การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศักยภาพตาบล

่ ่รอด
ตำบลทีอยู
(8 เป้ ำหมำย)

(11 เป้ ำหมำย)

กลไกการดาเนินงาน

ข้อมูลพื้นที่ตาบล
องค ์การบริหารส่วนตาบล
หนองขาม
2.1 จานวนประชากร
้ น้ 5,356 คน แยกเป็ น
ทังสิ
เพศชาย 2,694 คน เพศหญิง
2,662 คน
2.2 จานวนโรงเรียน 1 แห่ง
2.3 จานวนวัด 4 แห่ง
เทศบาลนครเจ ้าพระยาสุรศักดิ ์
้ น้
2.1 จานวนประชากรทังสิ
30,315 คน แยกเป็ น เพศชาย
14,708 คน เพศหญิง
15,607 คน
2.2 จานวนโรงเรียน 7 แห่ง
2.3 จานวนวัด 6 แห่ง

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

่ เพือหารื
่
1. ขอเข ้าพบผู ้บริหารท ้องถิน
อแนวทางการดาเนิ นกิจกรรมตามโครงการฯ
2. สารวจความต ้องการของประชาชนในตาบล
3. วางแผนการปฏิบต
ั งิ าน และประชาสัมพันธ ์ระยะเวลาอบรมพัฒนาทักษะ 4 ด ้าน
4. ดาเนิ นและติดตามผลกิจกรรมตามแผน
5. สรุปผลการพัฒนาและรายงานผ่านระบบ PBM

ผลลัพธ์

3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล
แบบบูรณาการ

1. การจ ้างงาน จ ้างงาน
จานวน 20 อัตรา และมี
การลาออกบางอัตราด ้วย
เหตุผล ได ้งานใหม่ และมี
การจ ้างงานทดแทน
2. การพัฒนาทักษะ
้
ลูกจ ้าง ทังหมด
23 อัตรา
(มีการจ ้างงานแทนคน
ลาออก) ได ้ผ่านการอบรม
พัฒนาทักษะทัง้ 4 ด ้าน
ครบ 100%
4. Community Big Data
่ องเทียวเด่
่
สถานทีท่
นๆ
ของตาบลหนองขาม เป็ น
ลักษณะของสถานที่
่
ท่องเทียวเชิ
งธรรมชาติ
่ คือ แกงไก่
เมนู ประจาถิน
กะลามะพร ้าว, ไก่อบ
่
สับปะรด, แกงคัวหอย
สับปะรด, น้าพริกไข่ปู และ
ข ้าวอบสับปะรด

การพัฒนาพื้นที่
1.
2.
3.

ตำบลมุง่ สู ค
่ วำมพอเพียง

่
กำรสร ้ำงอำชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ให้เป็ นทียอมร
ับ
่ ส่งเสริมให้เกิดการท่องเทียวในพื
่
้ /จั
่ งหวัดชลบุร ี
กำรท่องเทียว
นที
่
กำรจ ัดกำรองค ์ควำมรู ้ ส่งเสริมให้ความรู ้และการพัฒนาทักษะทีจะเป็
น
้ ่
การสร ้างโอกาสทางการตลาดให้กับประชาชนในพืนที

การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
่
นวัตกรรมการสือสารทางการตลาด
จัดอบรมหลักสูตร “กำรขำยสินค้ำ
ออนไลน์ทำงเฟสบุค
๊ และไลน์ Official
อย่ำงมืออำชีพ”

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

1) การยกระดับมาตรฐานข ้อมูล
โภชนาการของผลิตภัณฑ ์ขนม
่
่ ้กับ
ทองม ้วน เพือสร
้างมูลค่าเพิมให
ผลิตภัณฑ ์ชุมชน
่ สามารถ
2) มีชอ่ งทางการตลาดเพิม
่
เพิมรายได
้ให ้กับชุมชนได ้
่
3) มีการส่งเสริมให ้เกิดการท่องเทียว
่ น้
ในตาบลเพิมขึ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1) เกิดการจ ้างงานในชุมชน
่
่
2) การย ้ายถินฐานเพื
อออกไปหา
งานทาลดลง
่
้ ้านรายได ้
3) ลดความเหลือมล
าด
ของคนในชุมชน

ข้อเสนอแนะ

้ เริมต
่ ้น ระบบการเงิน
การดาเนิ นงานควรมีการวางแผนงานให ้ช ัดเจนตังแต่
ควรมีความคล่องตัวมากกว่านี ้ ควรทาความเข ้าใจกับชุมชนก่อนเข ้าไป
่
พัฒนาถึงรายละเอียดการดาเนิ นงานเพิมความเข
้าใจให ้ตรงกัน

ผู้รับผิดชอบ น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ
เบอร์ติดต่อ 038-352828 ต่อ 661141
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

