การดำเนินงานรายตำบล

โครงการฟนฟูเศรษฐกิจฐานรากดวยการพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของชุมชนสูฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง

ตำบลยางคราม อำเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม

ศักยภาพตำบล

ตำบลยางคราม

กอน

หลัง

Survive

Sustainable

ในสมัยกอนเปนปาทึบ มีสระน้ำขนาดใหญ
เปนที่อยูของสัตวนานาชนิด โดยเฉพาะชางปาที่ออกหากินเปนโขลงใหญ
จึงเรียกวา “ โตงจางขาม ” ตอมาจึงแผลงเปน “ ยางคราม ” จนถึงทุกวันนี้
ประชากร ทั้งหมด 4,690 คน
ชาย 2,312 คน
หญิง 2,378 คน

11 หมูบาน 2,007 ครัวเรือน

โรงเรียน 3 แหง
ศูนยการเรียนรู 2 แหง

ศาสนสถาน
14 แหง

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
1 แหง

สภาพภูมิประเทศ
เปนที่ราบลุม ที่เหลือเปนพื้นที่ปาเสื่อมโทรม และเปนลอนลูกฟูก
มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ประมาณ 78 ตารางกิโลเมตร หรือ 48,750 ไร

การจางงาน

พัฒนาทักษะ

คนในพื้นที่ 20 คน
บัณทิตจบใหม 12 คน
ประชาชน 5 คน
นักศึกษา 6 คน

จัดกิจกรรมฝกอบรม
พัฒนาทักษะอาชีพ เพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถของ
ผูประกอบการและประชาชน

ผูถูกจางงาน
มีความรูความเขาใจ
ในบทบาท หนาที่
ความรับผิดชอบในโครงการฯ
และมีทักษะในการทำงานวิจัย
เพื่อชุมชนแบบบูรณาการ

• กิจกรรม สงเสริมอาชีพการสานตะกรา
จากเสนพลาสติก
• กิจกรรม การเพาะเห็ดฟางในตะกรา
• กิจกรรม การอบรมพัฒนาศักยภาพ
ชางทองถิ่นในการซอมบำรุงเครื่องยนต
ทางการเกษตร
• กิจกรรม เชิญอุยมาเปนครูใหความรู
สูลูกหลาน การสรางคุณคาใหผูสูงอายุ
ดวยการถายทอดประสบการณ
และภูมิปญญาสูเด็กเยาวชนในโรงเรียน

การยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

Community
Big Data

มุงเนนการดำเนินกิจกรรมที่มาจาก
ความตองการของประชาชนในพื้นที่
ในดานการสงเสริมอาชีพที่
สามารถนำองคความรู
และเทคโนโลยีที่ไดรับไปตอยอด
สรางรายใหกับตนเอง
ทางโครงการฯ
ไดเขาไปชวยเหลือผูประกอบการ
ที่ตองการพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑของตนเอง
โดยใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เขาไปชวยเหลือ
ทั้งดานการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ
และการออกแบบตราสัญลักษณ
บรรจุภัณฑผานเรื่องราวของชุมชน

จำนวนขอมูลแตละดาน

• กิจกรรม ผักปลอดสาร อาหารปลอดพิษ
ชีวิตปลอดภัย

กิจกรรมที่ดำเนินการ

โจทยพื้นที่
การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่ม
จากผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่
การพัฒนากระบวนการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐาน
สรางโอกาสในการยกระดับสินคาและผลิตภัณฑของชุมชนใหมีคุณภาพ
มีเอกลักษณ มีบรรจุภัณฑที่เหมาะสมและสะทอนถึงอัตลักษณของชุมชน

การสงเสริมดานกลยุทธการตลาด
การพัฒนาชองทางการจำหนาย การตลาดออนไลน

การพัฒนาอาชีพและสงเสริมคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยใหชุมชน

กิจกรรม 1 เตรียมความพรอมผูจางงานโครงการ
1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ปฐมนิเทศ แนะนำแนวทางการทำงาน เปาหมาย
การเขาถึงชุมชน การทำงานแบบมีสวนรวม ใหกับทีมงาน
กิจกรรม 2 ศึกษาบริบทพื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ศักยภาพการดำเนินงานและผลิตภัณฑชุมชน
สำรวจขอมูลพื้นฐานของชุมชนเพื่อนำมาใชเปนฐานคิด
สำหรับการดำเนินกิจกรรมตางๆ รวมทั้งเชื่อมโยงประวัติ
และภูมิปญญาทองถิ่น
กิจกรรม 3 การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรม
เพื่อสุขภาพจากความหลากหลายทางชีวภาพและทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชน
การพัฒนาและเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑจากตนทุนทรัพยากร
ของทองถิ่น โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กิจกรรม 4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ ตราสัญลักษณ และ
เรื่องราวของผลิตภัณฑของชุมชน
การสงเสริมและยกระดับผลิตภัณฑของทองถิ่นใหมีภาพลักษณ
ที่ดี เชื่อมโยงกับเอกลักษณของพื้นที่
กิจกรรม 5 เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ
ผูประกอบการในชุมชน อบรมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
และพัฒนาสัมมาชีพใหกลุมเปราะบาง
การอบรมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ และการพัฒนา
สัมมาชีพใหกลุมเปราะบาง
กิจกรรม 6 พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางชุมชน
และมหาวิทยาลัย
การประชุมคณะทำงาน การประสานความรวมมือระหวาง
ทองถิ่น ทองที่ และสถาบันการศึกษา
กิจกรรม 7 การสงเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ในชุมชน
การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตในดานตางๆ
เชน เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โภชนาการในผูสูงอายุ
และการสงเสริมสุขภาพ

ผูรับผิดชอบ

ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย

ศูนยวิจัยโรคไมติดเชื้อ และอนามัยสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โทร. 0 5394 2508 ตอ 330 หรือ 09 2271 7217

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ
• ประชาชน นักศึกษา และบัณฑิต
ไดรับการจางงาน ทำใหมีรายไดที่
ชวยหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน
ไมนอยกวา 200,000 บาทตอเดือน
• ผลิตภัณฑของชุมชนที่ไดรับการตอยอด
พัฒนาบรรจุภัณฑ และตราสินคา
มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น 1-3 เทา
• ผูสูงอาย และผูพิการ ที่ไดรับการพัฒนา
ทักษะ มีรายไดจากการทำอาชีพเสริม
จำนวนไมนอยกวา 500 บาท/คน/เดือน
• เกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาทักษะ
สามารถลดรายจายคาซอมบำรุง
เครื่องมือทางการเกษตรจำนวน
ไมนอยกวา 1,000 บาท/ครั้ง
• ผูรับบริการสุขภาพ ลดคาใชจาย
ในการตรวจคัดกรองสุขภาพ
อยางนอย 1,500 บาท/คน

• ประชาชน นักศึกษา และบัณฑิต ไดรับโอกาส
ในการจางงานและพัฒนาทักษะอาชีพ
ที่สามารถนำไปสรางรายไดเลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได
• ผูประกอบการในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
ตอยอดผลิตภัณฑใหมีจุดเดนและมีมูลคา
สูงขึ้น ชวยลดความเลื่อมล้ำทางรายได
ของคนในชุมชน
• ผูสูงอายุ ผูพิการ ไดรับความรูดานโภชนาการ
รวมทั้งการตรวจประเมินและดูแลสุขภาพ
ทำใหเขาถึงระบบการรักษาพยาบาลไดมากขึ้น
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
• ตำบลยางครามมีผลิตภัณฑที่เชื่อมโยงกับ
อัตลักษณของทองถิ่น ซึ่งสามารถพัฒนา
ตอยอดใหเปน OTOP หรือของที่ระลึก
ที่เปนเอกลักษณของชุมชน เพิ่มความเขมแข็ง
ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม

- ควรแจงรายการขอมูลพื้นฐานที่สวนกลางตองการเก็บขอมูล ใหทีมงานแตละตำบลทราบ
ในชวงตนโครงการ จะทำใหสามารถออกแบบกิจกรรมหรือวางแผนสำรวจขอมูลไดสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น

