กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบล ………เขำพนม…….. อำเภอ …..…เขำพนม….... จังหวัด ……………กระบี่……………..
มหำวิทยำลัย ……………รำชภัฏภูเก็ต……………

ข้อมูลพื้นที่ตำบล
222 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ทิศเหนือ จด ต.เขาดิน อ.เขา
พนม จ.กระบี่ ทิศตะวันออก จด ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ ทิศ
ตะวันตก จด ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ทิศใต้ จด ต.ห้วยยูง อ.
เหนื อ คลอง จ.กระบี่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาพนมมี เ นื้ อ ที่
125.30 ต3 หรือคิดเป็นประมาณ 78,313.125 ไร่ ประชากรทั้งสิ้น
6,953 คน แยกเป็น ชาย 3,499 คน และหญิง 3,454 คน การจัดสรร
พื้นที่ทางการเกษตรในตาบลเขาพนม : ทาสวน 72,434 ไร่ คิดเป็น
ร้ อ ยละ 92.4 และท าไร่ 2,246 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.8สั ด ส่ ว นการ
ประมงและปศุสัตว์ในพื้นที่ตาบลกระบี่น้อย : 1) เลี้ยงโค ร้อยละ 40
2) เลี้ยงสุกร ร้อยละ 30
3) เลี้ยงไก่ ร้อยละ 20 4) อื่น ๆ ร้อยละ 10

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่
โจทย์พื้นที่
แก้ไขปัญหาความยากจน สร้าง
งานสร้างอาชีพให้กับคนใน
ชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐาน
โครงการเพราะเห็ดครบวงจร

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1)อบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ
2)แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
3)ส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
4) อบรมพัฒนากรมสู่ความ
ยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการวางเป้าหมายในการจัดให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ตาบลที่อยู่รอด

ตาบลมุ่งสู่
ความยั่งยืน

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

ผลลัพธ์
การจ้างงาน 100% การพัฒนาทักษะ 100% การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณา
การ
Community Big Data
1.ร้านอาหารในท้องถิ่น ร้าน Blacklist café ร้านเมี่ยงปลาคุณอ้อม ตาลาวไฮเทค Southern Coffee
ร้านอาหารก้ามปู ครัวหัวเห็ด ครัวน้องไร ข้าวแกงแม่จรัสและร้านแซ่บนัว ครัวหนองคาย 2.อาหารที่
น่าสนใจประจาถิ่นข้าวยาพันล้านกระบี่ อาหารพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดและแกงส้มข้าว
แกงแม่จรัส 3.เกษตรกรในท้องถิ่น นายสุบิน เกื้อบุตร นางลัดดา เกื้อบุตร นายทวี พูลเพิ่ม นายผลบุญ
จันทร์ต้น นายปราโมท ศรีนาคช นายบัญชา วชิรยุทธนากร นายประพิศ อุดมศรี นางประดับ ปาน
พันธ์ นายทวี จันทร์สังข์ นายสมไชย ชีทอง นายสมหมาย หนูเกาะทวด ถวิล ดวงขวัญ นายบุญฤกษ์
หมั่นการ นางเพ็ญศรี ทองทิพย์และนางเกษร ดาเขียว 4.พืชในท้องถิ่น ข้าวไร่ มะพร้าว ยางพารา
ปาล์มน้ามัน ข่า มันสาปะหลังและพริกไทยดา 5.สัตว์ในท้องถิ่น โคเนื้อ ไก่ไข่ วัว แพะ ควาย ไก่บ้าน
และไก่แจ้ 6.ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ครูหมอโนรา เครื่องแกงแม่บ้านและเครื่องแกงเกษตรเทพพนม 7.
แหล่งน้าในท้องถิ่น สระน้าห้วยพลู สระน้าหมู่บ้าน สระน้าบ้านลุ่ม สระหนองกู บ่อประปาหมู่บ้านทับ
พล คลองหนองไหลและน้าตกห้วยรากไม้ 8.แหล่งท่องเที่ยว วัดโพธิ์เลื่อน เขตปฏิรูปที่ดิน สปก. ธาร
น้าลุงภัทรและวัดบ้านน้าขาว 9.ที่พัก/โรงแรม เซเว่นทีน เรือนตะวัน ทับพลรีสอร์ท ยุวดีรีสอร์ท เพชร
พนม รีสอร์ทและภูพนม รีสอร์ท

ผลลัพธ์ผลเชิงเศรษฐกิจ
1. รายได้ที่เพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 5/ปี
- 50 ครัวเรือน
2. การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
ต้นทุนที่ลดลง ร้อยละ5 ผลผลิตที่
เพิ่มขึ้น ร้อยละ10 แรงงานที่ลดลง
ร้อยละ5 เป็นต้น

ผลลัพธ์ผลเชิงสังคม
1.คุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
2. การย้ายถิ่นฐานเพื่อออกไปหางานทา
ลดลง
3. ลดความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของคน
ในชุมชน
4. การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาล
อย่างทั่วถึง ฯลฯ
5.การได้เข้าถึงงบประมาณของรัฐ

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

