ตําบลรือเสาะ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

-7ข้ อมูลพื้นทีต่ าํ บล

กิจกรรมพัฒนาตําบล /ผลการดําเนินงาน

ตําบลรือเสาะ มี 10 หมูบาน ประชากร 1,186 คน สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม
การบริการ รับจาง และรับราชการ เปนตน ครัวเรือนทั้งหมด 2,765 หลัง นับถือ
ศาสนาพุทธ 50% อิสลาม 48% และคริสต 2% เศรษฐกิจทั่วไปขึ้นอยูกั บ
ผลผลิตทางการเกษตรเปนหลัก ไดแก ยางพารา ขาว มะพราว ลองกอง ทุเรียน
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ลักษณะการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลรือเสาะมีหลากหลายอาชีพ เชน รายไดเฉลี่ยตอ
คนในเขตเทศบาล อยู ใ นระดั บ ค อ นข า งน อ ย ถึ ง ปานกลาง ป จ จุ บั น มี ส ถาน
ประกอบการคาและบริการ 183 แหง

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลิตภัณฑ/อาชีพ: หลักสูตรการสรางผลิตภัณฑจากเศษผา
โรงงาน หลักสูตรการแปรรูปปลาดุกรา หลักสูตรการผลิตน้ํานมขาวโพด
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับการทองเที่ยว: หลักสูตรการสํานึกรักบึงบัว ปากง หลักสูตรการ
บริหารจัดการการทองเทีย่ วโดยชุมชน หลักสูตรนักสื่อความหมายชุมชน
กิจกรรมที่ 3 บริการวิชาการดาน Health Care/เทคโนโลยี: หลักสูตรการออกแบบ
บรรจุภัณฑและการขายออนไลน หลักสูตรการทําวีดิโอเพือ่ การโฆษณาบนโลกโซเชียล
หลักสูตการปลูกผักสลัดสูตลาดออนไลน
กิจกรรมที่ 4 เพิ่มรายไดหมุนเวียนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม: หลักสูตรการทําดิน
ปลูก หลักสูตรการเลี้ยงใสเดือนดิน

สถานภาพตําบล กอน-หลัง

ขอมูล TPMAP

ผลการวิเคราะห Community Big Data: CBD

กลไกการทํางานในตําบล

หมวดหมู
ผูที่ยายกลับ-โควิด
แหลงทองเที่ยว
ที่พัก/โรงแรม
รานอาหารในทองถิ่น
อาหารที่นาสนใจ
เกษตรกรในทองถิ่น
พืชในทองถิ่น
สัตวในทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น
แหลงน้ําในทองถิ่น

กลไกภายใน วชช.
P=Plan

D=Do

A=Action
C=Check

กลไกการทํางานร่ วมกับตําบล
สํารวจขอมูล

ประชุมวางแผน

การจ้ างงาน
จํานวนผูจางงานที่ผานการพัฒนา 4 ทักษะ
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ปัจจัยความสํ าเร็จของโครงการ
การวางแผนการดําเนินโครงการใหสอดคลองกับวิถีชวี ติ ของประชาชนในพื้นที่
การทํางานเปนทีม รวมงานกับหนวยงานผูนําชุมชนในพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่และกลุมเปาหมายตาม tpmap มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

ตําบลรือเสาะพบขอมูลผูที่ยายกลับ-โควิด
ม า ก ที่ สุ ด จํ า น ว น 1 3 3 ค น ร อ ง ล ง ม า
มี พื ช ในท อ งถิ่ น จํ า นวน 1 8 ชนิ ด และ มี
รานอาหารในทองถิ่นและสัตวในทองถิ่นจํานวน
16 รายการตามลําดับ
การตอยอดระยะที่ 2
ตําบลรือเสาะมีผูที่ยายกลับเนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากโควิด19ในอัตราสูง จําเปนตอง
สงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสรางรายได
แก ผู ได รั บผลกระทบดั ง กล า วสง เสริ ม ความรู
ดานการนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวเพื่อยกระดับ
รายไดใหคนในชุมชน

ผลลัพธ์ เชิงเศรษฐกิจ/สังคม

สรุปผล

จัดโครงการ

Record
133
8
1
16
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3
18
16
3

ยกระดับ
ผลิตภัณฑ/
อาชีพ

ยกระดับการทองเทีย่ ว

บริการวิชาการดาน
Health Care/
เทคโนโลยี

เพิ่มรายได
หมุนเวียนฯ

1.1 รายไดที่
เพิ่มขึ้น 30%
7,000 บาท/ป
1,000 บาท/
ครัวเรือน
1.2) ตนทุนที่
ลดลง 40%
1.3) คุณภาพ
ชีวิตและชวย
สรางอาชีพให
คนในพื้นที่ได
เพิ่มขึ้น

1.1 รายไดที่เพิ่มขึ้น
30%
7,000 บาท/ป
1,000 บาท/ครัวเรือน
1.2) ตนทุนที่ลดลง
20% ผลผลิตเพิ่มขึ้น
30% แรงงานลดลง
15%
1.3)คุณภาพชีวิตของผู
เขาอบรมดีขึ้น
ประชาชนสามารถ
สรางอาชีพเพื่อลด
ปญหาการวางงาน

1.1 รายไดที่เพิม่ ขึน้
30%
6,000 บาท/ป
1,000 บาท/
ครัวเรือน
1.2) ตนทุนที่ลดลง
20% ผลผลิต
เพิ่มขึ้น 25%
แรงงานลดลง 20%
1.3) คุณภาพชีวิต
ของผูเขาอบรมดี
ขึ้นและรายได
เพิ่มขึ้น

คุณภาพชีวิต
และชวย
สรางอาชีพ
ใหคนใน
พื้นที่ได
เพิ่มขึ้น และ
เสริมทักษะ
การ
เพาะปลูก
ของผูเขา
อบรม
เพิ่มขึ้น

ผูรับผิดชอบ : นางมารีนี กอรา
เบอรติดตอ : 086 480 1540 หนวยงาน : วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

