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ข้อมูลพื้นที่ตำบล
234 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ทิศเหนือ จด ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง ทิศใต้ จด ต.ตลิ่งชัน อ.
เหนือคลอง ทิศตะวันตก จด ต.คลองประสงค์ อ.เมืองและทะเลอันดามัน ทิศตะวันออก จด ต.คลองขนาน อ.
เหนือคลอง เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเขม้า มีพื้นที่ประมาณ 17.9 ต3 หรือประมาณ 11,187.5 ไร่
ประชากร ทั้งสิ้น 5,580 คน แยกเป็นชาย 2,696 คน หญิง 2,884 คน 1.ร้านอาหารในท้องถิ่น ร้านเสาไม้
เบอร์เกอร์แมน ร้านตาศิลป์ ก๋วยเตี๋ยวบ้านมะสู ร้านกาแฟนอกบ้าน ร้านครัวริมเลและร้านโรตี 2. อาหารที่
น่าสนใจประจ าถิ่น ข้าวยาซอยนาวง-พรุตรีด น้าเต้าหู้ ไก่ย่างกอและและร้านข้าวยาน้าบูดู 3.เกษตรกรใน
ท้องถิ่น นายหรีม ผิวดี นายสฤษดิ์พงศ์ สาระภี นางไหมหล้าหม้า อุไรกิจ นายทวี สาระภี นางส้อฝีหย๊ ะ
โต๊ะเต๊ะ นายเจ๊ะหยา สามัญบุตร นางสุวิมล ศิริหิรัญ นายธวัชชัย ไร่ใหญ่ นายยาริส ช่างเชาว์ นายทวี ช่าง
เชาว์ นายเหม หลานเด็น นายมานิตย พยายามและนายร้อแนะ รักข้อง 4. พืชในท้องถิ่น ทุเรียน ลองกอง
ปาล์มน้ามัน ยางพาราและแตงกวา 5. สัตว์ในท้องถิ่น วัว ไก่ นกและแพะ 6. ภูมิปัญญาในท้องถิ่น สุ่มไก่และ
โรงหนมจีน 7. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด นางสาวสุมาลี ชลธี จุติลักษณ์ ไร่ใหญ่ นางสาว
นาถยา ยะลา และนางสาวโสภิดา ครบถ้วน 8. แหล่งท่องเที่ยว ตลาดนัดต้นทวย เขานุ้ย แพควนต่อ พื้นที่ป่า
โกงกางเป็นท่าเทียบเรือของกลุ่มประมง เบสเมล่อนฟาร์มและท่าทับแหม 9. ที่พัก/โรงแรม แพควนต่อ

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่

ตาบลมุ่งสู่ความ
พอเพียง

ตาบลมุ่งสู่ความ
ยั่งยืน

กลไกกำรดำเนินงำน
1)กลไกการดาเนินงาน ค้นหาข้อมูลชุมชนเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ติดต่อผู้นาชุมชนและประสานองค์กรบริหารส่งท้องถิ่น
เพื่อประชุมผู้นาชุมชนทุกหมู่บ้าน ดาเนินการตามโครงการที่วางไว้ กากับและติดตามผล ประเมินผลและรายงานโครงการตามที่
กระทรวงกาหนด 2) ขั้นตอนการดาเนินงาน ปฏิบัติตามกิจกรรมของโครงการที่กาหนดไว้ ขออนุมัติจัดโครงการทุกครั้งที่ต้องการ
ลงไปจัดทุกกิจกรรมต่อคณะเพื่อดาเนินการเอกสาร ทาคาสั่งไปราชการ ขออนุมัติยืมเงินเพื่อไปจัดโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์
จัดโครงการตามแผนที่ กากับติดตามให้เกิดผลผลิตแล้วเตรียมความพร้อมเพื่อจะจัดกิจกรรม รายงานผลการจัดโครงการและสรุป

ผลลัพธ์
1.
2.
3.
4.
5.

การจ้างงาน 100%
การพัฒนาทักษะ 100%
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
Community Big Data
1.ร้านอาหารในท้องถิ่น ร้านเสาไม้ เบอร์เกอร์แมน ร้านตาศิลป์ ก๋วยเตี๋ยวบ้านมะสู ร้านกาแฟ
นอกบ้าน ร้านครัวริมเลและร้านโรตี 2. อาหารที่น่าสนใจประจาถิ่น ข้าวยาซอยนาวง-พรุตรีด น้า
เต้าหู้ ไก่ย่างกอและและร้านข้าวยาน้าบูดู 3.เกษตรกรในท้องถิ่น นายหรีม ผิวดี นายสฤษดิ์พงศ์
สาระภี นางไหมหล้าหม้า อุไรกิจ นายทวี สาระภี นางส้อฝีหย๊ะ โต๊ะเต๊ะ นายเจ๊ะหยา สามัญบุตร
นางสุวิมล ศิริหิรัญ นายธวัชชัย ไร่ใหญ่ นายยาริส ช่างเชาว์ นายทวี ช่างเชาว์ นายเหม หลานเด็น
นายมานิตย พยายามและนายร้อแนะ รักข้อง 4. พืชในท้องถิ่น ทุเรียน ลองกอง ปาล์มน้ามัน
ยางพาราและแตงกวา 5. สัตว์ในท้องถิ่น วัว ไก่ นกและแพะ 6. ภูมิปัญญาในท้องถิ่น สุ่มไก่และ
โรงหนมจีน 7. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด นางสาวสุมาลี ชลธี จุติลักษณ์ ไร่ใหญ่
นางสาวนาถยา ยะลา และนางสาวโสภิดา ครบถ้วน 8. แหล่งท่องเที่ยว ตลาดนัดต้นทวย เขานุ้ย
แพควนต่อ พื้นที่ป่าโกงกางเป็นท่าเทียบเรือของกลุ่มประมง เบสเมล่อนฟาร์มและท่าทับแหม 9.
ที่พัก/โรงแรม แพควนต่อ

โจทย์พื้นที่
แก้ไขปัญหาความยากจน สร้าง
งานสร้ า งอาชี พ ให้ กั บ คนใน
ชุมชน ลดการย้ายถิ่น โครงการ
พั ฒ นากลุ่ ม เค รื อ ข่ า ยผลิ ต
อาหารสัตว์อัดเม็ดเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนพัฒนา
คนสร้ า งอาชี พ สร้ า งรายได้
ให้กับคนในตาบลคลอง เขม้า
อ าเภอเหนื อ คลอง จั ง หวั ด
กระบี่

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1)อบรมปฎิบัติการพัฒนา
กลุ่มอาชีพ
2) อบรมปฎิบัติการ
ทาอาหารสัตว์
3) การสร้างกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน
4) อบรมปฎิบัติการสร้าง
ผลิตวัตถุดิ
5) อบรมปฎิบัติการบริหาร
จัดการกลุ่มสู่ความยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการวางเป้าหมายในการจัดให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผลลัพธ์ผลเชิงเศรษฐกิจ
1. รายได้ที่เพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 5/ปี
- 50/ครัวเรือน
2. การเพิ่มผลิตภาพ
(Productivity) ต้นทุนที่ลดลง
ร้อยละ5 ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ
10 แรงงานทีล่ ดลง ร้อยละ5 เป็น
ต้น

ผลลัพธ์ผลเชิงสังคม
1. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. การย้ายถิ่นฐานเพื่อออกไปหา
งานทาลดลง
3. ลดความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของ
คนในชุมชน
4. การเข้าถึงระบบการ
รักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง ฯลฯ
5. การได้เข้าถึงงบประมาณของรัฐ

ผู้รับผิดชอบ ดร.สุนันทา คันธานนท์
เบอร์ติดต่อ 091-0355591 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
หมำยเหตุ : แบบฟอร์ม/1ตำบล

