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ศักยภาพตาบล

ประเมิ น (ก่อน)

ประเมิ น (หลัง)

ตาบลพ้นความยากลาบาก

ตาบลมุ่งสู่พอเพียง

กลไกการดาเนิ นงาน

ข้อมูลพืน้ ที่ ตาบล
ตาบลบางแก้ว อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี มีจานวนประชากรทัง้ สิน้ 8
หมู่ 1,166 ครัวเรือน จานวน 4,629 ราย แบ่งเป็ นเพศชาย 2,250 คน เพศ
หญิง 2,379 ราย ประชากรมีอาชีพ ทานา ทานาเกลือ ทาประมงพื้นบ้า น
เลีย้ งสัตว์ และรับจ้าง ทุกหลังคาเรือนใช้น้ าจากการประปาส่วนภูมภิ าค และ
ไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค มีถนนเส้นหลัก 1 สาย ทางหลวงชนบท
หมายเลข 2021 มีกองทุนหมูบ่ า้ นช่องแคบ และมีวดั 3 วัด ศาลเจ้า 1 แห่ง มี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาบัวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบางแก้ว มี 2 โรงเรียน มีสถานทีส่ าคัญ องค์การบริหารส่วนตาบลบาง
แก้ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง จุดชมวิวบางแก้ว
ธนาคารปู ม้ า และโครงการฟาร์ ม ทะเลตัว อย่ า งแบบผสมผสานตาม
พระราชดาริ

การดาเนินการ เริม่ ตัง้ แต่ การเข้าพบหน่ วยงานปกครองท้องถิน่ คือ อบต.บางแก้ว ซึง่ นาโดย
นายกและทีมบริหาร ทีม่ กี ารประชุมชี้แจงทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการทีต่ อ้ งการ
สร้างกิจกรรมส่งเสริมรายได้ให้กบั ประชาชนทีต่ อ้ งเหมาะสมกับการดาเนินชีวติ และบริบทของ
ชุมชน ต่อจากนัน้ เป็ นการกิจกรรมทีน่ าเอาผูน้ าในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่ว มในกิจกรรม เพื่อให้
กิจกรรมดาเนินไปอย่างเรียบร้อยและประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
หน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่น

ผูร้ บั ผิดชอบราย
ตาบล

ผูน้ าชุมชน

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

ผลลัพธ์
TPMAP ความต้องการพืน้ ฐาน 5 มิ ติ
ผลจาก TPMAP ในปี 2562

ผลความต้องการพืน้ ฐานเพื่อการพัฒนาจากการสารวจจริ งในปี 2564

หมู่ที่ 1 ด้านสุขภาพ
หมู่ที่ 2 ด้านสุขภาพ
หมู่ที่ 3 ด้านสุขภาพ
หมู่ที่ 4 ด้านสุขภาพ
หมู่ที่ 5 ด้านสุขภาพ
หมู่ที่ 6 ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ
หมู่ที่ 7 ด้านสุขภาพ
หมู่ที่ 8 ด้านสุขภาพ

การพัฒนาพื้นที่
ในตาบลบางแก้วทีท่ าธนาคารปูมา้
เพือ่ ขยายพันธุ์ปมู า้ ให้กลับคืนสู่
ธรรมชาติ ซึง่ รับผิดชอบโดยกลุ่ม
ประมงพืน้ บ้านบางแก้ว ซึง่ การเลีย้ ง
ปูทะเลถือเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามใกล้เคียง
กับวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ทงั ้ ในระดับ
ครัวเรือนและระดับชุมชน ประกอบ
กับปูทะเลเป็ นทีต่ อ้ งการของตลาด
ไม่แพ้ปมู า้ และในอาเภอบ้านแหลม
ยังไม่มตี าบลใดมีอาชีพเลีย้ งปูทะเล
จึงเป็ นโอกาสดีของตาบลทีจ่ ะ
บุกเบิกการเลีย้ งปูทะเลเป็ นอาชีพ
ต่อไป

การดาเนินการประกอบด้วย 3
กิจกรรม คือ
กิ จกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การเตรียมความพร้อมพืน้ ฐาน
สาหรับอาชีพการเลีย้ งปูทะเลแนว
ใหม่บนพืน้ ทีจ่ ากัด
กิ จกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การเลีย้ งปูทะเลแนวใหม่บนพืน้ ที่
จากัดระดับครัวเรือนทีส่ อดคล้อง
เหมาะสมกับวิถชี วี ติ ของชุมชน
กิ จกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ต้นแบบกระบวนการเลีย้ งปูทะเลแนว
ใหม่บนพืน้ ทีจ่ ากัดระดับเศรษฐกิจ
ชุมชนด้วยเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม

1. การจ้างงาน
- มีการจ้างงาน 20 อัตรา ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ 10 อัตรา ประชาชนทัวไป
่ 5
อัตรา และนักศึกษา 5 อัตรา
2. การพัฒนาทักษะ
- การพัฒนาทักษะ 4 module ทีก่ าหนดจาก สป.อว.ให้กบั ผูจ้ า้ งงานทัง้ 20 อัตรา
- ประชาชนทีเ่ ข้าอบรมในกิจกรรมพัฒนาทัง้ 3
3. การยกระดับเศรษฐกิ จและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
- ความเป็ นอยู่ของผูถ้ ูกจ้างงานทัง้ 20 อัตรา จากงบประมาณการจ้าง
- ผูเ้ ข้าอบรม 3 กิจกรรม ทีอ่ าจนาไปปรับใช้ชวี ติ อย่างจริงจัง
4. Community Big Data
- ได้ขอ้ มูล Tambol profile และข้อมูลการแพร่ระบาดของโควิด ตลอดจน ข้อมูล 31
ตัวชีว้ ดั ของประชาชนในตาบล รวมถึงบทวิเคราะห์การพัฒนาต่อไป
ผลลัพธ์เชิ งเศรษฐกิ จ
1) รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
ยังไม่พบรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ เนื่องจาก อยู่
ในช่วงดาเนินการและ
2) การเพิม่ ผลิตภาพ (productivity)
มีการเพิม่ อาชีพทางเลือกใหม่ให้
ประชาชน/ผูเ้ ข้าอบรมและผูท้ ส่ี นใจ
3) อื่นๆ (โปรดระบุ)
-

ผลลัพธ์เชิ งสังคม
สร้างทางเลือกของอาชีพทีม่ คี วาม
ใกล้เคียงกับการใช้ชวี ติ และบริบทของ
ชุมชน ซึง่ หากมีการดาเนินการอย่าง
จริงจังจะเป็ นการสร้างต้นแบบอาชีพ
แนวใหม่ในชุมชนได้

ข้อเสนอแนะ
คาอธิบาย : ควรมีการจ้างงานต่อไป และ สป.อว. ควรกาหนดทิศทางการทางานในเชิง
ปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจน
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