ตำบลท่ำค้อ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม(TSI)
ศักยภำพตำบล

ข้อมูลพื้นที่ตาบลท่าค้อ

ตำบลสูค่ วำมพอเพียง

ตาบลท่าค้อ ในสมัยแรกที่อพยพมาอยู่ใหม่มีป่าไม้ใหญ่หนาทึบ ทางลงห้วยบังกอ ก็หาทางลงลาบาก มีทาง
ลงทางเดียวคือท่าวัด (วัดโพธิ์ไทร) ในริมบังกอจะมี “ต้นค้อ” (ผลไม้ชนิดหนึ่งมีรสเปรี้ยว) ต้นใหญ่ต้นหนึ่ง
จึงพากันขนานนามบ้านแห่งนี้ว่า “บ้านท่าค้อ” โดยเอาสัญลักษณ์ ต้นค้อใหญ่กับทางลงห้วยบังกอ ตั้งแต่
บัดนั้นเป็นต้นมา ในด้านการปกครองชาวบ้านได้ถือประเพณีดั่งเดิมถ้าใครหรือผู้ใดในหมู่บ้าน ได้บวชเรียน
เขียนอ่านมีความรู้ความสามารถ มีเหตุผล ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือเชื่อฟัง ยกย่องให้เป็นหลักบ้าน
หรือพ่อบ้านต่อมาทางราชการได้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขึ้นเป็น มณฑล,จังหวัด,อาเภอ,ตาบล
และหมู่บ้านดังนั้นบ้านท่าค้อจึงได้ยกระดับเป็นตาบลเมื่อ พ.ศ. 2453 ให้มีหัวหน้าตาบลเรียกว่า “กานัน”
หัวหน้าหมู่บ้านเรียกว่า “ผู้ใหญ่บ้าน” กานันตาบลท่าค้อคนแรกชื่อ พ่อเฒ่านุ่น ในสมัยนั้นตาบลท่าค้อ มี
หมู่บ้านอยู่ 14 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ 1 บ้านหนองจันทร์ หมู่ 2 บ้านเมืองเก่า หมู่ 3 บ้านท่าค้อเหนือ หมู่ 4
บ้านท่าค้อใต้ หมู่ 5 บ้านหนองเซา หมู่ 6 บ้านโคกไก่เซา หมู่ 7 บ้านดอนม่วง หมู่ 8 บ้านนาหลวง หมู่ 9
บ้านบุ่งเวียน หมู่ 10 บ้านดงหมู หมู่ 11 บ้านใหม่แสงอรุณ หมู่ 12 บ้านนาหลวง หมู่ 13 บ้านหนองจันทร์
หมู่ 14 บ้านหนองจันทร์

ข้อมูลเชิงสถิติของตำบลท่ำค้อ

ชำย 2,897 คน หญิง 3,116 คน ครัวเรือน 2,287 ครัวเรือน วัด 19 แห่ง

รพ.สต 3 แห่ง

โรงเรียน 3 แห่ง

จำนวนประชำกร (คน)

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทาโครงการระหว่างคณะเกษตรและเทคโนโลยี และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าค้อ อ.เมือง จ. นครพนม สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนสหกรณ์
2. จัดทารายละเอียดอาหารสัตว์ตามมาตรฐานของ NCR, AOAC ในระบบการเขียนโปรแกรมคานวณแบบ
excel โดยเน้นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในพื้นที่
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 หลักสูตร จานวน 100 คน

กลไกกำรทำงำนในตำบล
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ

เกิดกำรพัฒนำของชุมชน
(วิสำหกิจชุมชน)

มหำวิทยำลัย
กระบวนกำรทำงำน
อว. จ้ำงงำนในพื้นที่
โรงเรียนบ้ำนหนองจันทร์
โรงเรียนท่ำค้อ

๖ หน่วยงำน, 1 คณะ , 1 วิทยำลัย
สำนักงำนที่ดินจังหวัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชน
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจำตำบล
(ท่าค้อ, นาหลวง, หนองจันทร์)
สำนักงำนปศุสตั ว์จงั หวัดนครพนม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าค้อ

กำรเข้ำถึงเครือข่ำย

ผลลัพธ์
1. การจ้างงานตามภารกิจต่างๆ ของตาบลท่าค้อ รวมทั้งหมด 23 คน
2. การพัฒนาทักษะในรูปแบบ การยกระดับสินค้า OTOP
3. การยกระดับการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่าด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ. นครพนม
4. Community Big Data ชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อเพือ่ การส่งออก และ
ผลิตอาหารสัตว์เพื่อจาหน่ายให้กับกลุ่มที่อยู่ในตาบลใกล้เคียง และจังหวัดอื่น ๆ
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TPMAP ตำบลท่ำค้อ ควำมต้
องกำร 5 มิติ
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ด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ

ควำมต้องกำรพืน้ ฐำน 5 มิติ

การพัฒนาพื้นที่

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้รบั การบริการวิชาการด้านการผลิตอาหารโคเนื้อต้นทุนต่าและมีคุณค่าทางโภชนา
ครบถ้วน
2. ได้ผลิตภัณฑ์ OTOP คือ สูตรอาหาร TMR, FTMR ของโคเนื้อต้นทุนต่า
3. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีรายได้จากการขายโคเนื้อได้กาไรอย่างน้อยตัวละ 1,000 บาทต่อเดือนและสามารถ
เพิ่มอัตราการเลี้ยงต่อคนได้อย่างน้อย 20%
4. เกษตรกรสามารถจาหน่ายอาหาร TMR OTOP ให้อย่างน้อยเดือนละ 10 ตัน คิดเป็นรายได้จากราคาขาย
กิโลกรัมละ 10 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาทต่อเดือน

โจทย์ในพื้นที่ ตาบลท่าค้อมีการเลี้ยงโคเนื้อและโคขุนเพื่อการจาหน่าย นอกจากนี้ ยังผลิตอาหารผสม
หรืออาหาร TMR เพื่อการเลี้ยงโคเอง โดยชุมชนต้องการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อการส่งออก และ
ต้องการผลิตอาหารสัตว์เพื่อจาหน่ายให้กับกลุ่มที่อยู่ในตาบลใกล้เคียง และจังหวัดอื่น ๆ ด้วย นอกจาก
ต้องการผลิตอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการจาหน่ายแล้วยังต้องการเครื่องมือสนับสนุนการผลิตที่เป็นนวัตกรรม
เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเพื่อจัดทาเป็นสินค้า OTOP อีกด้วย
กิจกรรมในพื้นที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
1. หลักสูตรที่ 1 การผลิต silage ข้าวโพดหรือหญ้าสดด้วยเครื่องอัดแบบกึ่งอัตโนมัติ
2. หลักสูตรที่ 2 การทาอาหาร FTMR เพื่ออัดแท่งเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ด้วยเครื่องอัดอาหารหยาบ
3. หลักสูตรที่ 3 การใช้โปรแกรม สาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์อาหารและการประกอบสูตรอาหารสัตว์ต้นทุน
ต่าด้วย excel
4. ยกระดับสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ประจาตาบล ได้แก่ การจักสานไม้ไผ่ แจ่วข่า น้าพริกจิ้งหรีด น้าปลาร้า
ปรุงสุก ปลาร้าทรงเครื่อง ปลาส้ม มะเขือเทศเชื่อม มะขามแช่อิ่ม แคปซูลฟ้าทะลายโจร ชาตรีผลา นวดฝ่า
เท้า สมุนไพรลูกประคบ
5. ยกระดับการท่องเที่ยว จัดสวนแลนด์มาร์คประจาตาบลท่าค้อ

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถประยุกต์ผลิตอาหาร
สัตว์ต้นทุนต่าใช้ได้เองเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต โดยมีระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมแต่ละ
กิจกรรม

ข้อเสนอแนะ
เสนอให้มีโครงกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ในกำรฝึกทักษะอำชีพ
รวมถึงผลิตภัณฑ์ระหว่ำงตำบลภำยในจังหวัดนครพนมเพื่อ
สร้ำงตำบลเข้มแข็ง ยั่งยืน ในระยะยำว
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.ถนอม ทำทอง 063-5369616

