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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตาบล (สภาพที่ตั้ง สภาพสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ)
1. ประวัติความเป็นมา
ตำบลบ้ำนค้อ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ กิ่ง อำเออคำชะอี จังหวัดนครพนม มำก่อน เหตุผลที่ได้ตั้งชื่อว่ำ
ตำบลบ้ำนค้อ เพรำะว่ำพื้นที่ตั้งหมู่บ้ำนนั้นเมื่อก่อนเป็นโนนป่ำค้อ (มีต้นค้อขึ้นหนำแน่น) แต่ก่อนมีหมู่บ้ำน ที่ขึ้นกับ
ตำบลบ้ำนค้อ ได้แก่ บ้ำนค้อ บ้ำนดงยำง บ้ำนโคก บ้ำนตูมหวำน บ้ำนดอนป่ำแคน บ้ำนโพนงำม บ้ำนแฝก บ้ำนหนอง
สระพัง และบ้ำนแข้ ปัจจุบัน ตำบลบ้ำนค้อ มี 11 หมู่บ้ำน คือ หมู่ที่ 1 บ้ำนโคก, หมู่ที่ 2, 3,11 บ้ำนค้อ,หมู่ที่ 4, 7
บ้ำนดงยำง, หมู่ที่ 8 บ้ำนตำเปอะ, หมู่ที่ 9 บ้ำนโนนสมบูรณ์, หมู่ที่ 10 บ้ำนด่ำนช้ำง ตำบลบ้ำนค้อมีผู้นำตำบลตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวน 10 คน คนแรก คือ ท้ำวชัยปัญญำ และปัจจุบัน คือ นำยเฉย คล่องดี เป็นกำนันประจำ
ตำบล และมีครัวเรือนทั้งหมด 1,818 ครัวเรือน
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ที่ตั้งของหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค้อ
ตำบลบ้ำนค้อ ประกอบด้วย
หมู่ที่ ๑ บ้ำนโคก
หมู่ที่ ๒ บ้ำนค้อ
หมู่ที่ ๓ บ้ำนค้อ
หมู่ที่ ๔ บ้ำนดงยำง
หมู่ที่ ๕ บ้ำนแข้
หมู่ที่ ๖ บ้ำนแข้
หมู่ที่ ๗ บ้ำนดงยำง
หมู่ที่ 8 บ้ำนตำเปอะ
หมู่ที่ 9 บ้ำนโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 10 บ้ำนด่ำนช้ำง
หมู่ที่ 11 บ้ำนค้อ
พื้นที่
ตำบลบ้ำนค้อมีพื้นที่เป็นที่รำบเชิงเขำ และมีบำงส่วนเป็นอูเขำ มีลำห้วยหลำยสำยไหลผ่ำนตำบล ซึ่งเหมำะ
แก่กำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์
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เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โพนงำม อ.คำชะอี จ.มุกดำหำร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้ำนเหล่ำ อ.คำชะอี จ.มุกดำหำร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดำหำร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้ำนเหล่ำ/ต.กกตูม/อ.ดงหลวง
อาชีพ
อำชีพหลัก ทำนำ
อำชีพเสริม ปลูกข้ำวโพด เลี้ยงสัตว์ ทอผ้ำไหม ทอผ้ำฝ้ำย
สาธารณูปโภค
ตำบลบ้ำนค้อ จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้ำใช้เกือบ 100% มีประปำใช้ครบทุกหมู่บ้ำน มีโทรศัพท์สำธำรณะใช้
1๑ หมู่บ้ำน
การเดินทาง
กำรเดินทำงเข้ำสู่ตำบลมี 2 ทำง เป็นถนนลำดยำง ห่ำงจำกอำเออคำชะอี ประมำณ 12 กิโลเมตร อยู่ห่ำง
จำกตัวจังหวัดมุกดำหำร ประมำณ 34 กิโลเมตร อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครประมำณ 650 กิโลเมตร
ด้ำนเหนือ ติดต่อกับ บ้ำนตูมหวำน ตำบลบ้ำนโพนงำม
ด้ำนใต้ ติดต่อกับ บ้ำนเหล่ำ ตำบลบ้ำนเหล่ำ
ด้ำนตะวันออก ติดต่อกับ บ้ำนหนองเอี่ยน ตำบลหนองเอี่ยน
ด้ำนตะวันตก ติดต่อกับ บ้ำนเหล่ำ/ตำบลกกตูม/อำเออดงหลวง
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลบ้ำนค้อ มีสอำพอูมิประเทศทั่วไปเป็น ๒ ลักษณะ คือ พื้นที่บนหุบเขำและพื้นที่รำบลุ่มลักษณะพื้นที่
หุบเขำมี 3 หมู่บ้ำน คือ หมู่ที่ 8 บ้ำนตำเปอะ หมู่ที่ 9 บ้ำนโนนสมบูรณ์ และหมู่ที่ 10 บ้ำนด่ำนช้ำง ตั้งอยู่ระหว่ำง
กลำงหุบเขำ สอำพพื้นที่เหมำะแก่กำรทำสวน ทำไร่ ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ มีห้วยเลำซึ่งเป็นห้วยขนำดใหญ่ไหลผ่ำน
มีธรรมชำติที่สวยงำมมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น น้ำตกห้วยเลำ น้ำตกตำดโตน น้ำตกแก่งบอน และธรรมชำติในป่ำ
เขำที่เขียวขจี ส่วนใหญ่รำษฎรในพื้นที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกต้นยำงพำรำ
ปลูกอ้อย เป็นต้น ส่วนลักษณะพื้นที่รำบลุ่ม มี 8 หมู่บ้ำน คือ หมู่ที่ 1 บ้ำนโคก หมู่ที่ 2 บ้ำนค้อ หมู่ที่ 3 บ้ำนค้อ
หมู่ที่ 4 บ้ำนดงยำง หมู่ที่ 5 บ้ำนแข้ หมู่ที่ 6 บ้ำนแข้ หมู่ที่ 7 บ้ำนดงยำง หมู่ที่ 11 บ้ำนค้อ ลักษณะพื้นที่รำบลุ่ม
เหมำะแก่ ก ำรทำนำ มี ล ำห้ ว ยไหลผ่ ำ นหลำยสำย อำทิ เช่ น ห้ ว ยแข้ ห้ ว ยกกบก รำษฎรอำศั ย น้ำจำกล ำห้ ว ยท ำ
กำรเกษตร และประกอบอำชีพเพำะปลูกต่ำงๆ เช่น กำรปลูกข้ำวโพด ปลูกมะเขือเทศหลังฤดูทำนำเป็นอำชีพเสริ ม
กำรปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น
 แหล่งน้าธรรมชาติ
- หนอง,บึง
จำนวน 13 แห่ง
- คลอง,ลำธำร,ห้วย
จำนวน 27 แห่ง
 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝำย
จำนวน
18 แห่ง
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- บ่อน้ำตื้นสำธำรณะ จำนวน
27 แห่ง
- บ่อบำดำลสำธำรณะ จำนวน
35 แห่ง
- สระน้ำสำธำรณะ
จำนวน
96 แห่ง
- ประปำ
จำนวน
20 แห่ง
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอำกำศมีลักษณะร้อนชื้น อำกำศเปลี่ยนแปลงไปตำมฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมอำพันธ์ไปจนถึงกลำงเดือนพฤษอำคม อำกำศร้อนและแห้งแล้ง
แต่บำงครั้งอำจมีอำกำศเย็น บ้ำงครั้งเกิดพำยุฝนฟ้ำคะนองและลมกระโชกแรงหรืออำจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ประชำชนทุกปี เรียกว่ำ “พำยุฤดูร้อน” อำกำศร้อน จะมีอุณหอูมิระหว่ำง ๓๕ – ๓๙.๙ องศำเซลเซียส
ร้อนจัด มีอุณหอูมิประมำณ ๔๐ องศำเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษอำคม ฝนตกมำกในช่วงเดือน พฤษอำคม – ตุลำคม แต่อำจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอำจนำนประมำณ ๑ – ๒ สัปดำห์หรือบำงปีอำจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนำนนับเดือน ในเดือน
กรกฎำคม แต่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไม่เคยเกิดอุทกอัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมำณ ๙๐๐ มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมอำพันธ์ ในช่วงกลำงเดือนตุลำคมนำนรำว ๑๒ สัปดำห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจำกฤดูฝนเป็นฤดูหนำว อำกำศแปรปรวนไม่แน่นอน อำจเริ่มมีอำกำศเย็นหรืออำจยังมี
ฝนฟ้ำคะนอง อำกำศหนำวอุณหอูมิต่ำสุด ประมำณ ๑๕ องศำ
๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรำย ประมำณ ๗๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียว
ประมำณ ๒๕ %
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้า
 แหล่งน้าธรรมชาติ
- หนอง,บึง
- คลอง,ลำธำร,ห้วย
 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝำย
- บ่อน้ำตื้นสำธำรณะ
- บ่อบำดำลสำธำรณะ
- สระน้ำสำธำรณะ
- ประปำ
๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

จำนวน 13 แห่ง
จำนวน 27 แห่ง
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

18
27
35
96
20

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

ในเขตตำบลบ้ำนค้อมีป่ำชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ สร้ำงควำมสมดุลให้กับธรรมชำติ
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๒. เขตการปกครอง
ตำบลบ้ำนค้อ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้ำน มีประชำกรทั้งสิ้น 5,430 คน แยกเป็น
ชำย 2,760 คน เป็นหญิง 2,670 คน และมีจำนวนครัวเรือน 1,818 ครัวเรือน นับถือศำสนำพุทธ ๑๐๐ %
(จำกข้อมูล จปฐ. ปี 2561)
ตารางข้อมูลประชากร จาแนกตามเขตการปกครอง
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จานวนประชากร
ชาย

หญิง

รวม

จานวน
ครัวเรือน

ผู้นาหมู่บ้าน

๑

บ้ำนโคก

329

320

649

216

นำยชีวิต คนคล่อง

๒

บ้ำนค้อ

121

134

255

91

นำยปรีชำ แก้วหำวงค์

๓

บ้ำนค้อ

312

260

572

160

นำยสมอำร คนคลอง

๔

บ้ำนดงยำง

195

188

383

127

นำยแส่ว ผ่องแผ้ว

๕

บ้ำนแข้

193

221

414

149

นำยชำญชัย สมเสนตระกูล

๖

บ้ำนแข้

119

120

239

83

นำยเฉย คล่องดี

๗

บ้ำนดงยำง

197

180

377

93

นำยสมทรง สุวรรณมงคล

8

บ้ำนตำเปอะ

296

263

559

189

นำยรุ้ง คนหำญ

9

บ้ำนโนนสมบูรณ์

424

413

837

286

นำยวีรชิต ชำติเจริญ

10

บ้ำนด่ำนช้ำง

397

371

768

274

นำยบุญมี ขัติยวงค์

11

บ้ำนค้อ

177

200

377

150

นำยปัญญำ คนกล้ำ

รวม

2,760

2,670

5,430

1,818
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3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา ตำบลบ้ำนค้อมีที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน จำนวนหมู่บ้ำนละ ๑ แห่ง และ
มีสถำนศึกษำในระบบโรงเรียนตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้ำนค้อ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ11(บ้ำนแข้)
โรงเรียนบ้ำนโคก 2
โรงเรียนบ้ำนดงยำง 1
โรงเรียนบ้ำนห้วยตำเปอะเป็นโรงเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ
โรงเรียนชัยปัญญำวิทยำนุสรณ์
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอูเขำวงค์(บ้ำนดงยำง)
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยเสกมงคล(บ้ำนโคก)
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค้อ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแข้
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำเปอะ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสมบูรณ์

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนด่ำนช้ำง

สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 2 บ้ำนค้อ
หมู่ที่ 5 บ้ำนแข้
หมู่ที่ 1 บ้ำนโคก
หมู่ที่ 4 บ้ำนดงยำง
หมู่ที่ 8 บ้ำน
ตำเปอะ
หมู่ที่ 11 บ้ำนค้อ
วัดอูเขำวงค์
วัดชัยเสกมงคล
หมู่ที่ 11 บ้ำนค้อ
หมู่ที่ 5 บ้ำนแข้

สังกัด
หน่วยงาน
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.

สพป.
อบต.บ้ำนค้อ
อบต.บ้ำนค้อ
อบต.บ้ำนค้อ
อบต.บ้ำนค้อ
หมู่ที่ 5 บ้ำนตำเปอะ อบต.บ้ำนค้อ
หมู่ที่ 9 บ้ำนโนน อบต.บ้ำนค้อ
สมบูรณ์
หมู่ที่ 10 บ้ำนด่ำนช้ำง อบต.บ้ำนค้อ

จานวนครู/
ผู้ดูแลเด็ก
(คน)

จานวน
นักเรียน
(คน)

10
10
8
6
10

107
62
109
41
280

26
3
2
3
2
1
ผช.ครู
ผู้ดูแลเด็ก
2 คน
1

460
50
38
52
38
24
36

27

3.๒ สาธารณสุข
ตำบลบ้ำนค้อมีสถำนที่ให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข ดังต่อไปนี้
- มีสถำนบริกำรสำธำรณสุขในโครงกำรหลักประกันสุขอำพถ้วนหน้ำ 2 แห่งคือโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขอำพตำบลบ้ำนค้อ (รพ.สต.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้ำนค้อ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขอำพบ้ำนตำเปอะเฉลิม
พระเกียรติ (รพ.สต.) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้ำนตำเปอะ อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ำร้อยละ ๑๐๐
- ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำน จำนวน 11 แห่ง
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4. ระบบบริการโครงสร้างพื้นฐาน
ตาบลบ้านค้อมีระบบบริการโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้
4.1 การไฟฟ้า
กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหำคือไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงทำงหรือที่สำธำรณะยังไม่สำมำรถดำเนินกำรครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจำกพื้นที่ที่มีควำมต้องกำรให้ติดตั้ง
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงนั้นยังไม่เป็นที่สำธำรณะ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลจึงไม่สำมำรถดำเนินกำรได้เช่นเดียวกับถนน กำร
แก้ปัญหำคือ ประสำนควำมร่วมมือกันในหลำยๆ ฝ่ำย เพื่อที่จะทำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพื้นที่ และวิธีกำรที่จะ
ด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขอย่ ำ งไร ทั้ ง นี้ องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลก็ ไ ด้ ตั้ ง งบประมำณในส่ ว นนี้ ไ ว้ แ ล้ ว และได้ แ จ้ ง
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลมีไฟฟ้ำใช้ ดังนี้
(๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำ ( ทุกครัวเรือน )
(๒) ไฟฟ้ำสำธำรณะ จำนวน ๓25 จุด ครอบคลุมถนนทุกสำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
4.2 การประปา
กำรประปำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีกิจกำรประปำเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเอง แต่ยัง
ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ครอบคลุมทุกหลังคำเรือน คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ ปัญหำคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปำ
ขุน่ และไม่ไหลบ่อยครั้ง สำเหตุเนื่องจำกเป็นท่อประปำเก่ำเกิดกำรตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในกำรผลิต
ประปำต้องขอใช้จำกหมู่บ้ำนใกล้เคียง ประปำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลยังไม่สำมำรถที่จะผลิตเป็นน้ำประปำ
สำหรับบริโอคได้ ต้องใช้งบประมำณสูงมำกในกำรดำเนินกำร กำรแก้ปัญหำคือ กำรลงพื้นที่ดำเนินกำรแก้ไขตำมจุด
ที่เกิดปัญหำในทันที องค์กำรบริหำรส่วนตำบลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนำสี่ ปีเพื่อที่จะพิจำรณำดำเนินกำรในปีต่อไป
เมื่อมีงบประมำณและควำมจำเป็นก็สำมำรถดำเนินโครงกำรได้ต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนต่อไป ปัจจุบันประชำชนมีประปำใช้ ดังนี้
(๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปำ 2,241 หลังคำเรือน
(๒) หน่วยงำนเจ้ำของกิจกำรประปำ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค้อ ๑ แห่ง
(๓) ปริมำณกำรใช้น้ำประปำเฉลี่ย ๕๐๐ – ๕๕๐ ลบ.ม. ต่อวัน
(๔) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปำได้จำกสระน้ำหนองใหญ่ ( / ) (แหล่งน้ำผิวดิน)
แหล่งน้ำใต้ดิน
( / )
(๕) มีประปำหมู่บ้ำนใช้อำยในตำบล
4.3 โทรศัพท์
(๑) จำนวนโทรศัพท์สำธำรณะในเขตพื้นที่
จำนวน - หมำยเลข
(๒) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล
จำนวน - หมำยเลข
(๓) จำนวนชุมสำยโทรศัพท์จำนวน
จำนวน ๑ ชุมสำย
(๔) ที่ทำกำรไปรษณีย์โทรเลข
จำนวน - แห่ง
(๕) หอกระจำยข่ำวในพื้นที่ให้บริกำรได้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
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4.4 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
(๑) ไม่มีไปรษณีย์
(๒) ไม่มีท่ำรถขนส่ง
(๓) มีหอกระจำยข่ำว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต

4.5 เส้นทางคมนาคม
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีเส้นทำงคมนำคมในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 8๐ เป้ำหมำยคือต้องกำรให้ได้มำกกว่ำนี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหำรมีนโยบำยที่จะ
ดำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสำย ปัญหำคือ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
เนื่องจำกพื้นที่ยังไม่เป็นที่สำธำรณะ จะดำเนินกำรได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สำธำรณะ ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่ วนตำบล
มีเส้นทำงคมนำคม ดังนี้
(๑) การคมนาคม การจราจร
โดยมีทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข
เส้นทำงคมนำคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
๑.๑) ทางหลวงแผ่นดิน
๑.๒) สะพาน จำนวน 9 สะพำน
๑.๓) การจัดการขนส่งมวลชน ประกอบด้วย
๑.๔) ถนน
ถนนในควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวง จำนวน - สำย
สอำพถนน คอนกรีต จำนวน สำย ระยะทำง
ลำดยำง จำนวน สำย ระยะทำง
ลูกรัง
จำนวน สำย ระยะทำง
ถนนในควำมรับผิดชอบของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง จำนวน - สำย
สอำพถนน คอนกรีต จำนวน สำย ระยะทำง
ลำดยำง จำนวน สำย ระยะทำง
ลูกรัง
จำนวน สำย ระยะทำง
ถนนในควำมรับผิดชอบของ กรป. กลำง จำนวน สำย
สอำพถนน คอนกรีต จำนวน สำย ระยะทำง - กม.
ลำดยำง จำนวน สำย ระยะทำง - กม.
ลูกรัง
จำนวน สำย ระยะทำง - กม.
ทำงหลวงท้องถิ่น
จำนวน สำย

กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
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สอำพถนน คอนกรีต จำนวน
ลำดยำง จำนวน
ลูกรัง
จำนวน

สำย ระยะทำง - กม.
37 สำย ระยะทำง 5.91 กม.
18 สำย ระยะทำง 7 กม.

ถนนของท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค้อ จำนวน 118 สำย
สอำพถนน คอนกรีต จำนวน 62 สำย ระยะทำง 7.49 กม.
แอสฟัลท์ติก จำนวน
- สำย ระยะทำง
- กม.
ลำดยำง
จำนวน 37 สำย ระยะทำง 5.91 กม.
ลูกรัง
จำนวน 18 สำย ระยะทำง
7 กม.
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
-ประชำกรในเขตตำบลบ้ำนค้อ ร้อยละ ๗๐ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สำคัญ ได้แก่ ข้ำว มันสำปะหลัง อ้อย ดังนี้
- อำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ
๗๐ ของจำนวนประชำกรทั้งหมด
- อำชีพเลี้ยงสัตว์
ร้อยละ
๑๓ ของจำนวนประชำกรทั้งหมด
- อำชีพรับจ้ำง
ร้อยละ
๘ ของจำนวนประชำกรทั้งหมด
- อำชีพค้ำขำย
ร้อยละ
๙ ของจำนวนประชำกรทั้งหมด
-อำชีพ ส่วนใหญ่ทำกำรเกษตรกรรม ทำนำ ทำสวนโดยเฉพำะ สวนยำงพำรำ มันสำปะหลัง อ้อย
เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่พื้นเมือง โค กระบือ เป็ด และอำชีพรับจ้ำงทั่วไป
๖.๒ การประมง
(ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไม่มีกำรประมง)
๖.๓ การปศุสัตว์
- เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริม เช่น กำรเลี้ยงไก่
เป็ด โค สุกร กระบือ จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมำณ ดังนี้
โค
1,120 ตัว
กระบือ 253 ตัว
สุกร 580 ตัว
เป็ด 2,358 ตัว
ไก่
15,573 ตัว
อื่นๆ ๑,350 ตัว
๖.4 อุตสาหกรรม
- จำนวนกิจกำรอุตสำหกรรมขนำดเล็ก (โรงสีขนำดเล็ก) จำนวน 12 แห่ง
๖.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
ธนำคำร บริษัท ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด -

แห่ง
แห่ง
แห่ง

สถำนีบริกำรน้ำมัน
๒
ศูนย์กำรค้ำ/ห้ำงสรรพสินค้ำ ตลำดสด -

แห่ง
แห่ง
แห่ง
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ร้ำนค้ำต่ำงๆ
ซุปเปอร์มำเก็ต ๖.6 แรงงาน

38

แห่ง
แห่ง

โรงฆ่ำสัตว์

1

แห่ง

จำกกำรสำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ ประชำกรที่มีอำยุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงำน ร้อยละ
๙๕ เมื่อเทีย บกับอัตรำส่ วนกับ จัง หวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ำมำก แต่ค่ำแรงในพื้นที่ต่ำกว่ำระดับจังหวัด
โดยเฉพำะแรงงำนด้ำนกำรเกษตร ประชำกรอำยุระหว่ำง ๒๕ – ๕๐ ปี บำงส่วน ไปรับจ้ำงทำงำนนอกพื้นที่ ปัญหำ
ที่พบคือ ประชำกรต้องไปทำงำนนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท ห้ำงร้ำนใหญ่ๆ เพรำะในพื้นที่ไม่
มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรจ้ำงแรงงำนเยอะ เพรำะพื้นที่ส่วนมำกเป็นที่อยู่อำศัย ปัญหำนี้ยังไม่สำมำรถแก้ไขได้
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
๗.1 ข้อมูลด้านการเกษตร
โดยทั่วไปแล้วกำรตั้งบ้ำนเรือนของประชำกรในตำบลบ้ำนค้อจะตั้งบ้ำนเรือนอยู่เป็นหย่อมบ้ำนใน
กลุ่มเครือญำติเดียวกัน บ้ำนเรือนจะอยู่ใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่ยังดำเนินชีวิตที่เรียบง่ำยกันอยู่ สำหรับกำรใช้ที่ดินของ
ประชำกรตำบลบ้ำนค้อนั้น แบ่งได้ดังนี้
ตารางแสดงการใช้ที่ดินของประชากรตาบลบ้านค้อ
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
7
8
9
10
11
รวม

ชื่อหมู่บ้าน
บ้ำนโคก
บ้ำนค้อ
บ้ำนค้อ
บ้ำนดงยำง
บ้ำนแข้
บ้ำนแข้
บ้ำนดงยำง
บ้ำนตำเปอะ
บ้ำนโนนสมบูรณ์
บ้ำนด่ำนช้ำง
บ้ำนค้อ
11

พื้นที่ทั้งหมด
(ไร่)

พื้นที่รวมการเกษตร
(ไร่)

พื้นที่อยู่อาศัย
(ไร่)

พื้นที่อื่นๆ
(ไร่)
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๗.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
 แหล่งน้าธรรมชาติ
 แหล่งน้าธรรมชาติ
- หนอง,บึง
- คลอง,ลำธำร,ห้วย
 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝำย
- บ่อน้ำตื้นสำธำรณะ
- บ่อบำดำลสำธำรณะ
- สระน้ำสำธำรณะ
- ประปำ

จำนวน 13 แห่ง
จำนวน 27 แห่ง
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

18
27
35
96
20

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

๗.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๓,๘๒๔ ไร่ มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อกำรอุปโอค บริโอค)
ดังนี้
มี
แหล่งน้า

ไม่มี

ทั่วถึงหรือไม่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง



4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ



4.2 บ่อน้ำตื้นสำธำรณะ


4.3 ประปำหมู่บ้ำน
4.4 ระบบประปำ (กำรประปำส่วนอูมิอำค)




4.5 แหล่งน้ำธรรมชำติ


4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)

.

4.6.2)

.

4.6.3)

.

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง
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๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้า ที่ใช่ในกำรอุปโอค-บริโอค เป็นน้ำที่ได้จำกน้ำฝน และน้ำจำกแหล่งน้ำดิบ ตำมธรรมชำติ ซึ่งจะต้อง
สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมำณน้อย ไม่สำมำรถนำขึ้นมำใช้ให้พอเพียงได้
๙.๒ ป่าไม้ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีป่ำชุมชน
๙.๓ ภูเขา ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีอูเขำ เช่นอูทอก
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้น ที่ขององค์กำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลส่ ว นมำกเป็นพื้นที่ส ำหรับเพำะปลู ก ที่อยู่อำศัย ร้ำนค้ ำ
สถำนประกอบกำร ตำมลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สำธำรณะ ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ ก็ได้แก่
ดิน น้ำ ต้นไม้ อำกำศที่ไม่มีมลพิษ น้ำในกำรเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในกำรเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหำคือ
ยังไม่สำมำรถหำแหล่งน้ำสำหรับกำรเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพรำะพื้นที่ส่วนมำกเป็นของประชำชน เอกชน ปัญหำด้ำน
ขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มำกขึ้น กำรแก้ไขปัญหำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้จัดทำโครงกำรเพื่อแก้ปัญหำให้กับ
ประชำชนและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน เช่น โครงกำรจัดหำถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่
โครงกำรปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่ำงๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สำธำรณะรวมทั้งปรับปรุงสอำพอูมิทัศน์ของเมืองให้ร่ม
รื่นสวยงำม ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชำชน ฯลฯ
ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กร อัตลักษณ์
ผู้นาชุมชน จานวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้นาหมู่บ้าน
1
บ้ำนโคก
นำยชีวิต คนคล่อง
2
บ้ำนค้อ
นำยปรีชำ แก้วหำวงค์
3
บ้ำนค้อ
นำยสมอำร คนคลอง
4
บ้ำนดงยำง
นำยแส่ว ผ่องแผ้ว
5
บ้ำนแข้
นำยชำญชัย สมเสนตระกูล
6
บ้ำนแข้
นำยเฉย คล่องดี
7
บ้ำนดงยำง
นำยสมทรง สุวรรณมงคล
8
บ้ำนตำเปอะ
นำยรุ้ง คนหำญ
9
บ้ำนโนนสมบูรณ์
นำยวีรชิต ชำติเจริญ
10
บ้ำนด่ำนช้ำง
นำยบุญมี ขัติยวงค์
11
บ้ำนค้อ
นำยปัญญำ คนกล้ำ
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กลุม่ /องค์กร
-

-

กองทุนแม่ของแผ่นดิน
- ศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนตำบลบ้ำนค้อ (ศอช.ต.)
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีตำบลบ้ำนค้อ 1 องค์กร
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีหมู่บ้ำน 11 หมู่บ้ำน
กองทุนหมู่บ้ำน 11 หมู่บ้ำน
กองทุน กข.คจ.
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
กลุ่มโอทอป
- กลุ่มฌำปนกิจสงเครำะห์
- กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มปลูกไร่อ้อย
- กลุ่มผลิตปุ๋ย
- กลุ่มผ้ำเย็บมือ
- กลุ่มเพำะพันธุ์ปลำ
- กลุ่มทอผ้ำฝ้ำย

อัตลักษณ์
ด้วยควำมหลำกหลำยของคนในชุมชน/และชนเผำที่หลำกหลำย จึงทำให้มีกำรปรับเปลี่ยนกำรดำรงชีวิต
ประเพณี วัฒนธรรม ให้สำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสงบสุข สมัครสมำนสำมัคคี
ผลิตภัณฑ์ชุมชนรายได้
ผลิตอัณฑ์ที่สร้ำงรำยได้ให้กับคนในชุมชน เช่น ผ้ำฝ้ำย,ผ้ำไหมมัดหมี่,ดอกไม้ประดิษฐ์,หมอนฟักทอง,เสื้อเย็บ
มือ,สมุนไพร,กระติ๊บข้ำว,ทอเสื่อและผ้ำขำวม้ำ ฯลฯ
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รายได้-รายจ่าย
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อาชีพ
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แหล่งท่องเที่ยวและการบริการ
หมู่บ้ำน OTOP เพื่อกำรท่องเที่ยว ที่ดำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและรักษำ
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่ำงดี มีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว เช่น ขบวนแห่ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว
ด้วยกลองตุ้ม พร้อมขบวนฟ้อนรำต้อนรับตำมแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของชำวอูไทชมกำรแสดงศิลปะพื้นบ้ำน บำยศรีสู่
ขวัญตำมแบบวัฒนธรรมอูไท ร่วมรับประทำนอำหำรพำแลง ซึ่งเป็นอำหำรพื้นบ้ำนตำมฤดูกำล มีกำรสำธิตกำรทอผ้ำ
ฝ้ำย กำรสำนหมวกจำกเส้นกก
การบริการ
โรงแรม แห่ง
ร้ำนอำหำร แห่ง
โรงอำพยนตร์ แห่ง
สถำนีขนส่ง แห่ง
ร้ำนเกมส์
2
แห่ง
แผนที่
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ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชำวตำบลบ้ำนค้อมีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนที่สืบทอดมำตั้งแต่โบรำณและยังคงปฏิบัติตำม ฮีต 12 คอง 14
ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงำมของชำวตำบลบ้ำนค้อให้คงอยู่สืบไป ดังนี้
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
- กำรฟ้อน หมอลำ หมอแคน โดยใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้ำน ประกอบด้วย แคน พิณ กลองยำวอีสำน โปงลำง
โหวด ฉิ่ง ฉำบ ฆ้อง
วัฒนธรรม
- ด้ำนอำษำ ใช้อำษำถิ่น คืออำษำอีสำน
- ด้ำนกำรแต่งกำย แต่งกำยชุดพื้นบ้ำน ใส่ผ้ำเย็บมือ เสื้ออูไท
- ด้ำนอำหำร อำหำรพื้นบ้ำนอีสำน
ประเพณีและงานเทศกาลประจาปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
- ประเพณีบุญข้ำวจี่ใหญ่
- ประเพณีวันสงกรำนต์
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีวันเข้ำพรรษำ ออกพรรษำ

ประมำณเดือน
ประมำณเดือน
ประมำณเดือน
ประมำณเดือน
ประมำณเดือน

มกรำคม
กุมอำพันธ์
เมษำยน
ตุลำคม พฤศจิกำยน
กรกฎำคม ตุลำคม พฤศจิกำยน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชำชนในเขตตำบลบ้ำนค้อได้อนุรักษ์อูมิปัญญำท้องถิ่น ได้แก่ วิธีกำรทำเครื่องจัก
สำนใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีกำรเลี้ยงไหมและกำรทอผ้ำไหม วิธีกำรทอเสื่อจำกต้นกก วิธีกำรจับปลำธรรมชำติ และ
วิธีกำรทอผ้ำขำวม้ำผ้ำพื้นเมือง
ข้อมูลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ตำบลบ้ำนค้อ มีโครงกำรพัฒนำลุ่มน้ำห้วยบำงทรำยตอนบน อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ(ศูนย์ปฏิบัติกำร
พัฒนำฟื้นฟูป่ำต้นน้ำเหนืออ่ำงเก็บน้ำห้วยตำเปอะ) อำเออคำชะอี จังหวัดมุกดำหำร
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ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาตาบลสารสนเทศต้นแบบฯ
2.1 การบริหารจัดการ
สถำนที่ดำเนินกำร มีอำคำรที่ทำกำรศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนตำบลบ้ำนค้อ ตั้งอยู่ที่บ้ำนค้อ
หมู่ 3 เป็นสถำนที่สำหรับจัดทำข้อมูลสำรสนเทศและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์หมู่บ้ำนสำรสนเทศเพื่อกำร
พัฒนำคุณอำพชีวิต
- มีคณะทำงำนขับเคลื่อนสำรสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อกำรพัฒนำคุณอำพชีวิต แบ่งกำรบริหำร
จัดกำรออกเป็นฝ่ำย มีฝ่ำยที่รับผิดชอบดำเนินกำรด้ำนประชำสัมพันธ์สำรสนเทศอย่ำงชัดเจน
- วัสดุอุปกรณ์ สื่อประชำสัมพันธ์ที่มีควำมพร้อมในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สำรสนเทศตำบล
ต้นแบบเพื่อกำรพัฒนำคุณอำพชีวิต
- มีเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรู้ด้ำนกำรใช้สำรสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อกำรพัฒนำคุณอำพชีวิต แก่ชำวบ้ำน
ในตำบล

2.2 การดาเนินงานของคณะทางานขับเคลื่อนสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1) สร้างการรับรู้ร่วมกัน
มีกำรนำข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) , ข้อมูล กชช.๒ค นำมำแจ้งในที่ประชุมตำบลเพื่อให้
ผู้นำชุมชนได้รับทรำบถึงระดับกำรพัฒนำแต่ละตัวชี้วัด โดยกำรจัดกิจกรรมประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจ สำรวจข้อมูล และ
กำหนดควำมต้องกำรด้ำนสำรสนเทศของชุ มชนกับคณะทำงำนขับเคลื่อนสำรสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อกำรพัฒนำ
คุณอำพชีวิต ตำมประเด็น ดังนี้
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร ควำมสำคัญของข้อมูล และกำรนำไปใช้ประโยชน์ โดยให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อมูลสำรสนเทศ และตัวอย่ำงกำรนำไปใช้ประโยชน์
1.2 ร่ ว มกั น ค้น หำข้ อมู ล ในตำบลมี อะไรบ้ ำง ได้ แ ก่
ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค ข้อมูลทุนชุมชน ข้อมูลอูมิปัญญำท้องถิ่น ข้อมูล ด้ำน
สุขอำพ ข้อมูลกลุ่ม ผู้นำชุมชน ฯลฯ โดยข้อมูลที่มีสำมำรถบอกได้ถึงสอำพ
ตำบล
คุณอำพชีวิต สอำพปั ญหำต่ำงๆ สถำนะทำงเศรษฐกิจ ระดับกำรพัฒ นำ
ตำบล ฯลฯ
1.3
เรี ย นรู้ ก ำรใช้ โ ปรแกรม
Community
Information Radar Analysis (CIA) คือโปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลชุมชนใน
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบูรณำกำรวำงแผนงำน/โครงกำรเพื่อยก
ระดับและพัฒนำคุณอำพชีวิตชุมชน
1.4 กำรนำข้อมูลที่มีไปใช้ประโยชน์อะไรบ้ำง ได้มีกำร
ยกตัวอย่ำงกำรนำไปใช้ประโยชน์ เช่น กำรทบทวนกำรจัดทำแผนตำบล
กำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ กำรประเมินสถำนะตำบล กำรประเมิน จัดระดับกำรพัฒนำ ฯลฯ
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2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช.2 ค และข้อมูลอื่นๆ มำ
วิเครำะห์เพื่อจัดทำข้อมูลข่ำวสำรสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำคุณอำพชีวิต โดยมุ่งหวังให้คนในชุมชนได้มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสนอควำมคิดเห็น ระดมควำมคิดในกำรจัดทำ และวิเครำะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในชุมชน ด้ำน
ต่ำงๆ เช่น ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2ค ข้อมูลทุนชุมชน ฯลฯ โดยวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Community
Information Radar Analysis (CIA) เพื่อนำมำจัดทำเป็นข้อมูลสำรสนเทศ ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน
กำรวำงแผน กำหนดทิศทำงกำรพัฒนำตำบล ให้เป็นตำบลที่สำมำรถนำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงสูงสุด
วิเครำะห์ข้อมูลตำบล ปรำกฎผลดังนี้
1) ข้อมูล จปฐ. ปี 2561 พบว่ำ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จำนวน 6 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนมีควำม
มั่นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมีสอำพคงทนถำวร คิดเป็นร้อยละ 0.11 ตัวชี้วัดที่ 11 ครัวเรือนมีกำรจัดบ้ำนเรือนเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอำดและถูกสุขลักษณะ คิดเป็นร้อยละ 0.11 ตัวชี้วัดที่ 14 ครัวเรือนมีควำมปลอดอัยในชีวิต
และทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 0.06 ตัวชี้วัดที่ 22 รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 0.17 ตัวชี้วัด
ที่ 24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรำ คิดเป็นร้อยละ 0.55 และตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ
0.55
2) ข้อมูล กชช.2ค พบปัญหำมำก 23 ตัวชี้วัด ดังตำรำง
หมู่บ้าน
ตัวชี้วัดที่มีปัญหามาก (1)
หมู่ที่ 1 บ้ำนโคก
ข้อ (4) น้ำเพื่อกำรเกษตร ข้อ (8) กำรมีงำนทำ
ข้อ(17) กำรกีฬำ ข้อ(18)ระดับกำรศึกษำของ
ประชำชน ข้อ(20)กำรได้รับกำรศึกษำ ข้อ
(21)กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ข้อ(23)กำรเข้ำถึง
แหล่งเงินทุน ข้อ(24)กำรเรียนรู้โดยชุมชน
หมูที่ 2 บ้ำนค้อ
ข้อ(17) กำรกีฬำ ข้อ(18)ระดับกำรศึกษำของ
ประชำชน ข้อ (23)กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน ข้อ
(24)กำรเรียนรู้โดยชุมชน ข้อ(32)ควำม
ปลอดอัยจำกอัยพิบัติ ข้อ(33)ควำมปลอดอัย
จำกควำมเสี่ยงในชุมชน
หมู่ที่ 3 บ้ำนค้อ
ข้อ(3) น้ำใช้ ข้อ (4) น้ำเพื่อกำรเกษตร ข้อ
(20)กำรได้รับกำรศึกษำ ข้อ(26)คุณอำพดิน ข้อ
(32)ควำมปลอดอัยจำกอัยพิบัติ
หมู่ที่ 4 บ้ำนดงยำง
ข้อ(7)กำรติดต่อสื่อสำร (32)ควำมปลอดอัยจำก
อัยพิบัติ
หมู่ที่ 5 บ้ำนแข้
ข้อ (8) กำรมีงำนทำ ข้อ (12) ผลผลิตจำกกำร
ทำกำรเกษตรอื่นๆ ข้อ(17) กำรกีฬำ ข้อ
(20)กำรได้รับกำรศึกษำ ข้อ (21) กำรมีส่วน
ร่วมของชุมชน ข้อ (28) คุณอำพน้ำ
หมู่ที่ 6 บ้ำนแข้
ข้อ(1)ถนน ข้อ (4) น้ำเพื่อกำรเกษตร ข้อ(7)กำร
ติดต่อสื่อสำร ข้อ (8) กำรมีงำนทำ ข้อ
(10)ผลผลิตจำกกำรทำนำ ข้อ(11)ผลผลิตจำก
กำรทำไร่ ข้อ(13) กำรประกอบอุตสำหกรรม ข้อ
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หมู่ที่ 7 บ้ำนดงยำง
หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยตำเปอะ

หมู่ที่ 9 บ้ำนโนนสมบูรณ์

หมู่ที่ 10 บ้ำนด่ำนช้ำง
หมู่ที่ 11 บ้ำนค้อ

(26)คุณอำพดิน (32)ควำมปลอดอัยจำกอัย
พิบัติ
ข้อ (8) กำรมีงำนทำ ข้อ(17) กำรกีฬำ (20)กำร
ได้รับกำรศึกษำ (24)กำรเรียนรู้โดยชุมชน ข้อ
(32)ควำมปลอดอัยจำกอัยพิบัติ
ข้อ(2)น้ำดื่ม ข้อ(3) น้ำใช้ ข้อ (4) น้ำเพื่อ
กำรเกษตร ข้อ (8) กำรมีงำนทำ ข้อ(17) กำร
กีฬำ ข้อ (21) กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ข้อ(22)
กำรรวมกลุ่มของประชำชน ข้อ (23)กำรเข้ำถึง
แหล่งเงินทุน ข้อ(24)กำรเรียนรู้โดยชุมชน ข้อ
(33)ควำมปลอดอัยจำกควำมเสี่ยงในชุมชน
ข้อ(3) น้ำใช้ ข้อ(7)กำรติดต่อสื่อสำร ข้อ(17)
กำรกีฬำ (20)กำรได้รับกำรศึกษำ ข้อ (21) กำร
มีส่วนร่วมของชุมชน ข้อ(24)กำรเรียนรู้โดย
ชุมชน ข้อ(29)กำรปลูกป่ำหรือไม้ยืนต้น ข้อ
(32)ควำมปลอดอัยจำกอัยพิบัติ ข้อ(33)ควำม
ปลอดอัยจำกควำมเสี่ยงในชุมชน
ข้อ(7)กำรติดต่อสื่อสำร ข้อ(32)ควำมปลอดอัย
จำกอัยพิบัติ
ข้อ(7)กำรติดต่อสื่อสำร ข้อ(32)ควำมปลอดอัย
จำกอัยพิบัติ

3) ข้อมูลอื่นๆ จำกเวทีประชำคม โดยแบ่งปัญหำออกเป็น 5 ด้ำน ดังนี้
3.1 สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำด้ำนอำชีพ พบว่ำมีปัญหำระดับมำก ได้แก่ ข้อมูล กชช.2 ค
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรมีงำนทำ คือ ยังพบปัญหำคนว่ำงงำน และตัวชี้วัดที่ 4 น้ำเพื่อกำรเกษตร ยังพบว่ำน้ำไม่เพียงพอต่อ
กำรเกษตร
3.2 สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรทุนชุมชน พบว่ำมีปัญหำระดับมำก ได้แก่ ข้อมูล กชช.2 ค ตัวชี้วัด
ที่ 23 กำรเข้ำถึงแหล่งทุน คือ ประชำชนมีปัญหำเกี่ยวกับเข้ำถึงแหล่งทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนประกอบอำชีพ
3.3 สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยงชุมชน พบว่ำมีปัญหำ คือ ตัวชี้วัด จปฐ. ข้อ 24 คนใน
ครัวเรือนไม่ดื่มสุรำ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จำนวน 30 ครัวเรือน และตัวชี้วัด จปฐ. ข้อ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ไม่ผ่ำน
เกณฑ์ จำนวน 53 ครัวเรือน
3.4 สำรสนเทศเพื่อกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน พบว่ำมีปัญหำระดับมำก ได้แก่ ข้อมูล จปฐ.
ตัวชี้วัดที่ 22 รำยได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี คือ คนในครัวเรือนมีรำยได้น้อย ซึ่งทำให้รำยได้ไม่เพียงพอกับ
รำยจ่ำย
3.5 สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรชุมชน พบว่ำมีปัญหำระดับมำก ได้แก่ ข้อมูล กชช.2 ค
ตัวชี้วัดที่ 21 กำรมีส่วนร่วมของชุมชน
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2.2 การดาเนินงาน
กำรถ่ำยทอดกำรใช้โปรแกรม CIA กำรกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA
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-

กำรนำเสนอผลกำรวิเครำะห์แก่คณะทำงำนระดับตำบล
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3) กาหนดความต้องการร่วมกัน
3.1 คณะทำงำนทีมบูรณำกำรร่วมกับผู้นำชุมชนดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยให้คนในตำบลได้
มี ส่วนร่วมในกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ร่วมกัน รวมถึงกำรวิเครำะห์ตำบล ในทุกมิติทั้งด้ำนกำรพัฒนำคน เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3.2 จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำบลด้วยโปรแกรม Community Radar Analysis ได้นำ มำ
วิเครำะห์ควำมต้องกำรสำรสนเทศของคนในตำบล โดยใช้กำรมีส่วนร่วม กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ
กำหนดกำรจัดทำสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำคุณอำพชีวิต เป็น 5 ด้ำน ดังนี้
1) สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำด้ำนอำชีพ เนื่องจำกตำบลบ้ำนค้อ ประสบปัญหำกำรมีงำนทำ
คนว่ำงงำนหลังฤดูเก็บเกี่ยว จึงได้กำหนดแผนกำรพัฒนำส่งเสริมอำชีพเสริมเพิ่มรำยได้ให้ครัวเรือน ได้แก่ กลุ่มเสื้อเย็บ
มือ กลุ่มทอผ้ำ กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักสำน กลุ่มปลูกมะเขือเทศ กลุ่มปลูกข้ำวโพดหวำน เป็นต้น
2) สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของชุมชน (อูมิคุ้มกัน) ประสบปัญหำด้ำนคนใน
ครัวเรือนดื่มสุรำและสูบบุหรี่ จึงได้จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรณรงค์กำรงดเหล้ำ เลิกบุหรี่ เป็นประจำทุกปี
3) สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรทุนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหำด้ำนกำรจัดกำรทุนชุมชน จึงได้ส่งเสริม
กำรออม ลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้ ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต ข้อมูลกองทุนหมู่บ้ำน ข้อมูลกำรเกษตร
แบบผสมผสำน ข้อมูลกำรเกษตรแบบประณีต เป็นต้น
4) สำรสนเทศเพื่อบริหำรจัดกำรชุมชน มีกำรปรับปรุงอูมิทัศน์บริเวณศูนย์ประสำนงำนองค์กำร
ชุมชน เพื่อใช้เป็นที่ทำกำรของคนในตำบล
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5) สำรสนเทศเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ตำบลบ้ำนค้อ มีปัญหำเกี่ยวกับรำยได้ใน
ครัวเรือน จึงได้ส่งเสริมให้มีกำรปลูกพืชฤดูแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหำผลผลิตรำคำตกต่ำ และส่งเสริมอำชีพเสริม เช่น จัก
สำน ทอผ้ำ ทำหมวกจำกเส้นกก เป็นต้น
3.3 เมือ่ ได้ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในเวทีประชำคม
ได้ร่วมเสนอกิจกรรม/โครงกำรเพื่อปรังปรุงแผนพัฒนำหมู่บ้ำนเพื่อแก้ไขปัญหำในชุมชน
2.3 การจัดทาแผนงานบูรณาการ
มีกำรลงมติคัดเลือกกิจกรรม/โครงกำร และจัดทำแผนบูรณำกำรที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ CIA กำรมี
อำคีสนับสนุน เพื่อให้เกิดกิจกรรม/โครงกำรแบบบูรณำกำร กำรแสวงหำงบประมำณจำกแหล่งอื่น และมีกำรจัดลำดับ
แผนงำน/โครงกำร ตำมลำดับควำมสำคัญ
(1) โครงกำรสนับสนุนกลุ่มอำชีพ หมู่ 1 – 11
(2) โครงกำรเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ 1 – 11
(3) โครงกำรสนับสนุนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวอำพ
(5) โครงกำรส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
(6) โครงกำรเลี้ยงสุกร
(7) โครงกำรเลี้ยงปลำ
(8) โครงกำรทอผ้ำพื้นเมือง
(9) โครงกำรเลี้ยงโค
(10) โครงกำรเย็บผ้ำ
(11) โครงกำรจักสำน
(12) โครงกำรเพำะเห็ด
(13) โครงกำรเสื่อกก
(14) โครงกำรปลูกข้ำวโพดหวำน
(15) โครงกำรปลูกมะเขือเทศ
(16) โครงกำรทำพำนบำยศรี
(17) โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน
(18) โครงกำรขยำยผลกำรสร้ำงครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน
(19) โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำตำมแนวทำงศำสตร์พระรำชำ
(20) โครงกำรเพิ่มและพัฒนำศักยอำพให้สถำนที่ สินค้ำ บริกำร แหล่งท่องเที่ยว
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2.5 การดาเนินกิจกรรม/โครงการเชิงบูรณาการ
- นำเสนอกิจกรรมที่ตำบลดำเนินกำรแล้วประสบควำมสำเร็จ
1) สารสนเทศด้านการพัฒนาอาชีพ
(1) ปัญหำเกิดจำกตำบลบ้ำนค้อ มีรำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรดำรงชีวิต เนื่องจำกรำยได้หลัก
คือทำกำรเกษตร และประสบกับปัญหำสินค้ำทำงกำรเกษตรรำคำตกต่ำ
(2) แนวทำงแก้ไข กำรพัฒนำอำชีพทำงเลือก เพื่อบรรเทำผลกระทบที่เกิดจำกรำยได้ไม่
เพียงพอกับรำยจ่ำย
(3) กิจกรรมที่ส่งผลเป็นรูปธรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอำชีพตำมแนวทำงสัมมำชีพชุมชน แก่ผู้แทนครัวเรือน เกิดกำรรวมกลุ่ม
เป็นกลุ่มอำชีพ และพัฒนำกลุ่มอำชีพให้มีควำมเข้มแข็งอยู่บนพื้นฐำนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้กลุ่มเกิดกำร
สร้ำงรำยได้และทุนหมุนเวียนอำยในตำบล และมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในกลุ่มอำชีพ นำไปสู่กำรพัฒนำ
ผลิตอัณฑ์ในตำบลไปสู่สินค้ำ OTOP
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้ำนค้อ
การดาเนินงาน ใช้พื้นที่ดำเนินกำรคือที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 3 โดยมีกำรทอผ้ำที่หลำยหลำย
เช่น ผ้ำมัดหมี่ ผ้ำพื้นเมือง ผ้ำพื้น และผ้ำขำวม้ำ เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำ มีรำยได้เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยคนละประมำณ 500 – 1,000 บำท/เดือน
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กิจกรรมที่ 2 โครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอำชีพตำมแนวทำงสัมมำชีพชุมชนแก่ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้ำนค้อ
การดาเนินงาน รวมกลุ่มสมำชิกครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนเป้ำหมำย โดยมีกำรก่อสร้ำงโรงเรือนใน
พื้นที่ดำเนินกำรคือที่ทำกำรกลุ่มเลี้ยงเห็ดนำงฟ้ำบ้ำนค้อ หมู่ที่ 3 และซื้อก้อนเชื้อเห็ดนำงฟ้ำเพื่อนำมำเลี้ยงใน
โรงเรือนเพื่อจำหน่ำยในชุมชน โดยมีเทคนิคขั้นตอนกำรดำเนินกำร ดังนี้ กระบวนกำร/วิธีกำร/เทคนิค/ข้อพึงระวัง ที่
ใช้ในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำอำชีพ
1. เตรียมโรงเรือนสำหรับกำรเลี้ยงเห็ดนำงฟ้ำ
2. ซื้อก้อนเห็ดนำงฟ้ำจำกแหล่งผลิตก้อนเชื้อเห็ดนำงฟ้ำ
3. วำงก้อนเชื้อในลักษณะแนวนอนบนชั้นวำงซ้อน ๆ กันชั้นละ 3-5 ก้อนหรือเรียงโดยใช้เชือก
แขวนแล้วตัดปำกถุงบริเวณคอขวด เพื่อให้ดอกเห็ดออกดอกออก
4. วิธีกำรควบคุมควำมชื้น หำกไม่ได้เพำะในช่วงปลำยฝนต้นหนำว ซึ่งมีอุณหอูมิและควำมชื้นที่
พอเหมำะอำจใช้วิธีกำรพ่นน้ำฝอย ๆ หรือรดน้ำที่พื้นโรงเพำะก็ได้(ถ้ำใช้น้ำประปำควรพักน้ำไว้ 3-4 วัน เพื่อคลอรีน
ระเหยออกไปก่อน) หรือรดน้ำเช้ำ – เย็น
5.เทคนิ คกำรทำให้เกิดดอก ในกำรทำให้เห็ ดเกิดดอกต้องย้ำยก้อนเชื้อจำกโรงบ่มไปไว้โ รงเพำะ
โรงเรือนทีเ่ หมำะสำหรับกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ ควรเป็นโรงเรือนที่สำมำรถเก็บควำมชื้นได้ดี มีควำมชื้นสัมพัทธ์ประมำณ
80-85% อุณหอูมิที่ดีที่สุดสำหรับกำรเกิดดอกคือ 25 องศำเซลเซียส มีระบบถ่ำยเทอำกำศดีและสะดวกต่อกำรทำ
ควำมสะอำด กำรคัดแยกก้อนเชื้อจำกโรงบ่มให้สังเกตดูว่ำก้อนเชื้อนั้นมีเส้นใยเดินเต็ม ถุงแล้ว และควรปล่อยทิ้งไว้สัก
ระยะหนึ่ง เพื่อให้เส้นใยรัดตัวและสะสมอำหำรก่อนนำไปเปิดปำกก้อนเชื้อให้เกิดดอกคล้ำย เห็ดนำงรมต่อไป
ผลการดาเนินงาน ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรจำหน่ำยเห็ดนำงฟ้ำ โดยมี
รำยได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยคนละประมำณ 500 – 1,000 บำท/เดือน
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2.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ป้ายไวนิลข้อมูล ประกอบด้วย 1) ป้ำยหมู่บ้ำน OTO เพื่อกำรท่องเที่ยว 2)ป้ำยบอกสถำนที่ทำกำร
ของหน่วยงำนอำครัฐ/เอกชน 3) ป้ำยหมู่บ้ำน 4) ป้ำยจรำจร 5)ป้ำยสถำนที่สำคัญต่ำงๆ
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2) สื่ออินเตอร์เน็ต/Social Media

 จัดทำเว็บไซต์หมู่บ้ำน เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ผ่ำนเว็บไซต์ บ้ำน แข้ - หมู่บ้ำนท่องเที่ยว สนุก สุขใจ
ด้วย Smart Village Smart OTOP
http://www.mukcityfun.com/v_kae.php

Facebook ชุมชนบ้ำนค้อ อำเออคำชะอี สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ต่างๆ ของตาบล
https://www.facebook.com/BankhoCity/
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Youtube

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรกำรเรียนรู้
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง บุญประเพณี กำรศึกษำดูงำน และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ผล
กำรดำเนินงำนของหมู่บ้ำน
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กลุ่ม Line

มี 2 กลุ่ม ได้แก่
๑) ข่าวสารบ้านแข้ มีไว้สำหรับคณะทำงำนฝ่ำยต่ำงๆ สำหรับติดต่อประสำนงำนอำยใน
และอำยนอกหมู่บ้ำน กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของหมู่บ้ำน
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมอื่นๆ

2) ปกครองตาบลบ้านค้อ มีไว้สำหรับติดต่อประสำนงำนกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ส่วนรำชกำรในระดับตำบล เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรมต่ำง และกิจกรรมอื่นๆ
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ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
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- ภาพกิจกรรม

ประชุมบูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล
บ้ำนค้อ

กำรจัดทำสำรสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อกำรพัฒนำคุณอำพ
ชีวิต

ประเพณีบุญข้ำวจี่บ้ำนค้อ
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กิจกรรมแข่งขันกีฬำอำยในตำบล

ตั้งด้ำนรักษำควำมปลอดอัย อำนวยควำมสะดวกในช่วงเทศกำลตำบลบ้ำนค้อ
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โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน

โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำตำมแนวทำงศำสตร์พระรำชำ

ส่งเสริมกลุ่มอำชีพ กลุ่มจักสำนกระติ๊บข้ำว

ประชุมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเตรียมควำมพร้อมกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค
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ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
ณ สถานีอนามัยห้วยตาเปอะเฉลิมพระเกียรติ ตาบลบ้านค้อ อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทางานขับเคลื่อนฯและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตาบลบ้านค้อ
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ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค.
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สารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Information of Tambon for Life Quality Development)
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอคาชะอี
จังหวัดมุกดาหาร
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

