ตําบล
- 30
- บานโคก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
กิจกรรม /ผลการดําเนินงานพัฒนาตําบล

ขอมูลพื้นที่ตําบล
เนื้อที่: 50,345 ไร
ประชากร: 15,898 คน
หมูบาน: 13 หมูบาน
สถานศึกษา: 12 แหง
สถานพยาบาล: 2 แหง
ศาสนสถาน: 16 แหง
ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร
หางจากตัวเมืองมุกดาหารไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ
24 กิโลเมตร ตําบลบานโคกมีการทําการเกษตร ไดแก การปลูก
ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา มะละกอ มะมวง ลําไย เห็ด
ขอนขาว เห็ดนางฟา เห็ดฟาง และพืชผักสวนครัว และมีการเลีย้ ง
สัตวไวบริโภคและจําหนาย ไดแก เปด ไก โค กระบือ และปลา
ในพื้นที่ขาดการพัฒนาศักยภาพบุคคลและตําบลอยางตอเนือ่ ง
และตองการพัฒนาการสรางสัมมาชีพในชุมชน
ขอมูล TPMAP
สถานภาพตําบล กอน - หลัง

16 เปาหมาย

16
12
8
4
0

บรรลุเปาหมาย

กอนเริ่ม
โครงการ

รอบ
รอบ ก.ย.พ.ค.-ก.ค.
ต.ค.

6

15

15

15

กลไกการทํางานรวมกับตําบล
แบงพื้นที่การทํางาน/ประสานงาน
1. พื้นที่บานหนองแวง (หมูที่
8,9,12,13)
2. พื้นที่บานโคก (หมูที่ 1,2,3,4,7)
3. พื้นที่บานพังคอง (หมูที่
5,6,10,11)
หนวยงานที่เกีย่ วของ อบต. รพ.
สต. วัด โรงเรียน ผูนําชุมชนใน
ทองถิ่น

50
Record

1. ยาย
กลับ-โค
วิด
10

2. แหลง
ทองเที่ยว

3.ที่พัก/
โรงแรม

2

-

4.
5. อาหาร 6. เกษตร
รานอาหา ที่นา สนใจ
ร
21
14
51

7.พืช

8.สัตว

9. ภูมิ
ปญญา

10.แหลง
น้ํา

97

35

20

18

268 รายการ ณ 12/12/64

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ
1) รายไดที่เพิ่มขึ้น
- รอยละ 0.84
- 240,000 บาท/ครัวเรือน (เฉลี่ยทั้งตําบล)
2) การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เชน น้ํามันสมุนไพร ยา
หมองสมุนไพร เครื่องจักสาน ดอกไมประดิษฐ ไมกวาดดอกหญา และอาหาร
แปรรูปตาง ๆ
ผลลัพธเชิงสังคม
1) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) การยายถิ่นฐานเพือ่ ออกไปหางานทําลดลง

ปจจัยความสําเร็จของโครงการ

การจางงาน และการพัฒนาทักษะ
จํานวน (คน)

100

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ/สังคม

กลไกการทํางานในตําบล

20
15
10
5
0

ผลการวิเคราะห Community Big Data: CBD

ประเด็ น ที่ ใ ช เ ป น ฐานกํ า หนดกิ จ กรรมในระยะที่ 2 จากการวิ เ คราะห
Community Big Data ดังนี้
1. ขอมูลผูที่ยายกลับบาน เนื่องจากสถานการณโควิด
2. แหลงทองเที่ยว
3. ภูมิปญญาทองถิ่น

สิ้นสุด
โครงการ

กลไกภายใน วชช.
• จังหวัดการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริ ห ารโครงการ มี ค ณะทํ า งาน
วชช. เปนผูรับผิดชอบหลัก
• กลุมผูจางงาน
การวิเคราะหขอมูล
การเฝาระวัง COVID-19
กิจกรรมในพื้นที่รับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะอาชีพใหม
การถายทอดองคความรูฯ

1. การพัฒนาสัมมาชีพและการสรางอาชีพใหม: การปกลายผาพื้นเมืองดวยมือ
การทําไมกวาดดอกหญา การทําออยคั้นน้ํา การทําปุยอินทรีย การแปรรูปเห็ด
2. การยกระดับการทองเที่ยว: การทําชุดความรู เรื่อง การเพาะเห็ดขาวและ
เห็ดฟาง ปาภูขวาง หลวงนาวาราชกิจ
3. การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน: การทําน้ํามันสมุนไพร การจักสาน
เครื่องใชดวยไมไผ การประดิษฐวัสดุจากผาทอมือ การอบรมตลาดออนไลน
(Online marketing)
4. การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน: กิจกรรมผูกเสี่ยว เที่ยวปา รักษา
สิ่งแวดลอมปาภูขวาง

1. ความรวมมือจากประชาชนและหนวยงานในภาครัฐและเอกชน
2. ชุมชนในพืน้ ที่
3. การสนับสนุนจาก วชช.มุกดาหาร อบต.บานโคก และหนวยงานที่เกี่ยวของ
Digital literacy

English literacy

20

20

Financial
literacy
20

Social literacy

ผูจางงาน
ผูผานการอบรม

20

20

20

20

20

ผูรับผิดชอบ : นางศิริพร พันนุมา
เบอรติดตอ 089 942 6591 หนวยงาน : วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

