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กิจกรรม/ผลการดําเนินงานพัฒนาตําบล

ขอมูลพื้นที่ตําบล
ตําบลโละจูด อยูหางจากที่วาการ อ.แวง 11 กม. โดยมีอาณาเขต
ทิศใต ติดกับ อําเภอตาเนาะแมเราะ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ อําเภอตาเนาะแมเราะ รัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย มี 6 หมูบาน และบางสวน เขตเทศบาลตําบลบูเกะตา 3
หมูบาน ประชากร 12,638 คน 3,150 ครัวเรือน

16 เปาหมาย

สถานภาพตําบล กอน-หลัง
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ขอมูล TPMAP

กิจกรรมที่ 3 : การนําองคความรูไป
ชวยบริการชุมชน
(Healthcare/เทคนิคดานตางๆ)
(1) การชวยเหลือผูปวยและผูปวยติด
เตียง
(2) การชวยเหลือผูประสบภัยและการ
กูชีพขั้นพื้นฐาน
(3) การบริหารจัดการน้ําในแปลง
เกษตรดวยเทคโนโลยีผาน
แอพพลิเคชั่น
กิจกรรมที่ 4: การสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy
(1) สงเสริมการเลี้ยงชันโรง
(2) การแปรรูปพืชสมุนไพรในทองถิน่
เปนยาใชภายนอก

ผลการวิเคราะห Community Big Data: CBD

สิ้นสุด
โครงการ
16

ประชาชน ตาม TPMAP จํานวน 43 คน

กลไกการทํางานในตําบล
กลไกการทํางานรวมกับตําบล
- ประสานงาน/เตรียมการจัด
กิจกรรม : 1) ประสานงานกับผูนํา
ชุมชน ขออนุญาตจัดกิจกรรม 2)
ประสานงานแจงกําหนดการจัด
กิจกรรมแกกลุมเปาหมาย
- กิจกรรมพัฒนาตําบล : 1) เชิญ
ผูนําชุมชนที่รับผิดชอบเขตบริการที่
จัดกิจกรรมเปนประธานเปด 2) เชิญ
ผูนําชุมชนรวมเปนเกียรติ
- ติดตามผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
ตําบล : 1) เชิญผูนําชุมชนรวมเยี่ยม
เยียนกลุมอาชีพที่ไดรับการพัฒนา 2)
เชิญผูนําชุมชนรวมเปนสมาชิกในกลุม
ไลนคณะทํางาน U2T

กลไกภายใน วชช.
- แตงตั้งคณะทํางาน: อาจารย
ผูรับผิดชอบจํานวน 4 ทาน
- สํารวจความตองการของชุมชน: 1)
จัดเวทีประชาคมสํารวจความตองการ
2) ตรวจสอบขอมูล TPMap 3) จัดการ
ประชุมเสวนาคืนขอมูลสูชุมชน 4)
ประเมินศักยภาพตําบล
- ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาตําบล:
1) วิเคราะหผลการประเมินศักยภาพ
ตําบล 2) วิเคราะหความตองการของ
ชุมชน 3) วิเคราะหความตองการของ
ประชาชนตามขอมูล TPMap 4)
ออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ประเด็นการพัฒนาตําบล

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาสัมมาชีพและ
การสรางอาชีพใหม
(1) นักขายชุมชน
(2) การปลูกผักสลัดสูตลาดออนไลน
(3) สงเสริมการผลิตดินปลูกสําเร็จรูป
(4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการกลุมวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมที่ 2 : การสรางและพัฒนา
Creative Economy (การยกระดับ
การทองเที่ยว)
(1) เทคนิคการถายภาพและการโฆษณา
บน Social Media
(2) การสรางผลิตภัณฑชุมชนจากผาปะ
ลางิง
(3) กิจกรรมนักสื่อความหมายชุมชน

การจางงาน
จํานวนผูจางงานที่ผานการพัฒนา 4 ทักษะ

หมวดหมู
ผูที่ยายกลับ-โควิด
แหลงทองเที่ยว
ที่พัก/โรงแรม
รานอาหารในทองถิ่น
อาหารที่นาสนใจ
เกษตรกรในทองถิ่น
พืชในทองถิ่น
สัตวในทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น
แหลงน้ําในทองถิ่น
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ตํา บลโละจู ด พบข อ มู ล พื ช ในท อ งถิ่ น มาก
ที่ สุ ด จํ า นวน 70 รายการ รองลงมาเป น สั ต ว ใ น
ท อ งถิ่ น จํ า นวน 52 รายการและเกษตรกรใน
ทองถิ่น จํานวน 40 รายการตามลําดับ
การตอยอดในระยะที่ 2
ทรัพยากรอุดมสมบูรณ มีตนทุนธรรมชาติที่
หลากหลาย สามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ชุ ม ชนที่ มี เ อกลั ก ษณ และสร า งอาชี พ ให แ ก
ประชาชนในชุมชน ดวยพืชในทองถิ่นหลายชนิดที่
ไม มี ใ นพื้ น ที่ อื่ น และมี ส รรพคุ ณ ที่ ดี ต อ สุ ข ภาพ
สามารถนํามาแปรรูปมีอาหารพื้นบานที่บงบอกถึง
วัฒนธรรมมลายู สามารถตอยอดใหเปนผลิตภัณฑ
ทางการทองเที่ยว เพื่อสงเสริมอาชีพแกประชาชน

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ/สังคม
เกิดกลุมอาชีพในตําบลโละจูดเพิ่มขึ้น สงผลใหประชาชนมีอาชีพและมีรายได

1.
2.
3.
4.
ปจจัยความสําเร็จของโครงการ
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ผูรับผิดชอบ : นางซูไฮลา มาหะมะ
เบอรติดตอ : 086 961 5324 หนวยงาน : วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

