การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
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ศักยภาพตาบล
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TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา
ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐของตาบลบ้านในดง
(ปี พ.ศ.2561- 2562)

ประเมิน (ก่อน)
ตาบลมุ่งสู่ความพอเพียง

กลไกการดาเนินงาน
การดาเนินงานต่างๆ ของผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบ
บูรณาการ (1 มหาวิทยาลัย 1 ตาบล) ตาบลบ้านในดง มีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายใน
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านในดง 2.วัดชายนา
3. โรงเรียนบ้านในดง
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านในดง
5. อาเภอท่ายาง
6. หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ,ประชาชนในพื้นที่

ผลลัพธ์
1. เกิดการจ้างงาน 3 กลุ่ม ได้แก่ บัณฑิตจบใหม่ 8 คน ประชาชนทั่วไป 5 คน นักศึกษา 5 คน
2. เกิดทักษะอาชีพใหม่ในชุมชน ช่วยให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้จ้างงาน เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้า และเพื่อการแปรรูป/การถนอมอาหารซึ่งเป็นทุนทางด้านทรัพยากรในท้องถิ่น
อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานยังได้รับการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านผู้ประกอบการ 2) ด้านสังคม
3) ด้านดิจิทัล และ 4) ด้านภาษาอังกฤษ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนายกระดับความรู้ในการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมการสร้าง
มูลค่าสินค้าในท้องถิ่น เกิดอาชีพใหม่ ,สินค้า OTOP จากกล้วยหอมทอง , ศูนย์การเรียนรู้
กล้วยหอมทอง กล้วยหอมแคระ และเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ นาไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมแบบบูรณาการ
4. Community Big Data ของตาบลบ้านในดง

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1. รายได้ที่เพิ่มขึ้น
- การสร้างอาชีพใหม่และสินค้า OTOP
ทาให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในปีที่ 2
เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
- การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร สามารถ
ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเที่ ย วในชุ ม ชน
ได้มากขึ้น

การพัฒนาพื้นที่
การดาเนินงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตาบลแบบบูรณาการ
(1 มหาวิทยาลัย
1 ตาบล)
ตาบลบ้านในดง
อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

ประเมิน (หลัง)
ตาบลมุ่งสู่ความยั่งยืน

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. ประชาชนในพื้ น ที่ ต าบลบ้ า นในดง
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้น เกิ ด อาชี พ ใหม่ ใ น
ชุมชน
2. สิ น ค้า OTOP , ผลิ ต ภัณ ฑ์ และ
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วของตาบลบ้ า นในดง
ได้รั บการยกระดั บ และเป็ นที่รู้ จัก ของ
บุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้น

รายได้เพิ่มขึ้น 150,000 บาท/ปี

กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนา
2. กิ จ กรรมพั ฒ นาศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ล้ ว ย
สัมมาชีพร้พอและ
หอมทองครบวงจร
มจัดทาแผนที่
สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตาบลบ้านใน
ดง สินค้า OTOP
3. จากกล้
กิจกรรมแปรรูว
ปผลิ
ยหอม
ตภัณฑ์จากต้น
กล้ว ยหอม ผ่า นกระบวน การพั ฒ นา
องค์
ความรูต้ เทคโนโลยี
ยกระดั บ
ทอง
าบลบ้เพืา่อนใน
คุณภาพชีวิต ตาบลบ้านในดง
ดง

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสัมมาชีพ
และสินค้า OTOP จากกล้วยหอมทอง
ตาบลบ้านในดง

ข้อเสนอแนะ
เนื่ อ งจากโครงการอนุ มั ติ ล่ า ช้ า ท าให้ ก ารด าเนิ น งานในกิ จ กรรมต่ า งๆ อาจไม่ ส าเร็ จ ตาม
เป้าหมายที่กาหนดอย่างครบถ้วน ดังนั้นการอนุมัติโครงการควรได้รับการอนุมั ติไวกว่านี้ เพื่อ
การดาเนินงานจะได้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ และชุมชนจะได้
ประโยชน์สูงสุดต่อไป

ผู้รับผิดชอบ คณะดาเนินงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
(1 มหาวิทยาลัย 1 ตาบล) ตาบลบ้านในดง

เบอร์ติดต่อ 0917230468 หน่วยงาน
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