กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบลไม้ ขำว อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วทิ ยำเขตภูเก็ต

ศักยภาพตาบล

หน่ วยงำนรำชกำร 7 แห่ ง ได้แก่

ข้ อมูลพืน้ ที่ตำบล

1.โรงเรี ยนหงษ์หยกบารุ ง
2.โรงเรี ยนบ้านหมากปรก
3.โรงเรี ยนบ้านไม้ขาว 4.โรงเรี ยนบ้านคอเอน
5.โรงเรี ยนท่าฉัตรไชย 6.รพ.สต.บ้านไม้ขาว
7.รพ.สต.บ้านคอเอน

 ข้ อมูลกำรปกครอง
ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
แบ่งเขตการปกครอง เป็ น 7 หมู่บา้ น
ประกอบด้วยหมู่บา้ น หมู่ 1 บ้านหมากปรก
หมู่ 2 บ้านคอเอน หมู่3 บ้านสวนมะพร้ าว
หมู่ 4 บ้านไม้ขาว หมู่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย
ศำสนสถำน 9 แห่ ง
ชุมชนบ้านหิ นลูกเดียวและชุมชนบ้านแหลม
หลา หมู่ 6 บ้านบ่อไทร และหมู่ 7 บ้านหยิด วัดไม้ขาว วัดท่าฉัตรไชย มัสยิดบ้านหยิด
 วิสำหกิจชุมชน
มัสยิดบ้านคอเอน มัสยิดบ้านบางดุก มัสยิดหมากปรก
- วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์จกั จัน่ ทะเล
มัสยิดทุ่งคา มัสยิดบ่อสอม มัสยิดท่าฉัตรไชย
- วิสาหกิจชุมชนผักลิ้นหาน
ประชำกร
 ประเด็น/ปัญหำ
- ปัญหาการจัดการทรัพยากรทางทะเล
ในพื้นที่ไม่มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ผูห้ ญิง
ผูช้ าย
- การกาจัดขยะอินทรี ยย์ งั ไม่มีประสิ ทธิภาพ
จ
ำนวนประชำกร
ทั
้
ง
สิ
้
น
11,658 คน
เท่าที่ควร

เป็ นชำย 5,836 คน เป็ นหญิง 5,822 คน

TPMAP 5 มิติ ปี 2562

ข้อมูลแสดงความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ ตาบลไม้ขาว

ตาบลมุ่งสู่ความพอเพียง
กลไกกำรดำเนินงำน
ลงพื้นที่
สอบถาม
ปัญหา
อนุรักษ์
จัดอบรมให้
กลไกกำร
ทรัพยากร
ความรู้
ดำเนินงำน
ติดตามผการ
ดาเนินงาน

ตาบลมุ่งสู่ความยัง่ ยืน

1.มีการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้านและ
สอบถามปัญหา

2.มีการจัดอบรมให้ความรู ้แก่ชาวบ้านเพื่อสร้าง
อาชีพให้มีรายได้หมุนเวียนภายในตาบล
3.ติดตามผลการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
4.ส่งเสริ มให้ชาวบ้านอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรที่มี
อยูใ่ นชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

เกิดการจ้างงานคนในพื้นที่
ผูร้ ับจ้างได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน
เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ Community Big Data
ได้แก่ การสารวจโควิด-19ในพื้นที่, เก็บข้อมูลร้านค้าใน
Digital Literacy Language Literacy จังหวัดภูเก็ต, สารวจแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พกั
เกษตรกรในท้องถิ่น อบรมให้ความรู ้เรื่ องปุ๋ ยหมักและ
การแปรรู ปจักจัน่ ทะเล
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ
Financial Literacy Social Literacy
โดยมหาวิ
ทยาลัยเป็ น System Integrator
ทักษะ 4 ด้ำน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ เชิงสังคม

ผลลัพธ์ เชิงเศรษฐกิจ
ครัวเรื อนที่ได้รับการสารวจ(จปฐ) 3,255 ครัวเรื อน ครัวเรื อนยากจน(จปฐ) 64 ครัวเรื อน
คนที่ได้รับการสารวจ(จปฐ) 9,192 คน
คนยากจน(จปฐ) 213 คน
คนจนเป้าหมาย 40 คน

กำรพัฒนำพืน้ ที่

โจทย์ พื้นที่
1.การสร้างอาชีพและรายได้
2. การลดปริ มาณขยะในครัวเรื อน

กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร
1.อบรมให้ความรู้ในการแปรรู ปจักจัน่ ทะเล
เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการแปรรู ปของ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์
2.อบรมให้ความรู้การทาปุ๋ ยหมักจากเศษอาหาร
เพื่อลดปริ มาณขยะในครัวเรื อนและส่ งเสริ มให้มีการ
รับประทานผักปลอดสารพิษที่ปลูกเอง

1) รายได้ที่เพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 60%
- 6,000 บาท/ปี
- 500 บาท/ครัวเรื อน
2) การเพิ่มผลิตภาพ
- ลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ ย
ร้อยละ 36%
- เพิ่มผลผลิตร้อยละ 24%

1) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรื อน
2) สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
3) เกิดการรวมกลุ่มและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4) เกิดแหล่งเรี ยนรู ้วิสาหกิจ
ในชุมชน

ข้ อเสนอแนะ
1.ส่งเสริ มให้มีการจัดตั้งตลาดออนไลน์ในตาบล
2.จัดตั้งศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ในตาบล
3.ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในตาบล
4.สนับสนุนให้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น
5.จัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้การทาปุ๋ ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรื อนภายในตาบล

ผู้รับผิดชอบ ดร.ปริ ยาภรณ์ รู ปโอ
เบอร์ ตดิ ต่ อ 086-599-6901
หน่ วยงำน คณะเทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม

