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

ข้อมูลพื้นที่ตำบล
55/2 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ ทิศเหนือ จด ต.เขาดิน อ.เขา
พนม จ.กระบี่ ทิ ศ ใต้ จด ต.ห้ ว ยยู ง อ.เหนื อ คลอง จ.กระบี่ ทิ ศ
ตะวันออก จด ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ทิศตะวันตก จด ต.เขา
พนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ ตาบลพรุเตียว มีเนื้อที่ประมาณ 144 ต 3
หรือประมาณ 90,000 ไร่ ประชากรทั้งหมด 8,909 คน เป็นประชากร
ชาย 4,511 คน และประชากรหญิง 4,398 คน ลักษณะภูมิอากาศ
ลั ก ษณะทั่ ว ไปภูมิ อ ากาศของต าบลพรุเ ตี ย วจัด อยู่ ในประเภทที่อยู่
ภายใต้ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และลมมรสุ ม
ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ท าให้ มี 2 ฤดู คื อ - ฤดู ร้ อ นช่ ว งเดื อ นมกราคม เมษายน- ฤดูฝนช่วงพฤษภาคม – ธันวาคม

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

ตาบลมุ่งสู่ความ
พอเพียง

ตาบลมุ่งสู่ความ
ยั่งยืน

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

ผลลัพธ์
1.
2.
3.
4.

การจ้างงาน 100%
การพัฒนาทักษะ 100%
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
1.ร้านอาหารในท้องถิ่น เจ๊สุก๋วยเตี๋ยวหมูแดง เครปน้องเฟวา ครัวสี่สาว ลูกชิ้นโฮเด้ง ปั้มบางจาก เครปพี่ก้อย
ก๋วยเตี๋ยวโบราณ ขนมจีนไก่ทอด ร้านป้าแอ็ด ร้านบ้านสวน ร้านน้องปลา ร้านเจ้าสัวกัตโตะชา ครัวป้านา ร้าน
เครปป้าปุ้ย มาลองแลคาเฟ่ พี่แป้นตามสั่งและพี่เปิ้ลตาแซ่บ 2.อาหารที่น่าสนใจประจาถิ่น ผัดเผ็ดสะตอ แกง
กะทิหอยใบชะพลู แกงส้มหน่อไม้ดองปลาช่อน คั่วพริกไก่บ้าน ผัดใบเหลียงใส่ไข่ แกงคั่วกลิ้งหมู คั่วพริกปลา
ดุกใบราและยาใบไม้สมุนไพร 3.เกษตรกรในท้องถิ่น นายธนาวุฒิ ทองอนันต์ นางอาพันธ์ ดวงแก้ว นายนิกร
พลเดช นายเหลียว ทับไทร นางสาวสุดชฎา คงประพันธ์ นายสุริยันต์ ศรีสุวรรณ นายพลศักดิ์ พลเดช นาย
ประเสริฐ พลเดช นางไพบูลย์ ใจเกลี้ยง นายสมประสงค์ สมแก้ว นายจงรักษ์ ขุนดาและนายณัฐพงษ์ นบนอบ
4.พืชในท้องถิ่น ชะอม ต้นมะม่วงหิมพานต์ เสาวรส ยางพารา ข้าวไร่ ทุเรียน ลูกประ มะพร้าวน้าหอมและ
ผักหวาน 5.สัตว์ในท้องถิ่น ปลาดุก ไก่ไข่ ไก่บ้าน ไก่ดา แพะ โคเนื้อ จิง้ หรีด วัวและกบ 6.ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ครูหมอโนรา ครูหมอหนังตะลุงและข้าวหลามป้าว่อน 7.แหล่งน้าในท้องถิ่น คลองทรายขาว ห้วยตีนเป็ด
หนองปรือ หนองพี ห้วยทับทะ ห้วยตาแก้วและห้วยน้าแดง 8.แหล่งท่องเที่ยว ป่าโอโซนบ้านทุ่งปรือ 9.ที่พัก/
โรงแรม ไรวินท์ รีสอร์ท2

5.

กำรพัฒนำพื้นที่
โจทย์พื้นที่
แก้ไขปัญหาความยากจน สร้าง
งานสร้างอาชีพให้กับคนใน
ชุมชน ลดการย้ายถิ่นโครงการ
ฟื้นฟูกลุ่มเข้าไร่ครัวใต้ครัวไทย
ใน ตาบลพรุเตียว อาเภอเขา
พนม จังหวัดกระบี่

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1)อบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ
2) อบรมปฎิบัติการทาข้าวไร่
แปรรูปผลิตภัณฑ์
3) อบรมปฎิบัติการสร้าง
ตลาดและเพิ่มมูลค่า
4) อบรมปฎิบัติการบริหาร
จัดการกลุ่มสู่ความยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการวางเป้าหมายในการจัดให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการบริหาร
จัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

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

ผลลัพธ์ผลเชิงสังคม
1.คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. การย้ายถิ่นฐานเพื่อออกไป
หางานทาลดลง
3. ลดความเหลื่อมล้าด้าน
รายได้ของคนในชุมชน
4. การเข้าถึงระบบการ
รักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง ฯลฯ
5) การได้เข้าถึงงบประมาณของ
รัฐ

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

