การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลนาข้าวเสีย อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศักยภาพตาบล

ตาบลมุ่งสูค่ วามยัง่ ยืน

ตาบลมุ่งสูค่ วามพอเพียง

ข้อมูลพื้นฐานตาบลนาข้าวเสีย
พื้นที่ทงั้ หมด 12,500 ไร่ หรือ 20 ตารางกิโลเมตร

TPMAP

ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
ข้อมูลปี
2562

สภาพภ ูมิประเทศ
2561
2562

มีลกั ษณะทัง้ ที่ราบและที่ลมุ่ มีนา มีหว้ ยหนอง คลองบึง ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ
พื้นที่สว่ นใหญ่เป็ นพื้นที่เกษตรกรรม ปล ูกข้าว ปล ูกยางพารา ปล ูกปาล์มน้ามัน
รวมทัง้ ผลไม้และผัก
ข้อมูลประชากร
ตาบลนาข้าวเสียมีประชากร รวม 9,332 คน

หญิง 4,718 คน

ชาย 4,614 คน

โรงเรียน 3 แห่ง

วัด 3 แห่ง

รพ.สต. 2 แห่ง

แหล่งน้าธรรมชาติ
8 แหล่ง

ส ุขภาพ

ภาคีเครือข่าย
- สานักงานเกษตรนาโยง
- องค์การบริหารส่วนตาบลนาข้าวเสีย
- โรงพยาบาลส่งเสริมส ุขภาพนาข้าวเสีย
- โรงพยาบาลส่งเสริมส ุขภาพบ้านมาบบอน
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
- วิสาหกิจพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร ฝายคลองนางน้อย

โจทย์พฒ
ั นาพื้นที่
- พัฒนากระบวนการทานาแบบครบวงจร
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช ุมชนชน
- พัฒนาเศรษฐกิจในช ุมชน
กิจกรรมที่ดาเนินการ

ความเป็นอยู่

การศึกษา

รายได้

การเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ

ผลลัพธ์
1. เกิดการจ้างงานทัง้ หมด 24 คน โดยแบ่งเป็ น ประชาชน 7 คน บัณฑิต 12 คน และ
นักศึกษา 5 คน
2. เกิดการพัฒนาทักษะ ทัง้ หมด 4 ด้าน
1. ด้านดิจิตอล ( Digital literacy )
2. ด้านภาษาอังกฤษ ( Language literacy )
3. ด้านการเงิน ( Financial literacy ) 4. ด้านสังคม ( Social literacy )
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ ในการนาองค์ความรไ้ ู ปช่วย
บริการช ุมชน และการส่งเสริมด้านสิง่ แวดล้อม การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ช ุมชน
4. Community Big Data การสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของตาบลนาข้าวเสีย สถานภาพ
ตาบล (ข้อมูลทัว่ ไป ส ุขภาพ ความเป็ นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการของ
รัฐ )
1.

• โครงการแปลงนาสาธิต
พัฒนากระบวนการทานาเพื่อเพิ่มผลผลิต
แปรรูปข้าวเป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ 5 ผลิตภัณฑ์
• โครงการกระตน้ ุ เศรษฐกิจเพื่อความยัง่ ยืน
จัดตัง้ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาแปรรูป และจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
ให้กบั เกษตรในชุมชน
• โครงการท่องเที่ยวช ุมชน
กิจกรรม One Day Trip

เชิงเศรษฐกิจ
1. เกิดการจ้างงานในตาบล 24 อัตรา
2. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าว จานวน 5
ผลิตภัณฑ์ ( ขนมจีนข้าวเบายอดม่วง ,
คุกกี้ขา้ วเบายอดม่วง ,บราวนีห่ น้า
ธัญพืช ,ไอศรีมข้าวเบายอดม่วง ,
กระดาษหัตถกรรมฟางข้าว )
3. เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน one day trip
4. เพจ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย ตาบลนา
ข้าวเสีย เป็ นช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ซึ่งเป็ น
ผลผลิตของเกษตรในชุมชน

เชิงสังคม
1. เกิดการรวมกลุม่ และจัดตัง้ กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
พัฒนา แปรรูป และจัดจาหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตร ตาบลนาข้าวเสีย
2. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวแบบ
ครบวงจร โดยการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน
ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกรในพื้นที่
3. เกิดการส่งเสริมการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากข้าว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. เกิดธนาคารเมล็ดพันธุข์ า้ วของตาบลนาข้าวเสีย
เพื่อให้เกษตรกรทานาในพื้นที่ ทาสัญญายืมในแต่
ละปี
5. เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

กลไกการดาเนินงาน

 ที่ปรึกษา
- สานักงานเกษตรอาเภอนาโยง
- ศูนย์เมล็ดพันธ์ขา้ ว
- ชลประทานตรัง ฝายส่งน้า และบาร ุงรักษาที่ 1
- หน่วยงานราชการในพื้นที่ตาบลนาข้าวเสีย
 คณะทางานช ุมชน
- กลมุ่ เกษตรกรที่ทานา และตัวแทนช ุมชนในตาบล
- กลมุ่ เกษตรผูป้ ล ูกข้าวอินทรียต์ าบลนาข้าวเสีย
- กลมุ่ ท่องเที่ยวตาบลนาข้าวเสีย
คณะทางานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อาจารย์และคณะทางาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- คณะผูป้ ฏิบตั ิงาน โครงการ 1 ตาบล 1
มหาวิทยาลัย ตาบลนาข้าวเสีย

ข้อเสนอแนะ

1.ควรขยายระยะเวลาในการดาเนินโครงการ U2T ในการดาเนินการ
พัฒนาต่อยอดโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสูค
่ วามมัน่ คง และ
ยัง่ ยืน
2. ควรส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้กบั เกษตรกรในพื้นที่

ผูร้ บั ผิดชอบ : คณะศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์ติดต่อ : 095-0384433
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

