ตําบลน้ําออม อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
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กิจกรรม /ผลการดําเนินงานพัฒนาตําบล

ขอมูลพื้นที่ตําบล
บริบท ตําบลน้ําออมมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 42.97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
26,859 ไร พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบทุงนา สภาพอากาศคอนขางรอนชื้น มีฝนตกชุก
เกือบตลอดป สามารถใชปลูกพืชได ตําบลน้ําออม มีหมูบานทั้งสิ้น 12 หมูบาน โดย
หมูบานทั้งหมดอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล คือ หมูที่ 1บานศิริพัฒนา หมูที่ 2 บาน
บากใหญ หมูที่3 บานโพนแบง หมูที่4 บานศิริพัฒนา หมู5 บานน้ําออม หมู6 บานจานทุง
หมู7 บานดวน หมู8 บานบากนอย หมู9 บานน้ําออม หมู10 บานศิริพัฒนา หมู11 บาน
หนองปอ หมู 1 2 บ า นหนองซํ า มี ป ระชากรรวม ๖๕๖๖ คน ชาย ๒,๕๙๘ คน หญิ ง
๒,๖๐๔ คน
ศักยภาพ ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพทํานา เลี้ยงสัตว ปลูกหมอนเลี้ยงไหม ทอผา จักร

สาน แปรรูปอาหาร ฯลฯ.
ปญหา เกษตรกรขาดความรูในการจัดการและปรับปรุง ผลผลิตที่ไดจึงต่ํา การจําหนายและ
กําหนดราคาผลผลิตตกอยูใตอํานาจพอคาคนกลาง ขาดการรวมกลุมเพื่อจัดเปนตลาดกลาง
สิน คา ทางการเกษตรหรื อนํ าเทคโนโลยี มาใช รวมทั้ง ขาดองคค วามรู การเพิ่ มมู ลค าผลผลิ ต
การเกษตร
ความตองการพัฒนา ใหชาวบานและผูเกี่ยวของในพื้นที่มีสวนรวมเขารับการอบรมการบริหาร
จัดการ เพิ่มผลผลิต การแปรรูปเปนผลิตภัณฑสินคาเพิ่มมูลคา รวมทั้งการออกแบบโลโก บรรจุ
ภัณฑ และการเพิ่มชองทางการขายออนไลน ฯลฯ.

ขอมูล TPMAP

สถานภาพตําบล กอน-หลัง

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑชุมชนตามแนวทางวิถีใหม:
การเตรียมความพรอมการเลี้ยงไหมอินทรียวถิ ีใหม การพัฒนาและออกแบบผา
พื้นเมืองอัตลักษณน้ําออมดวยภูมิปญญาพื้นบาน
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนแบบมีสวน
รวม: การทองเที่ยวแบบบูรณาการลุมแมนา้ํ ชี ในตําบลน้ําออม
กิจกรรมที่ 3การปรับตัวชุมชนในการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนวิถี
ใหม(New normal): การสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชน
กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมชุมชน
แบบมีสวนรวม:กระบวนการปลูกตนหมอนอินทรีย พลังงานทดแทน ภัยพิบัติ
ภัยแลง และน้ําทวม

ผลการวิเคราะห Community Big Data: CBD
150
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Record

กลไกการทํางานในตําบล
กลไกภายใน วชช.

1) วขช. รั บ นโยบายและงบประมาณอุ ด หนุ น
สํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดั บ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลจากกระทรวง
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และ
นวัตกรรม
2) เสนอรายชื่อตําบลที่ไดรับพิจารณาตอตนสังกัด
3) ติ ด ต อ ประสานงาน กั บ ทางชุ ม ชนเพื่ อ
ขับเคลื่อนโครงการ
4) รับสมัคร และเลือกสรรผูจางงาน (U2T)
5) ประชุมวางแผนรวมกับ U2T และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
6) ติดตาม ประเมินผลโครงการ

กลไกการทํางานรวมกับตําบล

1) วางแผนการดํ า เนิ น งาน และ
วิเคราะหศักยภาพตําบล
2) ลงพื้ น ที่ สํ า รวจ และรวบรวม
ขอมูลตําบล
3) วิเคราะหขอมูลจากการลงพื้นที่
4) ดําเนินกิจกรรมพัฒนาตําบล
5) รายงานผลการดําเนินงาน
6) ติ ดตา ม แ ละส รุ ป ผ ลก า ร
ดําเนินงาน

การจางงาน และพัฒนาทักษะผูจางงาน

จํานวน (คน)

จํานวนผูจางงานที่ผานการพัฒนา 4 ทักษะ
20
15
10
5
0
ผูจางงาน
ผูผานการอบรม

1. ยาย
กลับ-โค
วิด
50

2. แหลง
ทองเที่ยว

3.ที่พัก/
โรงแรม

20

2

4.
5. อาหาร 6. เกษตร
รานอาหา ที่นา สนใจ
ร
10
30
120

7.พืช

8.สัตว

9. ภูมิ
ปญญา

10.แหลง
น้ํา

97

15

13

4

1.การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร การตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ
2.เสริมหลักสูตรแปรรูปดานอื่น ๆ รวมถึงการเพิ่มชองทางการจําหนายสู
ตลาดออนไลน
3.ชุมชนมีศักยภาพเรื่องการทองเที่ยว เชื่อมโยงการทองเที่ยวชุมชนสูการ
ทองเที่ยวกระแสหลัก พัฒนาเสนทางทองเที่ยว และสินคาชุมชนเพื่อการ
ทองเที่ยว

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ/สังคม
เชิงเศรษฐกิจ:
ชุมชนมีผลิตภัณฑใหม (มาลัยกร
จากผาไหม) สงเสริมการพัฒนา
อาชีพ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ
ชุมชนมีชองทางการขายสินคา
ชุมชนตางๆ ทาง online ชุมชน
เกิดรายได

เชิงสังคม :
สรางความอบอุน เอื้ออาทร รักสามัคคี
ของกลุมชุมชน ทั้ง 12 หมูบาน
ที่ไดทํากิจกรรมรวมกัน สรางเครือขาย
แบงปนการทํางาน ชุมชน
ตําบลน้ําออมมีความภาคภูมิใจใน
ผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณของตนเอง
คือ ไดคิดคนลายผา เปนลายน้ําออม

ปจจัยความสําเร็จของโครงการ

Digital
literacy
20

English
literacy
20

Financial
literacy
20

20

20

20

ผูรับผิดชอบ : นายมนตรี หิตายะ
เบอรติดตอ 087 062 5419 หนวยงาน : วิทยาลัยชุมชนยโสธร

มีความเข า ใจ และเข า ถึงขอ มู ลพื้ นฐานทางสังคม ชุม ชน ความตอ งการที่
แทจริงของชุมชน ภายใตเงื่อนไขขอจํากัดของพื้นที่ การแกปญหาทางเศษฐ
กิจ สังคมที่แทจริง โดยการมีสวนรวมของประชาชน และชุมชนเปนหลัก การ
สนองความตองการของชุมชน ภาคสวนราชการ พรอมทั้งหนวยงานอื่นให
ความสํ า คั ญ โดยมี ก ารประสานงาน ขอความร ว มมื อ จากเครื อ ข า ย และ
หนวยงานอื่นๆ พรอมทั้งมีความรวมมือจากกลุมแมบาน และภาคชุมชนอยาง
เขมแข็ง ถึงจะเกิดความยั่งยืน

