ตําบลเหลาหมี อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
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กิจกรรม /ผลการดําเนินงานพัฒนาตําบล

ขอมูลพื้นที่ตําบล
ตําบลเหลาหมี มีพื้นที่ 122 ตร.กม. สภาพภูมิประเทศ เปนที่ราบลุม เหมาะ
แกการทําการเกษตร โดยเฉพาะการทํานา ตอนกลางของตําบลเปนที่ตั้งของ
ชุมชนตาง ๆ พื้นที่จะมีระดับสูงกวาพื้นที่รอบชุมชน ทิศตะวันตกเปนภูเขาและ
ปาไม มีหวยบังอี่ ซึ่งเปนลําหวยใหญไหลผานตอนกลางของตําบล ลงสูแมน้ํา
โขง และมีแหลงน้ําที่สําคัญ คือ หวยทราย หวยชางชน หวยหมู หวยตะหลุง
อางเก็บน้ําหวยกานเหลือง อางเก็บน้ําหวยซิง สวนหนึ่งไหลลงสูหวยบังอี่
และหวยบังอี่แลวไหลลงสูแมน้ําโขงที่บา นนาโพธิ์ ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.
มุกดาหาร ประชากรสวนใหญทํานา 1,525 ครัวเรือน 10,828 ไร ไรมัน
สําปะหลัง 630 ครัวเรือน 1,900 ไร ไรออย 535 ครัวเรือน 16,875ไร สวน
ยางพารา 391ครัวเรือน 3,342 ไร สวนผลไม 201ครัวเรือน จํานวน 260 ไร
ขอมูลTPMAP
ความตองการพื้นฐาน 5 มิติ

สถานภาพตําบล กอน - หลัง

กิจกรรมที่ 1 : ดานการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพ
• ยกระดับสินคาและสรางอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑจากคราม- สายรัดผาถุง ประเปาผา
คราม เข็มกลัด ตุมหู ยางรัดผม ผลักดันใหเปนสินคา OTOP
• ออกแบบลายผามัดหมี่ยอมครามเปนลายเอกลักษณของชุมชน ลายนาคราช
• แปรรูปผลิตภัณฑจากออย ไซรัปจากน้ําออย ออยกอน ออยผง การทําออยคั้นน้ํา
กิจกรรมที่ 2 :ดาน การนําองคความรูไปชวยชุมชน
• จัดตั้งศูนยการเรียนรูชมุ ชน ผลิตสื่อประชาสัมพันธสื่อออนไลนรวมกับ อบต. ใหเปน
แหลงบริการความรูดานการเกษตร:การทําปุยหมักอินทรีย น้ําหมักชีวภาพ น้ําหมัก
ขับไลแมลง ฮอรโมนไข
• อบรมการตลาดออนไลน การตั้งรานคาออนไลนของชุมชน การจําหนายสินคาชุมชน
ในงานตางๆ : มหัศจรรยมุกดาหาร3พิภพ Miracle Mukdahan
กิจกรรมที่ 3 : ดานการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม
• การผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน เพื่อสงเสริมใหสมาชิกในชุมชนได
ปลูกผักไวบริโภคใรครัวเรือนโดยไมใชสารเคมี
• การจัดการจุดเสี่ยงเพือ่ ปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนรวมกับตําบลเพื่อลดการ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึน้ ในชุมชน

ผลการวิเคราะห Community Big Data: CBD
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กลไกการทํางานในตําบล
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กลไกภายในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1.แบงหนาที่ในการดําเนินงานในแตละฝายอยางชัดเจน
2.มีการกําหนดแผนการดําเนินโครงการและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
3.การดํา เนินงานอยูภ ายใตก ารใหคําแนะนํ า และสนั บสนุ นจากผู ทรงคุณวุ ฒิ
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หนวยงานจากภาครัฐเชน สํานักตรวจบัญชี
สหกรณ ศูนยหมอนไหมมุกดาหาร พัฒนาชุมชน และที่ปรึกษาโครงการอยาง
ใกลชิด
กลไกการทํางานรวมกับตําบล

1.คณะทํา งาน U2T เนนดํา เนินรว มกั บหน ว ยงานในท อ งถิ่ น แบบบู รณาการ
ประกอบดว ยองคก ารบริห ารสว นตํา บล ผูนํา ชุมชน รพ.สต. สถานศึก ษา
คณะกรรมการปาชุมชน
2.คณะทํางาน U2T ดําเนินงานรวมกับกลุมวิสาหกิจชุมชนประกอบไปดวย กลุม
ทอผาบานเหลาหมี กลุมเกษตรอินทรียไทนาซิง กลุมผูสานตระกลาพลาสติก
3.คณะทํางาน U2T ดําเนินงานรวมกับปราชญชาวบาน เชนทําคราม ผามัดหมี่
เครื่องจักสานไมไผ

การจางงาน และการพัฒนาทักษะ
จํานวนผูจางงานที่ผานการพัฒนา 4 ทักษะ
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240 รายการ ณ 12/12/64

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ/สังคม
ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ
• สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาใน
ชุมชน
• มีศูนยการเรียนรูในชุมชน
• มีการใชจายหมุนเวียนใน
ชุมชนมากขึน้

ผลลัพธเชิงสังคม
• เกิดความรวมมือกับองคกรในชุมชน
• เกิดกลุมผูทอผาและทําคราม กลุม
น้ําออยกอน
• มีการจัดตั้งเพจ Facebook เพื่อ
ประชาสัมพันธ

ปจจัยความสําเร็จของโครงการ
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ผูรับผิดชอบ : นายพรวุฒิ คําแกว
เบอรติดตอ 081 432 3199 หนวยงาน : วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

1. การสนับสนุนจาก อบต. เหลาหมี รพ.สต. กศน กํานัน ผูนําชุมชน อํานวย
ความสะดวกในเรื่องขอฐานมูลในเรื่องตางๆ ของตําบล
2 ความรวมมือจากกลุมวิสาหกิจชุมชน ประกอบไปดวย กลุมทอผาบานเหลา
หมี กลุมเกษตรอินทรียไทนาซิง ซึ่งมีความพรอมที่จะพัฒนาไปดวยกันกับ
คณะทํางาน u2t ตําบลเหลาหมี
3. ความอนุเคราะหความรูจากปราชญในชุมชน ไดแก การทําคราม ผามัดหมี
เครื่องจักสานไมไผ

