กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
มหำวิ ทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย

.............................
ศักยภำพตำบล

ข้อมูลพื้นที่ตำบล

ประเมิน (ก่อน)
ตำบลไม่พ้นควำมยำกลำบำก

ประเมิน (หลัง)
ตำบลพ้นควำมยำกลำบำก

กลไกกำรดำเนินงำน

ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย มีพื้นที่ 99 ตำรำงกิโลเมตร
มีจำนวนหมู่บ้ ำนในพื้ นที่ จ ำนวน 11 หมู่บ้ำน ประชำกรส่วนใหญ่นับถือ
ศำสนำพุทธ ลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิน่ แบบล้ำนนำ มีลักษณะ
เด่นในกำรภำษำพูด กำรแต่งกำย กำรปฏิบัติตำมประเพณีดั้งเดิม และพื้นที่
ทั่วไปของตำบลครึ่ง เป็นพื้นรำบเชิงเขำ มีลำน้ำห้วยที่ไหลผ่ำน เหมำะแก่
กำรทำกำรเกษตรและเลี้ย งสัตว์ โดยประชำกรส่ว นใหญ่ ป ระกอบอำชีพ
กำรเกษตรและปศุสั ตว์ โดยพื ชทำงเกษตรและกำรเลี้ย งสัต ว์ข องชุมชน
ที่สำคัญเป็นข้ ำว, ข้ ำวโพด, ลำใย, ไก่, เป็ด, โค เป็ นต้น และมีผลิตภัณฑ์
สินค้ำกลุ่ม OTOP ที่รวมตัวกันดำเนินงำนในชุมชนที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ
โดยผลิตภัณฑ์ที่สำคัญได้แก่ ผลิตภัณฑ์จ ำกหวำย ข้ ำ ว กำรจัก สำนไม้ไผ
เป็ นต้น โดยผลิตภัณฑ์เหล่ำ นี้ เป็ นที่ย อมรับ ของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคีย ง
ก่อเกิดรำยได้สำหรับครัวเรือนในกำรดำรงชีวิต

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
ควำมเป็นอยู่

รำยได้

กดก

กำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ

สุขภำพ

กำรศึกษำ

กำรพัฒนำพื้นที่
ประชำกรส่วนใหญ่ในตำบลครึ่งอำเภอ
เชี ย งของ จั ง หวั ด เชี ย งรำย ประกอบ
อำชีพเกษตร มีผลิตภัณฑ์สินค้ำ OTOP
จำกกำรรวมกลุ่มกันในชุมชนมำกมำย ที่
ยั ง ต้ อ งกำรพั ฒ นำทั ก ษะในด้ ำ นต่ ำ งๆ
เพื่ อ ให้ สิ นค้ ำ ได้ รั บ มำตรฐำนและสร้ ำ ง
รำยได้ เ พิ่ ม ขึ้ น มี ก ลุ่ ม ผู้ สู ง วั ย ที่ ยั ง ขำด
ควำมรู้ทักษะกำรดำรงชีวิต มีกลุ่มโรงสี
ข้ ำ วชุ ม ช นที่ ยั ง ต้ อ งกำรนวั ต กรรม
เทคโนโลยีในกำรพัฒนำ ปรับปรุงระบบ
โรงสีข้ำวชุมชน เพื่อให้ได้มำตรฐำนและ
ลดต้ น ทุ น ในกำรผลิ ต เพิ่ ม รำยได้ แ ก่
ชุมชน

1. กำรพัฒนำทักษะฝึมือในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์จำก
ผลผลิตในชุมชนเพื่อสร้ำงรำยได้ทำงเศรษฐกิจให้แก่
ชุมชนอย่ำงยั่งยืน
2. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อยกระดับช่อง
ทำงกำรสื่อสำรและสร้ำงรำยได้ทำงเศรษฐกิจให้แก่
ชุมชนอย่งยั่งยืน
3. กำรส่งเสริมกำรมีสขุ ภำพจิตที่ดีสำหรับผูส้ งู อำยุ
ตำบลครึ่ง
4. กำรพัฒนำทักษะกำรป้องกันกำรล้มของผูส้ งู อำยุ
กำรติดตำมและดูแลสุขภำพผูส้ งู อำยุ
5. กำรพัฒนำเทคโนโลยีเครื่องคัดแยกสิง่ เจือปนใน
ข้ำวสำรสำหรับโรงสีข้ำวชุมชน
6. กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรตรวจวัดควำมชื่น
ข้ำวเปลือกและกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลของโรงสีข้ำว
ชุมชน

ดำเนิน งำนในรู ป แบบเครื อ ข่ ำ ยควำมร่ว มมื อ ที่ มุ่ งเน้ น กำรพั ฒนำและฟื้ น ฟู
เศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงรำย โดยกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนภำคเอกชนและชุมชน เรื่อง สถำนที่ งบประมำณ
บุคลำกร องค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของชุมชน เพื่อให้ชุมชน
ได้รับประโยชน์สูงสุง ก่อเกิดรำยได้ที่เพิ่มขึ้น และควำมเป็นอยู่ดำรงชีวิตที่ดีขึ้น
ของชุมชน

ผลลั
พธ์
1. กำรจ้ำงงำน เกิดกำรพัฒนำและยกระดับทักษะกำรประกอบอำชีพของประชำชน บัณฑิต จบใหม่
นักศึกษำ และกำรเพิ่มรำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน
2. กำรพัฒนำทักษะ เกิดกำรเพิ่มทักษะทำงอำชีพตำมควำมต้องกำรของชุมชนในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น
ด้ำนผลิตภัณฑ์จำกหวำย ข้ำว รวมถึงช่องทำงในกำรเพิ่มรำยได้ให้ชุมชนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรต่ำงๆ
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร ประชำชนในพื้นที่ได้รับควำมรู้ ทักษะ
ใหม่ๆ ในกำรเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่ โดยนำเอำองค์ควำมรู้จ ำกกำรเรียนกำรสอนไปฝึกปฏิบัติให้กับ
ประชำชนในพื้นที่ สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้นจำกเดิม เพิ่มควำมเป็นอยู่ที่ดีขี้น
4. Community Big Data มีกำรเก็บข้อมูลศักยภำพของตำบลในด้ำนต่ำงๆ เช่น ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว,
ที่พัก/โรงแรม, ร้ำนอำหำรในท้องถิ่น, เกษตรกรในท้องถิ่น, พืชในท้องถิ่น, สัตว์ในท้องถิ่น, ภูมิปัญญำใน
ห้องอิน่ เพือ่ นำข้อมูลทีไ่ ด้เข้ำระบบวิเครำะห์ศกั ยภำพเชิงพืน้ ทีต่ อ่ ไป

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1) รำยได้ที่เพิ่มขึ้น
ชุมชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกเติม
หลังจำกกำรเข้ำฝึกอบรมเชิงปฏิบัตำรเกี่ยวผลิตภัณฑ์
ของชุมชน เฉลี่ย 1,500 – 3,000 บำท
2) กำรเพิ่มผลิตภำพ (productivity)
ต้นทุนปัจจัยกำรผลิตลดลง (ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ำ
ไปช่วยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในชุมชน ระบบโรงสีข้ำว
ชุมชน ทำให้ลดต้นทุนกำรผลิตและรำยได้เพิ่ขึ้น
3) อื่นๆ (โปรดระบุ)

ผลลัพธ์เชิงสังคม

กำรมีวิชำชีพ และควำมรู้ในกำรทำงผลิตภัณฑ์
กำรพึ่งพำตนเอง กำรรวมกลุ่มของชุมชน เพื่อ
ทำกิจ กรรมร่วมกัน ควำมสุขและควำมภูมิใจ
จำกกำรท ำงำนเพื่ อ ชุ ม ชน ผู้ สู ง วั ย ในชุ ม ชน
มีสุขภำพจิตที่ดีขึ้น และมีทักษะในกำรใช้ชีวิต
ของผู้ สู ง วั ย ที่ ดี ขึ้ น และระบบโรงสี ข้ ำ วของ
ชุม ชน มี ก ำรพัฒ นำและปรั บปรุ ง ให้ ทั น สมั ย
และเป็ น ที่ ย อมรั บ ของประชำชนในพื้ น ที่
ใกล้ เ คี ย ง และเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ท ำงด้ ำ น
นวัตกรรมให้แก่ชุมชน และผู้สนใจ

ข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำนของโครงกำร U2T เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย จำเป็นต้องบูรณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนภำคเอกชน และชุมชน
ประกอบกั บ องค์ ควำมรู้ ต่ ำงๆ และเป็ นที่ ต้ องกำรของชุ มชน จึ ง จะน ำไปสู่ค วำมยั่ งยื น ได้ อ ย่ำ งมั่น คง
ในอนำคต

ผู้รับผิดชอบ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
เบอร์ติดต่อ 053776395 หน่วยงำน สำนักวิชำคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

