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-9-

กิจกรรมพัฒนาตําบล / ผลการดําเนินงาน

ขอมูลพื้นที่ตําบล
ขอมูลเบื้องตนของตําบล

12 หมูบาน จํานวนประชากร : 9,025 คน อาชีพ : สวนใหญประกอบอาชีพทางการ
เกษตร สาธารณูปโภค : จํานวนครัวเรือนที่มไี ฟฟาใชในเขต อบต. 1,656 ครัวเรือน
คิดเปน 100% จํานวนบานที่มีโทรศัพท 272 หลังคาเรือน คิดเปนรอยละ 3.62 ของ
หลังคาเรือน
มี ต น ทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นชุ ม ชนที่ ส มบู ร ณ แต ข าด
องคความรูในการจัดการทรัพยากรในชุมชนอยางเปนระบบ

สภาพปญหา
ความตองการ

จากการวิเคราะหศักยภาพตําบลรวมกับผูนําชุมชนและหนวยงานในพื้นที่ ตําบลสุ
ไหงปาดี ไดรับขอเสนอความตองการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีแนวทางที่จะจัด
การศึกษาแกผูดอยโอกาสที่เปนคนยากจน วางงานหรือกลุมเปาหมายออนแอให
ไดรับ การพัฒนาดานอาชีพ ดานรายได และตลอดจนการจัดการทรัพยากรอยาง
เปนระบบ

สถานภาพตําบล กอน-หลัง

ขอมูล TPMAP

5 เหลี่ยม จากระบบ PBM

กลไกการทํางานในตําบล
Step 1

Step 2

Step 3

กระบวนการประเมิน
กระบวนพัฒนาตามกิจกรรม
ศักยภาพตําบล 16 ประการ

กระบวนการทํางานตาม
TPMAP

การจางงาน

ผูจางงาน
ผูผานการอบรม

จํานวน (คน)

ยกระดับการ
ทองเที่ยว

บริการ
วิชาการฯ

เพิ่มรายได
หมุนเวียนฯ

-การเลี้ยงไสเดือน
-การปลูกพืชอินทรีย
ผักสวนครัว
-การเลี้ยงผึ้งชันโรง
เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร
-การทําปุยชีวภาพ
เพื่อลดการใชปุยเคมี

-การพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน
เพื่อการทองเที่ยว
ชุมชน
-การพัฒนาศัก
ภาพการบริหาร
จัดการทองเที่ยว
โดยชุมชน

-การอบรม
น้ําสมควัน
ไม

-การสงเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
ถานอัดแทงจาก
เศษวัสดุทาง
การเกษตร

ผลการวิเคราะห Community Big Data: CBD
หมวดหมู
ผูที่ยายกลับ-โควิด
แหลงทองเที่ยว
ที่พัก/โรงแรม
รานอาหารในทองถิ่น
อาหารที่นาสนใจ
เกษตรกรในทองถิ่น
พืชในทองถิ่น
สัตวในทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น
แหลงน้ําในทองถิ่น

Record
17
1
20
39
24
65
25
6
9

ตํ า บลสุ ไ หงปาดี พบข อ มู ล พื ช ท อ งถิ่ น
มากที่สุดจํานวน 65 รายการ รองลงมาเปน
อาหารที่ นา สนใจ จํ า นวน 39 รายการและ
สัต วในท องถิ่น เกษตรกรในท องถิ่น จํ านวน
40 รายการตามลําดับ
การตอยอดในระยะที่ 2
ทําการสงเสริมองคความรูดานแปรรูปและ
พัฒนาผลิตภัณฑปลาสม เปนสินคาของชุมชน
และการเพิ่ มมู ลค าสิ น คา และบรรจุภั ณฑ ให
นาสนใจ

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ/สังคม
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาสัมมาชีพเเละการสรางอาชีพใหม
1.1 รายไดเพิ่มขึ้น : 20% 6,000 บาท/ป 1,000 บาท/ครัวเรือน
1.2 การเพิ่มผลิตภาพ : - ตนทุนลดลง (20%) - ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (25%)
1.3 เชิงสังคม : สรางงาน สรางอาชีพใหประชาชนในพื้นที่ไดเพิม่ ขึน้ และรายไดเพิ่ม
มากขึ้น
กิจกรรมที่ 2 : การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการ
ทองเที่ยว)
- เชิงสังคม : ประชาชนมีทักษะดานการเพิม่ มูลคาผลิตภัณฑ ประชาชนศักยภาพเพิม่
มากขึ้น
กิจกรรมที่ 3 : การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม Circular Economy (การเพิ่มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน)
1.1 รายไดเพิ่มขึ้น : รอยละ 276,000 บาท /ป 5,700 บาท/ครัวเรือน
1.2 การเพิ่มผลิตภาพ : เศษวัสดุลดลง
1.3 เชิงสังคม : ลดขยะอันตรายจากชุมชน ชุมชนนาอยู
กิจกรรมที่ 4 : การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน
- เชิงสังคม : ประชาชนสามารถวามรูไปใชในการเกษตร ประชาชนสามารถจัดการกับ
เศษไมในชุมชนใหเกิดประโยชน

ปจจัยความสําเร็จของโครงการ

อัตราผูผานการอบรม 4 ทักษะ
30
20
10
0

ยกระดับผลิตภัณฑ/
อาชีพ

1. การวางแผนการดําเนินโครงการใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่และการ
ทํางานเปนทีม
2. ความรวมมือของหนวยงานในพื้นที่ ความรวมมือของผูนําชุมชน
3. ความรวมมือ และการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่และกลุมเปาหมายตาม TPMAP

Digital
literacy
26

English
literacy
26

Financial
literacy
26

Social
literacy
26

TDGA

26

26

26

26

2

2

ผูรับผิดชอบ : นางสาวยาวารี สะอีดี
เบอรติดตอ : 086 966 0867 หนวยงาน : วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

