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บทนํา

 การจั ดทํ า ฐ านข  อมู ลของพื้ นที่ บ ริ ก าร
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรับผิดชอบ มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาทองถิ่น ทําใหเรียนรูถึงตนทุนและ
ศักยภาพชุมชน ซึ่งถือวาเปนเคร่ืองมือชวยตัดสินใจ
ในการวางแผนการพัฒนาใหสอดคลองกับปญหา
และความตองการของชุมชนทองถิ่นได โดยมีการพัฒนา
ระบบขอมูล ในดานความทันสมัยของขอมูล การวิเคราะห
เพื่อตอบสนองตอการใชงาน รวมถึงการจัดการฐานขอมูล
โดยการพัฒนาฐานขอมูลตําบลจะสามารถเปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในพันธกิจตาม
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัย
ในมิติของการพัฒนาเชิงพื้นที่บนฐานสภาพการณ
และฐานขอมูลชุมชน ซึ่งสามารถพัฒนาความรวมมือกับ
หนวยงานรัฐ ประชาชนในพื้นที่ระดับหมูบาน ตําบล
อําเภอ และจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
แลวดําเนินการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
โดยกําหนดเปาหมายทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
รวมถึงกรอบระยะเวลา (Timeline) ในการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรมสูการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
การวิจัยและการบริการวิชาการของนักศึกษาและ
อาจารยกับการพัฒนาทองถิ่น เพื่อการเปนสถาบันหลัก
ในการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อสรางความมั่นคงใหกับประเทศ (University
Engagement for sustainability) โดยโครงการ
"พัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัด" มีเปาหมาย
เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลตําบลดําเนินงานพัฒนา
เครื่องมือกระบวนการประเด็นด านข อมูลและ
รวบรวมขอมูล โดยใชเทคนิควิธีการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับรายวิชารวมกับนักศึกษา
ในการเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นวิเคราะหและสังเคราะห
เพื่ อจัดทํ าฐานข อมูล และสามารถนํ าข อมูล
ระดับตําบลไปใชในการดําเนินโครงการยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560-2579) ตลอดจนคืนขอมูลใหกับชุมชน
ทองถิ่นนําไปใชประโยชนในดานการพัฒนาได

ในการจัดทําโครงการครั้งนี้ ดําเนินการในพื้นที่
20 หมู บ าน ของตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย และ 11 หมูบาน ในตําบลเชียงบาน
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ซึ่งจะกอใหเกิดจํานวน
ตําบลที่ไดดําเนินการพัฒนาขอมูลตําบล และการบูรณาการ
การเรียนการสอนในรายวิชา เกิดกิจกรรมที่ดําเนินการ
รวมระหวางอาจารยและนักศึกษา รวมถึงมีขอมูลตําบล
ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นได
และหนวยงานภาคีเครือขายตางๆ ทั้งภาครัฐและ
องคกรพัฒนาเอกชน สามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูล
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนําไปใช
ในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ

องค�ความรู�และนวัตกรรมของอาจารย�

และนักศึกษาที่นํามาใช�ในการดําเนินงานโครงการ
 องคความรูและนวัตกรรมของนักศึกษาหรือ
อาจารยที่นํามาใชในการดําเนินงานโครงการครั้งนี้
ประกอบไปดวย ความเชี่ยวชาญและองคความรู 
ที่สนับสนุนการดําเนินงานในการวิเคราะหพื้นที่เปาหมาย
เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลตําบลรวมกันระหวางอาจารย
และนักศึกษา โดยเปนความเชี่ยวชาญของอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการรวบรวมขอมูล
และจัดการฐานขอมูลระดับตําบล ไดแก กระบวนการ
ศึกษาชุมชน เครื่องมือการศึกษา การจัดระบบขอมูล
และการวิเคราะหขอมูล อีกทั้งดานอัตลักษณของ
นักศึกษาในการเปนผูที่มีทักษะเดน ความรูดี มีคุณธรรม
และสามารถนําองคความรูจากการเรียนมาประยุกตใช
และปฏิบัติดานการรวบรวมและจัดการฐานขอมูลตําบล
ในพื้นที่เปาหมาย อันกอใหเกิดอัตลักษณที่สําคัญ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดแก
การมีคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคตาม
พระราโชบายดานการศึกษา ของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจ าอยู หัว (รัชกาลที่ 10) ไดแก
1) การมีทัศนคติที่ถูกตอง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
3) มีงานทํา มีอาชีพ และ 4) เปนพลเมืองที่มีระเบียบวินัย

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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ภาพที่ 1 องค�ความรู�และนวัตกรรมของอาจารย�และนักศึกษาที่นํามาใช�ในการดําเนินงานโครงการภาพที่ 1 องค�ความรู�และนวัตกรรมของอาจารย�และนักศึกษาที่นํามาใช�ในการดําเนินงานโครงการ

ความเชี่ยวชาญและองค�ความรู�ที่สนับสนุน

การดําเนินงานในการวิเคราะห�พื้นที่เป�าหมาย

เพื่อพัฒนาระบบฐานข�อมูลตําบลร�วมกัน

ระหว�างอาจารย� และนักศึกษา

โดยเป�นความเชี่ยวชาญของ

อาจารย�ผู�รับผิดชอบรายวิชา

ที่เกี่ยวข�องกับการรวบรวมข�อมูล

และจัดการฐานข�อมูลระดับตําบล

อัตลักษณ�ของนักศึกษาในการเป�นผู�ที่มีทักษะเด�น 

ความรู�ดี มีคุณธรรม และสามารถนําองค�ความรู�

จากการเรียนมาประยุกต�ใช� และปฏิบัติด�านการรวบรวม

และจัดการฐานข�อมูลตําบลในพื้นที่เป�าหมาย

อันก�อให�เกิดอัตลักษณ�ที่สําคัญของนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได�แก�

  การมีคุณลักษณะของคนไทย

        ที่พึงประสงค�ตามพระราโชบาย

   ด�านการศึกษา

องค�ความรู�สายสังคมศาสตร�ที่เน�นการเข�าใจ

เข�าถึง และพัฒนา ในกระบวนการทํางาน

ด�านงานพัฒนา

การบูรณาการองค�ความรู�ด�านสหวิทยาการ

ทั้งสังคมศาสตร� มนุษยศาสตร� และวิทยาศาสตร� 

ในการรวบรวมข�อมูลและเทคนิคการศึกษาชุมชน 

รวบรวมข�อมูลชุมชน และวิเคราะห�ชุมชน

ของนักศึกษาและอาจารย�

องค�ความรู�และนวัตกรรม

ของอาจารย�และนักศึกษา

ที่นํามาใช�ในการดําเนินงาน

โครงการ

รวมถึงองคความรูศาสตรพระราชาที่เนนการเขาใจ เขาถึง และพัฒนา ในกระบวนการทํางานดานงานพัฒนา
และนํามาประยุกตในการรวบรวมขอมูลชุมชนรวมถึงการพัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัดได อีกทั้งยังมี
การบูรณาการองคความรูดานสหวิทยาการ ทั้งสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตร ในการศึกษาชุมชน
และวิเคราะหชุมชน ของนักศึกษาและอาจารย สามารถแสดงไดดังแผนภาพ

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการพัฒนาระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
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วัตถุประสงค�การทํางาน
 1. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลตําบล ในพื้นที่ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายและ
  ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา   
 2. เพื่อบูรณาการกิจกรรมกับการจัดการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษาในการรวบรวมขอมูล
  และจัดการฐานขอมูลตําบล 
 3. เพ่ือจัดทําฐานขอมูลตําบล ที่สามารถนําสูการวิเคราะหศักยภาพ ปญหา และความตองการ
  ของชุมชนในการพัฒนาชุมชนทอ งถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวมกับหนวยงาน
  ภาคีเครือขาย และชุมชนทองถิ่นในพื้นที่

เป�าหมายโครงการ
 โครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัดมีเปาหมายในการดําเนินงานที่เปนไปตามยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่น โดยมุงเนนการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ และ
เกิดผลผลิตดานขอมูลตําบลและสามารถเชื่อมโยงกับภาคีเครือขายในการนําไปใชประโยชนดานการพัฒนา
ทองถิ่นในพื้นที่

การพัฒนาระบบข�อมูลตําบล

ใน 31 หมู�บ�าน

การเข�าร�วมกิจกรรม

ของอาจารย�และนักศึกษา

ในรายวิชาที่เกี่ยวข�อง

และบูรณาการการเรียน

การสอนกับกิจกรรม

มีระบบข�อมูลตําบลที่สามารถ

นําไปใช�ประโยชน�ในการพัฒนา

ชุมชนท�องถิ่น

ข�อมูลตําบลเพื่อการจัดทําระบบฐานข�อมูล

Outputs

เป�าหมายโครงการ

การพัฒนาทักษะการทํางาน

กับชุมชนท�องถิ่นของอาจารย�

และนักศึกษา

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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นวัตกรรมที่คาดว�าจะเกิดขึ้น
นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)

  • เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางชุมชน
นักศึกษา และอาจารยในการบูรณาการดานการรวบรวม
ขอมูล การพัฒนาฐานขอมูล และประยุกตใชองคความรู
จากการจัดการเรียนการสอน
  • เกิดกระบวนการสร างและพัฒนา
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
กับชุมชนในเชิงปรากฏการณนิยม
  • ในดานนวัตกรรมกระบวนการพัฒนา
ความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
และจังหวัด ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม
ในการวางแผน เพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่และดําเนิน
โครงการตามพันธกิจและศักยภาพมหาวิทยาลัย 
เชน กําหนดเปาหมาย กําหนดกรอบระยะเวลา
ในการดําเนินงาน พัฒนาเชิงพ้ืนที่ ชุมชนทองถิ่น
อยางเปนรูปธรรม

 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological 
Innovation)
  • เกิดนวัตกรรมจัดระบบฐานขอมูลชุมชน
ระดับตําบล เพื่อที่สามารถนําไปใช ประโยชน
อยางบูรณาการระหวางการเรียนรูของนักศึกษา
อาจารย และการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของมหาวิทยาลัย
ที่สามารถบูรณาการกับการจัดการจากหนวยงาน
ภาครัฐที่สนับสนุนดานการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
  • อาจารยและนักศึกษาเกิดการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู ชุมชน และการทํางานรวมกับ
ชุมชนทองถิ่นในเชิงพ้ืนท่ี โดยมีพื้นฐานและขอบเขต
การพัฒนาดานการรวบรวมขอมูลที่พัฒนาจาก
เทคโนโลยี
  • ได ระบบข อมูลตําบล ที่สามารถ
นําไปใชประโยชนในชุมชนทองถ่ินได ทั้งดานการพัฒนา
และที่เกี่ยวของ โดยเปนนวัตกรรมที่มีขอบเขตของ
การพัฒนามาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคีเครือข�ายการทํางาน
 ประกอบด วยเทศบาลตําบลสิ ริ เวียงชัย 
เทศบาลตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
และองคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา รวมถึงหนวยงานภาครัฐในพื้นที่ ไดแก
พัฒนาชุมชน อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และ
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

ผลลัพธ�ของโครงการ
 โครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัด 
เปนการดําเนินการพัฒนาขอมูลตําบล และการบูรณาการ
การเรียนการสอนในรายวิชา กอใหเกิดกิจกรรม
ท่ีดําเนินการรวมระหวางอาจารยและนักศึกษา รวมถึง
มีขอมูลตําบลที่สามารถนําไปใชประโยชนในการวิเคราะห
ศักยภาพ ปญหา และความตองการของชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นได และหนวยงานภาคี
เครือขายตางๆ ทั้งภาครัฐ และองคกรพัฒนาเอกชน 
สามารถเช่ือมโยงกับฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย และนําไปใชในการพัฒนาทองถิ่นได
อยางมีประสิทธิภาพ

ภาคีเครือข�ายภาครัฐและองค�กรพัฒนาเอกชน

สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมโครงการและฐานข�อมูลตําบล

นําไปใช�เพื่อการพัฒนาท�องถิ่นได�อย�างมีประสิทธิภาพ

เกิดฐานข�อมูลตําบลที่หน�วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยง

และนําไปใช�ในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นได�อย�าง

มีประสิทธิภาพ

Outcomes

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการพัฒนาระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
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กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน
จากวัตถุประสงคของโครงการ

เปาหมาย และผลลัพธในการดําเนินงาน
สามารถแสดงกรอบแนวคิดใน
การดําเนินงาน ไดดังนี้ การประยุกต�ใช�ในรายวิชา

อาจารย� บุคลากร
และนักศึกษา

การประยุกต�ใช�ในรายวิชา
อาจารย� บุคลากร
และนักศึกษา

การบูรณาการฯ

ด�า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ

ด�านสิ่งแวดล�อม

ด�านสังคมวัฒนธรรม

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดการดําเนินงานภาพประกอบ

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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ภาครัฐ=
อปท.=
ภาครัฐ=
อปท.=

กระบวนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

ระบบฐานข�อมูลชุมชน

คณะกรรมการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัย

อาจารย�/บุคลากร นักศึกษา

หน�วยงาน

ผู�นํา/ประชาชน

ชุมชน/ท�องถิ่น

• พัฒนากรอบ
 ตัวชี้วัดข�อมูล
• การวางแผน
• รายวิชาที่เกี่ยวข�อง

1

• การประสานงาน
 ชุมชน
• การทดสอบ
 เครื่องมือและ
 รวบรวมข�อมูล

2

• การสังเคราะห�
• ตรวจสอบ
• การจัดการ
 ฐานข�อมูล

3

• การนําเสนอ
• การนําข�อมูล
 ไปใช�ประโยชน�
 ของชุมชน

4

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการพัฒนาระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
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วิธีการดําเนินงาน
บทที่ 2

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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วิธีการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการพัฒนาระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
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กลุ�มเป�าหมายในการดําเนินงาน

 ไดแบงกลุมเปาหมายในการดําเนินงานตามขั้นตอนของการดําเนินงาน ดังนี้

ขั้นการวางแผน : อาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ขั้นดําเนินงาน : อาจารย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผูนําชุมชน 
   ตัวแทนชุมชน และหนวยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การถอดสรุปบทเรียน : อาจารย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผูนําชุมชน
ประเมินผลการดําเนินงาน ตัวแทนชุมชน และหนวยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และสรุปผลการดําเนินงาน

โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้

พื้นที่ดําเนินงาน
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย และเทศบาลตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จํานวน 20 หมูบาน

และองคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา จํานวน 11 หมูบาน

ขั้นการวางแผน : อาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ขั้นดําเนินงาน : อาจารย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผูนําชุมชน 
   
การถอดสรุปบทเรียน : อาจารย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผูนําชุมชน
ประเมินผลการดําเนินงาน
และสรุปผลการดําเนินงาน

 อาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 อาจารย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผูนําชุมชน 

ตัวแทนชุมชน และหนวยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 อาจารย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผูนําชุมชน

ตัวแทนชุมชน และหนวยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

พื้นที่ดําเนินงาน จํานวนหมู�บ�าน

ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

20 หมูบาน ดังนี้
   หมูที่ 1 บานกลางเวียง
   หมูที่ 2 บานรองบัวลอย
   หมูที่ 3 บานศรีเวียง
   หมูที่ 4 บานดาย
   หมูที่ 5 บานไชยเจริญ
   หมูที่ 6 บานปง
   หมูที่ 7 บานดายกูแกว
   หมูที่ 8 บานเวียงชัย
   หมูที่ 9 บานไชยนารายณ
   หมูที่ 10 บานชัยภูมิ
   หมูที่ 11 บานหนองหลม
   หมูที่ 12 บานใหมโพธิ์งาม
   หมูที่ 13 บานชัยนิเวศน
   หมูที่ 14 บานไชยปราการ
   หมูที่ 15 บานเดายจริญ
   หมูที่ 16 บานหนองหลวง

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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พื้นที่ดําเนินงาน จํานวนหมู�บ�าน

   หมูที่ 17 บานเจริญเหนือ
   หมูที่ 18 บานดายทาลอ
   หมูที่ 19 บานเวียงชัยทอง
   หมูที่ 20 บานดายพัฒนา

ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา

11 หมูบาน ดังนี้
   หมูที่ 1 บานปางวัว
   หมูที่ 2 บานทุงมอก
   หมูที่ 3 บานเชียงบาน
   หมูที่ 4 บานเชียงบาน
   หมูที่ 5 บานแวนวัฒนา
   หมูที่ 6 บานแพด
   หมูที่ 7 บานเชียงคาน
   หมูที่ 8 บานสบแวน
   หมูที่ 9 บานแพทยบุญเรือง
   หมูที่ 10 บานเชียงบาน
   หมูที 11 บานฝงแวน

การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
 การจัดทํ าฐานข อมูลของพื้นที่บริการที่
ม หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรับผิดชอบ มีความ
สําคัญตอการพัฒนาทองถิ่น ทําใหเรียนรูถึงตนทุน
และศักยภาพชุมชน ซึ่ งถื อว  า เป น เครื่ อ งมือ
ชวยตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนาใหสอดคลองกับ
ปญหาและความตองการของชุมชนทองถิ่นได โดยมี
การพัฒนาระบบขอมูล ในดานความทันสมัยของ
ขอมูล การวิเคราะหเพื่อตอบสนองตอการใชงาน
รวมถึงการจัดการฐานข อมูล โดยการพัฒนา
ฐานข อมูลตําบลจะสามารถเป นประโยชน ต อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในพันธกิจตามยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัย ในมิติของ
การพัฒนาเชิ งพื้ นที่ บนฐานสภาพการณ และ
ฐานขอมูลชุมชน ซึ่งสามารถพัฒนาความรวมมือกับ
หนวยงานรัฐ ประชาชนในพื้นที่ระดับตําบล อําเภอ
และจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และ

ดํ า เ นิ น ก า ร ต ามพั น ธ กิ จ แ ล ะ ศั ก ยภ าพขอ ง
มหาวิทยาลัยโดยกําหนดเปาหมายท้ังเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ รวมถึงกรอบระยะเวลา (Timeline) 
ในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมสูการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและ
อาจารยกับการพัฒนาทองถิ่น โดยมีเปาหมายเพ่ือ
พัฒนาระบบฐานขอมูลตําบล ดําเนินงานพัฒนา
เครื่องมือกระบวนการประเด็นด านข อมูลและ
รวบรวมขอมูล โดยใชเทคนิควิธีการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับรายวิชารวมกับนักศึกษา
ในการเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นวิเคราะหและ
สังเคราะหเพื่อจัดทําฐานขอมูล และสามารถนํา
ข อมูลระดับตําบลไปใช ในการดําเนินโครงการ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ตลอดจนคืนขอมูลใหกับชุมชนทองถิ่นนําไปใช
ประโยชนในดานการพัฒนาได

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการพัฒนาระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
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 โดยเปนกระบวนการการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษาในรายวิชา
ที่เกี่ยวของจากหลากหลายสาขาวิชาในคณะครุศาสตร สํานักวิชาสังคมศาสตร สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ 
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหนวยงานสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดังแผนภาพ

 ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนาขอมูลตําบล และการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา เกิดกิจกรรม
ที่ดําเนินการรวมระหวางอาจารยและนักศึกษา รวมถึงมีข อมูลตําบลที่สามารถนําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นได และหนวยงานภาคีเครือขายตางๆ ทั้งภาครัฐ และองคกรพัฒนาเอกชน
สามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนําไปใชในการพัฒนาทองถิ่นได

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

การบริการวิชาการ การวิจัย

การเรียนการสอน

บูรณาการ

นักศึกษา อาจารย� ชุมชนท�องถิ่น 
ภาคีเครือข�าย หน�วยงานภาครัฐ 

และเอกชน

ภาพที่ 2 การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาภาพที่ 2 

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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รายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอน โครงการพัฒนาระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด

คณะ อาจารย�ผู�สอน รายวิชา

ครุศาสตร ผศ.ดร.รณิดา ปงเมือง
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา

ESS3702 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไทย

สังคมศาสตร ผศ.ดร.ตองรัก จิตรบรรเทา OST3330 การสัมภาษณเชิงจิตวิทยา
การปรึกษา

อาจารยพิมทรัพย พิมพิสุทธิ์ SOC2201 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม

อาจารยวรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร SOC3103 ปญหาสังคม

อาจารย ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม SCD2102 หลักการและกลยุทธการฝกอบรม
เพื่อการพัฒนาสังคม

อาจารยณรงค เจนใจ SCD3101 การวางแผนการพัฒนาสังคม

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา SD3106 การระดมทุนเพื่อการพัฒนาสังคม

อาจารยจามรี พระสุนิล SCD3103 จิตวิทยาสังคม
SCD2606 การจัดการโครงการพัฒนา

อาจารยนพชัย ฟองอิสสระ

อาจารยทิพวรรณ เมืองใจ

บริหารรัฐกิจ อาจารยทศพล พงษตะ LG3805 เศรษฐกิจชุมชนกับการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน

ผศ.ภูริพัฒน แกวศรี

การดําเนินงาน
 กระบวนการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของโครงการฯ เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
อาจารย นักศึกษา และชุมชนทองถิ่นในพื้นที่ 20 หมูบานของตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
และ 11 หมูบานในตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ซึ่งขอมูลตางๆ ในชุมชนนี้ ในกระบวนการ
ทํางานของโครงการฯ ไดเริ่มต้ังแตการวางแผนเพ่ือการพัฒนาการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ
ถูกตอง มีความนาเชื่อถือ และสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปพรอมๆ กัน ภายใตแนวคิดของกรมการ
พัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการพัฒนาระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
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การดําเนินการโครงการพัฒนา
ระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด

กา
รพ

ฒั
นา

ทอ
งถิน่

การผลิตและพฒั
นาครู

การพ
ัฒ
น
าระบบบริหารจดัการการย

กร
ะด

บัค
ณุ
ภา

พ
กา

รศ
ึกษ

า

 ในระยะเริ่มตนของโครงการ ระบบขอมูลตําบลในจังหวัดจะเปนการพัฒนาอาจารยและนักศึกษา 
รวมกับการวางแผนในดานการพัฒนาระบบขอมูล โดยใชทรัพยากรหรือทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในดานการบูรณาการศาสตรตางๆ ทางดานสังคมศาสตร ครุศาสตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร การบริหารรัฐกิจ 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และหนวยงานสนับสนุนตางๆ เชน กองนโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองอาคารสถานที่ และหอปรัญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป นตน เพื่อเป น
กิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนาระบบฐานขอมูลตําบลในจังหวัดรวมกัน การออกแบบการดําเนินงานรวมกัน
การวางแผนพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลรวมกัน และกิจกรรมการฝกอบรมอาจารยและนักศึกษา
จากหลากหลายสาขาวิชา ที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของประจําปการศึกษา 2562
ในลักษณะกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมรวบรวมขอมูลในโครงการระบบขอมูลตําบล
ในจังหวัด

ฒ
นา

ท และพฒ
บบบริหะดั

บคุ

START กิจกรรม 
1

กิจกรรม 
2

การจัดประชุมวางแผนดําเนินการ

โครงการพัฒนาระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด

ลงพื้นที่ประสานงานกลุ�มชุมชนเป�าหมาย

และลงพื้นที่เพื่อชี้แจงโครงการ

การลงพื้นที่ เพื่อรวบรวมข�อมูลการจัด

ระบบบันทึกข�อมูลตําบล การจัดเวที

ตรวจสอบข�อมูล และคืนข�อมูลชุมชน

ในพื้นที่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร�วมมือจัดทํา

ระบบบันทึกข�อมูลกรอบตัวชี้วัดข�อมูล

พื้นฐานชุมชน และเทคนิควิธีการรวบรวมข�อมูล

ต�นทาง กลางทาง

การประชุม

วางแผนและ

กําหนดตัวชี้วัด

และผลลัพธ�ของ

โครงการ

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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ซึ่งเปรียบไดกับการเปน ตนทาง ของโครงการ
ที่มีกิจกรรมการดําเนินการตางๆ ไดแก กิจกรรม
การวางแผนดําเนินการโครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบล
ในจังหวัด โดยเปนการประชุมวางแผน คณะกรรมการ
ดําเนินงาน ตัวแทนคณาจารยและนักศึกษา ในรายวิชา
ที่เกี่ยวของ และคาดวาจะบูรณาการการเรียนการสอน
กับกิจกรรมในปการศึกษา กิจกรรมการประสานงาน
กลุมชุมชนเปาหมายและลงพื้นที่เพื่อชี้แจงโครงการ 
และกิจกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบขอมูลตําบล

ในจังหวัด โดยเปนการประชุมเชิงปฏิบัติการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแกคณะกรรมการดําเนินงาน 
ผูเชี่ยวชาญดานระบบขอมูล ตัวแทนอาจารย นักศึกษา
และแกนนําชุมชนพื้นที่เปาหมาย ในการรวมมือ
จัดทําระบบบันทึกขอมูล และกรอบตัวชี้วัดขอมูล
พื้นฐานชุมชนในตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย และตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา

ภาพที่ 3 แสดงกระบวนการดําเนินงานของโครงการฯภาพที่ 3 แสดงกระบวนการดําเนินงานของโครงการฯ

กิจกรรม 
3

การนําเสนอผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบ

ข�อมูลตําบลในจังหวัดต�อชุมชน ท�องถิ่น พื้นที่

เพื่อนําไปใช�ประโยชน�

การนําเสนอผลการดําเนินงานการพัฒนา

ระบบข�อมูลตําบลในจังหวัดต�อภาครัฐ

ระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงราย

และจังหวัดพะเยาเพื่อนําไปใช�ประโยชน�

ผลลัพธ�
การดําเนินงาน

ปลายทาง

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการพัฒนาระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
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ภาพประกอบ กิจกรรมวางแผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด
การพัฒนาทักษะนักศึกษาและอาจารย�ในการร�วมมือจัดทําระบบบันทึกข�อมูล
กระบวนการรวบรวมข�อมูลและศึกษาชุมชน และสร�างกรอบตัวชี้วัดข�อมูลพื้นฐานชุมชนร�วมกัน

ภาพประกอบ 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการพัฒนาระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
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ภาพประกอบ กิจกรรมวางแผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด
การพัฒนาทักษะนักศึกษาและอาจารย�ในการร�วมมือจัดทําระบบบันทึกข�อมูล
กระบวนการรวบรวมข�อมูลและศึกษาชุมชน และสร�างกรอบตัวชี้วัดข�อมูลพื้นฐานชุมชนร�วมกัน

ภาพประกอบ กิจกรรมวางแผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการพัฒนาระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
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และในระยะที่ 2 เปนกระบวนการสรางเครือขาย
ความรวมมือทางดานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายและหนวยงานในพื้นที่ศึกษา ต้ังแต
ระดับหน วยงานปกครองภาครัฐระดับจังหวัด
ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา หนวยงานภาครัฐ
ระดับอําเภอ ในพื้นที่อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
และอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา รวมถึงภาคีเครือขาย
ความรวมมือในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล
และพัฒนาระบบฐานขอมูลตําบลในจังหวัดรวมกัน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ศึกษา 31 หมูบาน
2 ตําบล 2 จังหวัดไดแก 1) องคการบริหาร
สวนตําบลเชียงบาน ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา
จั งหวัดพะเยา 2) เทศบาลตําบลสิริ เวียงชัย
ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และ
3) เทศบาลตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รวมถึงภาคีเครือขายความรวมมือสําคัญผูนําชุมชน
ผูนําตามธรรมชาติ ตัวแทนหนวยงานองคกรชุมชนตางๆ
เชน กลุ มวิสาหกิจชุมชน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล กลุม อสม. กลุมสตรี ในพื้นที่ทั้ง
31 หมูบาน ซึ่งการรวบรวมขอมูล มีกิจกรรมสําคัญ
ที่ดําเนินการระหวางนักศึกษา อาจารย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย และผูใหขอมูลหลักภาคีเครือขาย
ที่เปนตัวแทนจากชุมชน และหนวยงานดังที่กลาวมาแลว
ไดรวมกันรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานหมูบาน เพ่ือจัดทํา
ฐานขอมูลระดับตําบล ใน 5 มิติ คือ ข อมูล
เชิงกายภาพ ดานภูมิศาสตรสังคมหรือดานสังคม
วัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจชุมชน ดานสุขภาพ
และสาธารณสุขชุมชน ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมชุมชน
 เพ่ือสงต อในกระบวนการรวบรวมขอมูล 
หรือระยะ กลางทาง ของการดําเนินการโครงการฯ 
ท่ีเป นกิจกรรมการรวบรวมขอมูล ในโครงการ
พัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัด โดยดําเนินการ
ตามขั้นตอน 1) การพัฒนาเครื่องมือและทดลองใช
2) การรวบรวมขอมูล 3) การสังเคราะหและ
ตรวจสอบขอมูล และ 4) การวิเคราะหและจัดระบบ
ขอมูลเพื่อพัฒนาเปนฐานขอมูลชุมชน 

ดานการรวบรวมขอมูลเชิงกายภาพของพื้นที่ศึกษา
ทางดานสภาพภูมิศาสตร ท่ี ต้ัง สถานที่สําคัญ

การใหความหมาย และการใชประโยชนเชิงสาธารณะ
ของสถานที่สําคัญตางๆ ในระดับหมูบาน ดานภูมิศาสตรสังคม
หรือดานสังคมวัฒนธรรม ที่แสดงใหเห็นถึงสภาพการณ
ปจจุบันของชุมชน เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม กลุมองคกร
ในชุมชน กลุ มชาติพันธุ ของประชาชนในพื้นที่ 
กิจกรรมทางบุญประเพณี ในระยะเวลาตางๆ ของรอบป
ในแตละหมูบานที่ศึกษา ดานเศรษฐกิจ ชุมชน เปน
กระบวนการรวบรวมขอมูลทางดานเศรษฐกิจ ไดแก
อาชีพหลักของคนในชุมชน อาชีพเสริม และแหลงที่มา
ของรายได เพื่อสามารถนํามาวิเคราะหทุนหรือปจจัย
ทางเศรษฐกิจของชุมชน ที่เชื่อมโยงกับการรวบรวมขอมูล
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
ดานสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน ในโครงการ
ระบบขอมูลตําบลในจังหวัดมีการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
ดานสุขภาพชุมชน โดยวิเคราะหถึงรูปแบบการดูแลตนเอง
ของประชาชน ลักษณะและระบบสุขภาพชุมชน
ในพื้นที่ศึกษาระดับหมูบาน เชน เปนการดูแลสุขภาพ
ในลักษณะระบบสุขภาพแบบดั้งเดิม หรือแพทยพื้นบาน
หรือชุมชนเนนการดูแลสุขภาพในลักษณะเปนระบบ
ทางการแพทยสมัยใหม ซึ่งจะมีการลงลึกในรายละเอียด
การรวบรวมขอมูลที่เชื่อมโยงกับโครงการสงเสริม
การสรางความสุขมวลรวมของชุมชน ซึ่งดําเนินการ
เกี่ยวกับสุขภาพชุมชนในมิติของสุขภาวะไดแก กาย ใจ
สังคม และสภาวะทางปญญาหรือจิตวิญญาณของชุมชน
โดยมีการประเมินระดับของความสุขมวลรวม
ในระดับหมูบานทั้ง 2 ตําบลในพื้นที่ศึกษา ภายใต
โครงการของยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถ่ิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ป พ.ศ. 2563 เชนเดียวกัน
และการศึกษาชุมชนในมิติสุดทาย ไดแก การรวบรวม
ขอมูลชุมชนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยมีการออกแบบเครื่องมือรวบรวมขอมูลชุมชน
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ระดับหมูบาน
การจัดการทรัพยากร เชน ปาชุมชน แหลงนํ้า
ในพื้นที่หมูบาน เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลระดับตําบล
และในมิติของการจัดการสิ่งแวดลอม มีทั้งเรื่องของ
การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนโดยชุมชนเอง และ
กิจกรรมสําคัญดานการพัฒนาหรือจัดการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมที่สนับสนุนโดยหนวยงานภาครัฐ หรือ
องคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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จากนั้น จะเปนกิจกรรมการลงพื้นที่ภาคสนาม
เพ่ือการรวบรวมขอมูลชุมชน โดยมีการจัดเวทีชุมชน
เพื่อชี้แจงแนวทางการรวบรวมขอมูลอีกครั้งและ
เปนการเสวนากลุมอยางมีสวนรวมเพื่อรวมวิเคราะห
ศักยภาพของชุมชน ในตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา และตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย ไดมีการดําเนินงานรวบรวมขอมูล
ในพื้นที่ระดับหมูบานกอนจะนํามาจัดระบบเปนฐานขอมูล
ระดับตําบล โดยคณะกรรมการโครงการระบบ
ขอมูลตําบลในจังหวัดเปนผูประสานงานกับหนวยงาน
ภาครัฐระดับอําเภอในอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
และอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตอเนื่องจาก
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ีได
ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐระดับจังหวัดเชียงราย
และจังหวัดพะเยาในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
จากนั้นในกระบวนการลงพ้ืนที่ภาคสนามไดเขาไป
ดําเนินการในสถานที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดแก ในพ้ืนท่ีตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา คณะกรรมการดําเนินโครงการรวมกับ
อาจารยประจํารายวิชาที่เกี่ยวของ และบูรณาการ
รวมกับการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2562 ไดลงพื้นที่ประชุมครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจง
กับกลุมผูนําชุมชนไดแก ตัวแทนองคการบริหาร
สวนตําบลเชียงบาน ตัวแทนหนวยงานภาครัฐคือ
พัฒนาการอําเภอเชียงคําและพัฒนากรผูดูแลรับผิดชอบ
ในพื้นที่ ตํ าบลเชียงบาน ตั วแทนองค กรหรือ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่ไดแกสวนงานวัฒนธรรม
สวนงานพัฒนาชุมชน สวนงานการจัดการศึกษา และ
สวนงานสาธารณสขุขององคการบรหิารสวนตาํบลเชียงคํา
รวมถึงตัวแทนกลุมองคกรชาวบานในระดับตําบล 
ไดแก ประธานกลุ มผู สูงอายุ ประธานกลุ มสตรี
แมบาน ตําบลเชียงบาน ตัวแทนจากการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ประธานและตัวแทนอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานระดับหมูบาน (อสม.) ผูนําชุมชน
ตัวแทนกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมทอผาไทลื้อบานทุงมอก
กลุมเกษตรอินทรีย และผูนําชุมชนที่เปนทางการ
ไดแกผูใหญบานทั้ง 11 หมูบานในตําบลเชียงบาน 
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยการนําของกํานัน
ตําบลเชียงบานและนายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ที่ไดอนุเคราะหสถานที่ 
ในเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการครั้งนี้
และทําความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการ
การรวบรวมขอมูลชุมชนในโครงการระบบขอมูลตําบล
ในจังหวัด ตลอดจนพิจารณาความรวมมือและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงวิชาการและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายในฐานะพี่เลี้ยงของชุมชนเพื่อสราง
การพัฒนาสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชนตอไป 
และในพื้นที่ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ได ดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับพื้นที่ของ
ตํ า บล เ ชี ย งบ าน แต  ใ นพื้ นที่ ตํ า บล เ วี ย งชั ย
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2 องคกรดวยกัน
ไดแก เทศบาลตําบลสิริเวียงชัยรับผิดชอบในพื้นที่
จํานวน 14 หมูบานของตําบลเวียงชัยและเทศบาล
ตําบลเวียงชัย รับผิดชอบในพื้นที่จํานวน 6 หมูบาน
ในการประชุมครั้ งแรกในเวทีชุมชนเ พ่ือชี้แจง
วัตถุประสงคของโครงการตลอดจนสรางขอตกลง
ภาคีเครือขายการดําเนินงานรวมกัน เพื่อพัฒนา
ชุมชนทองถ่ินและสงเสริมในดานการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเชิงวิชาการและการเรียนรูเชิงประสบการณ
ของอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กับชุมชนพื้นที่ตําบลเวียงชัยนี้ไดดําเนินการที่หองประชุม
ของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย โดยไดเชิญนายกเทศมนตรี
ตําบลเวียงชัย นําคณะการทํางานผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
กิจกรรมตางๆ ในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นมารวมประชุม
ในครั้งนี้ โดยประกอบไปดวยภาคสวนการพัฒนาชุมชน
การวิเคราะหนโยบายและแผน การสาธารณสุข
การศึกษาและดานวัฒนธรรม รวมกับ กลุมองคกรชุมชน
กลุมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่และผูนําที่เปนทางการ
ไดแก ผูใหญบานทั้ง 20 หมูบานของตําบลเวียงชัย
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ในสวนของกระบวนการ
ลงชุมชนไดเกิดข้ึนหลังจากการลงพื้นท่ีประสานงาน
และประชุมกับตัวแทนของชุมชนทองถิ่น ในทั้ง 2 พื้นที่
ระดับตําบลขางตน และในการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
ดําเนินการรวบรวมในระดับหมูบาน ซึ่งใหนักศึกษา
เปนกลไกสําคัญในการทําหนาที่ และมีบทบาท
เปนผูรวบรวมขอมูลชุมชน (รวมกับอาจารยที่ปรึกษา
ในรายวิชาตางๆ ท่ีเกี่ยวของและบูรณาการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเชิงสหวิทยาการ)
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ดวยวิธีการสัมภาษณ สนทนากลุมผานเคร่ืองมือ
รวบรวมชุมชนที่พัฒนารวมกันในระยะของการวางแผน
โครงการทั้ง 5 ดานที่ไดกลาวมาแลว โดยดําเนินการ
ลงพื้นที่ รวบรวมข อมูลชุมชน ตั้ งแต  วันท่ี 30
พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563
โดยดําเนินการทั้ งสองพื้นที่ ในครั้ งแรกเ ร่ิมต น
ที่ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
โดยจัดกิจกรรมในลักษณะเวทีชุมชนเพื่อการวิเคราะห
ศักยภาพของชุมชน ท่ีศูนยการเรียนรูตลาดชุมชน
องคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน เปนการเปดพื้นที่
ครั้งแรกกอนที่จะใหนักศึกษาลงพื้นที่ภาคสนาม
ในระดับหมู บ านร วมกับตัวแทนประชาชนและ
ผูนําชุมชนตอไป สวนที่ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงรายนั้น ไดจัดเวทีชุมชนเพื่อพัฒนา
วิเคราะหศักยภาพของชุมชนเปนคร้ังแรกที่โรงเรียน
อนุบาลเวียงชัย อยูในพื้นที่ของหมูที่ 11 ตําบลเวียงชัย
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เปนการเปดเวทีชุมชน
ครั้งแรกรวมกับผูนําชุมชน ไดแก ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน สมาชิกเทศบาลหรือแกนนํากลุมตางๆ
ไดเปนผูพานักศึกษาในการลงพื้นที่รวบรวมขอมูล
ชุมชนภาคสนาม

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
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ภาพประกอบ การตรวจสอบและคืนข�อมูลระดับหมู�บ�าน กิจกรรมรวบรวมข�อมูลในพื้นที่
ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ภาพประกอบ 



การบูรณาการฯ

ด�า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ

ด�านสิ่งแวดล�อม

ด�านสังคมวัฒนธรรม

ภาพที่ 4 สรุปกระบวนการทํางาน ภาพที่ 4 

 โดยหลังจากการรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลแลว ในสวน ปลายทาง ของการดําเนินงาน
โครงการจะมีการประชุมถอดบทเรียนของการดําเนินงาน
พัฒนาระบบขอมูลตําบล และมีกิจกรรมการสรุป
ประเด็นฐานขอมูล และคืนขอมูลตอสวนราชการ
ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เพื่อสามารถ
นําไปใชในการดําเนินโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และสงเสริมพัฒนา
ชุมชนพื้นท่ีทองถิ่นในดานตางๆ โดยสามารถนํา
ศาสตรพระราชามาประยุกตใชในการแกไขปญหา
ใหกับชุมชนภายใตสถานการณและบริบทของพื้นท่ี
ที่เกิดจากการจัดเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนรูปธรรม
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การประยุกต�ใช�ในรายวิชา
อาจารย� บุคลากรและนักศึกษา

กิจกรรมการประชุมถอดบทเรียนของการดําเนินงานพัฒนาระบบข�อมูลตําบล

เพื่อสามารถนําไปใช�ในการดําเนินโครงการยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท�องถิ่น

กระบวนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

ระบบฐานข�อมูลชุมชน

ภาครัฐ=
อปท.=

คณะกรรมการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัย

อาจารย�/บุคลากร นักศึกษา

หน�วยงาน

ผู�นํา/ประชาชน

ชุมชน/ท�องถิ่น

• พัฒนากรอบ

 ตัวชี้วัดข�อมูล

• การวางแผน

• รายวิชา

 ที่เกี่ยวข�อง

1

• การประสานงาน

 ชุมชน

• การทดสอบ

 เครื่องมือและ

 รวบรวมข�อมูล

2

• การสังเคราะห�

• ตรวจสอบ

• การจัดการ

 ฐานข�อมูล

3

• การนําเสนอ

• การนําข�อมูล

 ไปใช�ประโยชน�

 ของชุมชน

4
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เครื่องมือการรวบรวมข�อมูล
ประกอบไปดวยการดําเนินงานพัฒนาเคร่ืองมือ

รวบรวมขอมูลรวมกันในกิจกรรมการวางแผนดําเนินการ
โครงการพัฒนาระบบข อมูลตํ าบลใน จังหวัด
โดยเปนการประชุมวางแผน คณะกรรมการดําเนินงาน
ตัวแทนคณาจารยและนักศึกษาในรายวิชาท่ีเกี่ยวของ
และบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรม รวมถึง
การประชุมเชิงปฏิบัติการของผู มีสวนไดสวนเสีย 
ไดแก คณะกรรมการดําเนินงาน วิทยากรผูเชี่ยวชาญ
ดานระบบขอมูลและการจัดเก็บขอมูล ตัวแทนอาจารย
นักศึกษา และตัวแทนชุมชนพื้นที่เปาหมาย ในการรวมมือ
จัดทําระบบบันทึกขอมูล และกรอบตัวชี้วัดขอมูล
พื้นฐานชุมชนในตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย และตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ไดเครื่องมือรวบรวมขอมูล 5 ดาน 
และขอเสนอแนะดังนี้
  1. ข อมูลเชิงกายภาพของพื้นที่ศึกษา
ทางด านสภาพภูมิศาสตร  ที่ตั้ งสถานที่สํา คัญ
การใหความหมาย และการใชประโยชนเชิงสาธารณะ
ของสถานที่สําคัญตางๆ ในระดับหมูบาน
  2. ดานภูมิศาสตรสังคมหรือดานสังคม
วัฒนธรรมที่แสดงใหเห็นถึงสภาพการณปจจุบัน
ของชุมชน เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมกลุ มองคกร
ในชุมชน กลุ มชาติพันธุ ของประชาชนในพื้นที่ 
กิจกรรมทางบุญประเพณี ในระยะเวลาตางๆ ของรอบป
ในแตละหมูบานที่ศึกษา
  3. ดานเศรษฐกิจชุมชน เปนกระบวนการ
รวบรวมขอมูลทางดานเศรษฐกิจ ไดแก อาชีพหลัก
ของคนในชุมชน อาชีพเสริมและแหลงท่ีมาของรายได
เพื่อสามารถนํามาวิเคราะหทุนหรือปจจัยทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ที่ เชื่ อมโยงกับการรวบรวมข อมูล
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
  4. ดานสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน
ในโครงการระบบขอมูลตําบลในจังหวัดมีการรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานดานสุขภาพชุมชน โดยวิเคราะหถึง
รูปแบบการดูแลตนเองของประชาชน ลักษณะและ
ระบบสุขภาพชุมชน ในพื้นท่ีศึกษาระดับหมูบาน
เชน เปนการดูแลสุขภาพในลักษณะระบบสุขภาพ
แบบดั้ ง เดิ ม  หรื อแพทย พื้ นบ  านหรื อชุ มชน

เนนการดูแลสุขภาพในลักษณะเปนระบบทางการแพทย
สมัยใหมซึ่งจะมีการลงลึกในรายละเอียดการรวบรวม
ขอมูลท่ีเชื่อมโยงกับโครงการสงเสริมการสรางความสุข
มวลรวมของชุมชน ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพชุมชน
ในมิติของสุขภาวะ ไดแก กาย ใจ สังคม และสภาวะ
ทางปญญาหรือจิตวิญญาณของชุมชน โดยมีการประเมิน
ระดับของความสุขมวลรวมในระดับหมูบานทั้ง 2 ตําบล
ในพื้นที่ศึกษาภายใตโครงการของยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาทองถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ป พ.ศ. 2563 เชนเดียวกัน
  5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยมีการออกแบบเครื่องมือรวบรวมขอมูลชุมชน
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ระดับหมูบาน
การจัดการทรัพยากร เชน ปาชุมชน แหลงนํ้า
ในพื้นที่หมูบาน เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลระดับตําบล
และในมิติของการจัดการสิ่งแวดลอม มีทั้งเรื่อง
ของการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนโดยชุมชนเอง และ
กิจกรรมสําคัญดานการพัฒนาหรือจัดการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมที่สนับสนุนโดยหนวยงานภาครัฐ หรือ
องคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่
  6. ขอเสนอแนะที่มีการระบุจุดเดน ปญหา
และความต องการของชุมชน (การวิ เคราะห 
ศักยภาพชุมชน)

การนําเสนอ คืนกลับข�อมูล ให�ชุมชนนําไป

ใช�ประโยชน�
การตรวจสอบ และนําเสนอขอมูล คืนขอมูลชุมชน

ใหชุมชนนําไปใชประโยชน เปนการเล็งเห็นโอกาส
ในการพัฒนาจากขอมูลของนักศึกษาและอาจารย
ในโครงการระบบขอมูลตําบลในจังหวัด เพื่อสามารถ 
นําขอมูลในระดับหมูบานน้ีไปใชในการพัฒนาดานตางๆ
ตามความรูความสามารถและความถนัดของชุมชนทองถิ่น
รวมกับการสงเสริมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนาที่เปนรูปธรรม ไดแก เปนหมูบาน
ที่มีความพรอมในการพัฒนา อันประกอบไปดวย
ภาวะผู  นํา ทุนชุมชน ระบบความรู  ในชุมชน 
เครือขายทางสังคม ที่จะสามารถสรางชุมชนใหเขมแข็งได
และตอยอดการเปนหมูบานที่พัฒนาตามยุทธศาสตร
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ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 

34



ของทองถิ่น ของจังหวัด และของชาติ โดยถือเปนพื้นที่
สรางโอกาสในการทํางาน ในลักษณะการบูรณาการศาสตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อยางสมดุลและ
ตอยอดผลิตภัณฑทางดานเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่ งแวดล อมในชุมชนสู  มาตรฐานบนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนแหงการเรียนรู 
โดยในกระบวนการทํางานของโครงการฯ เริ่มตน
จากการจัดกิจกรรมต างๆ ที่ เป นผลลัพธ ของ 
กระบวนการวางแผน การคัดเลือกพื้นที่หมูบานเปาหมาย
การสรางความรวมมือขอตกลงกับพ้ืนที่ การพัฒนา
หลักสตูรกระบวนการในการรวบรวมขอมลูเพือ่จดัทาํ
เปนระบบขอมูลตําบลในจังหวัด การบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอน จนไดมาซึ่งฐานขอมูล
และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
จากนั้นมีการแลกเปล่ียนเรียนรูจากการศึกษาขอมูลชุมชน
ดานตางๆ โดยวิธีผสมผสาน จากนั้นทําการวิเคราะห
ศักยภาพปญหาและความตองการของชุมชน และ
นําเสนอขอมูล แลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มเติม จากกลุม
ผูนําชุมชน ตัวแทนจากหนวยงาน องคกรภาครัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ องคกรชุมชนในพื้นที่
และตัวแทนประชาชน เพื่อจัดทําเปนรางขอมูลชุมชน
ระดับหมูบาน
 ดังนั้น การนําเสนอขอมูลในระดับหมูบาน
ในแตละพื้นที่ ไดมีการดําเนินการเพื่อตรวจสอบขอมูล
รวมกับชุมชน และเผยแพรฐานขอมูลที่จะสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาทองถิ่นของพื้นที่ตําบลเวียงชัย
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ตําบลเชียงบาน
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยใชวิธีการการถอด
บทเรียนกระบวนการทํางาน After Action Review 
ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการตางๆ ใหเหมาะสมรวมกับ
ผูมีสวนเกี่ยวของในโครงการ เปนไปตามแนวทาง
การดําเนินงานยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถ่ิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในระยะเร่ิมตน 
ซึ่งโครงการระบบขอมูลตําบลในจังหวัดนี้จะสามารถ 
นําสารขอมูลไปใชประโยชนตอในโครงการอื่นๆ
ที่ดําเนินการใน 2 พื้น ท่ี ระดับตําบลเช นกัน 
ประกอบไปดวย โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี
รูสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น ภายใตพื้นฐานของ

สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
โครงการส  ง เส ริมสุขภาวะชุมชนเพื่ อวัด ดัชนี
วัดความสุขมวลรวมชุมชน โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 
และโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอาน
การเขียนและการวิเคราะหของนักเรียนในระดับ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงเปน 6 โครงการ 
ภายใตพันธกิจของเปาหมายการเปนมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

การถอดสรุปบทเรียนการดําเนินงาน
 1. ไดฐานขอมูลตําบลเพ่ือการจัดระบบฐานขอมูล
ในพื้นที่ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
และตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
  โดยเปนการบูรณาการการเรียนการสอน
ในรายวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของในปการศึกษา 2562 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ของอาจารยและนักศึกษา
สํานักวิชาสังคมศาสตร สํานักวิชาคอมพิวเตอรฯ 
สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ คณะครุศาสตร สํานักวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ โดยพัฒนาศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหพื้นที่ เป าหมาย
เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลตําบลรวมกันระหวาง
อาจารย และนักศึกษา เปนความเชี่ยวชาญของ
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการรวบรวม
ขอมูลและจัดการฐานขอมูลระดับตําบล ไดแก 
กระบวนการศึกษาชุมชน เคร่ืองมือการศึกษา
การจัดระบบขอมูล และการวิเคราะหขอมูล โดยสงเสริม
อัตลักษณของนักศึกษาในการเปนผูที่มีทักษะเดน 
ความรูดี มีคุณธรรม และสามารถนําองคความรู
จากการเรียนมาประยุกตใช และปฏิบัติดานการรวบรวม
และจัดการฐานขอมูลตําบลในพื้นที่เปาหมายที่เนน 
การเขาใจ เขาถึง และพัฒนา ในกระบวนการทํางาน
ด  านงานพัฒนาจากฐานองค ความรู  ลักษณะ
สหวิทยาการ
 2. ภาคีเครือขาย ภาครัฐ และองคกรพัฒนา
เอกชนสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมโครงการและ
ฐานขอมูลตําบล นําไปใชเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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 เกิดการมีสวนรวมในการวางแผนการทํางาน 
พัฒนาองคความรู ทักษะและการประยุกตใชประโยชน
จากขอมูลและระบบขอมูลตําบลในจังหวัด สามารถ
ตอยอดสูโครงการดานการสงเสริมความอยูดีมีสุข
และความสุขมวลรวมชุมชน การพัฒนาทักษะ
ดานการศึกษา สงเสริมความรักความสามัคคีหนาที่
พลเมือง ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน
และโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ ซึ่งเปนโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใหเกิดผลสําเร็จ
ที่นํามาสูการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น สังคม อยางยั่งยืน

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
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ผลการดําเนินงาน
บทที่ 3
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ผลการดําเนินงาน
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 ตําบลเวียงชัยมีการแบงการปกครองเปน
20 หมูบาน โดยแบงตามการปกครองสวนทองถิ่น
เปนเทศบาลตําบลเวียงชัย รับผิดชอบดูแลในพื้นที่ 
6 หมูบาน และเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย รับผิดชอบ
ดูแลในพื้นที่ 14 หมูบาน สามารถแสดงพิกัดไดดังภาพ

สภาพทั่วไป ภูมิประเทศ อาณาเขตและที่ตั้ง
หางจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 7 กิโลเมตร

อยูทางทิศตะวันออก ของจังหวัดเชียงราย ใชระยะเวลา
ประมาณ 15 นาที ในการเดินทางจากอําเภอ-จังหวัด

ทิศเหนือ มีเขตติดตอกับตําบลรอบเวียง
    อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลเวียงเหนือ
    อําเภอเวียงชัย

ทิศใต�  มีเขตติดตอกับตําบลทาสายและ
    ตําบลหวยสัก อําเภอเมืองเชียงราย
    และตําบลดอนศิลา อําเภอเวียงชัย

ทิศตะวันออก มีเขตติดตอกับตําบลดอนศิลาและ
    ตําบลเมืองชุม อําเภอเวียงชัย
 ทิศตะวันตก มีเขตติดตอกับตําบลรอบเวียงและ
    ตําบลทาสาย อําเภอเมืองเชียงราย

ละติจูด, ลองจิจูด
เทศบาลตําบลเวียงชัย 19.887212,

     99.932649
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 19.866645, 

     99.890568
 สภาพพื้นที่ โดยทั่ วไปของตําบลเวียงชัย
มีลักษณะเปนที่ราบลุมเหมาะสําหรับทําการเกษตร
โดยมีแมน้ําสําคัญไหลผาน คือแมน้ําลาว และ
มีหนองน้ําขนาดใหญ 1 แหง คือ “หนองหลวง” 
เปนอางเก็บน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดของจังหวัดเชียงราย
มีพื้นที่ประมาณ 9,000 ไร ตั้งอยูพื้นที่ของ 3 ตําบล
2 อําเภอ คือ ตําบลเวียงชัย จํานวน 1,000 ไร
ตําบลดอนศิลา อําเภอเวียงชีย จํานวนกวา 1,000 ไร
และตําบลหวยสัก อําเภอเมืองเชียงรายกวา 6,000 ไร
หนองหลวงเชียงรายจะมีลักษณะเปนรูปทรงคลายๆ 
รูปวงรี และมีหนองนํ้าขนาดเล็กอีกหลายแหง ซึ่งถือเปน
แหลงน้ําสําหรับกักเก็บน้ําไวใชเปนแหลงนํ้าดิน
การเกษตรและเลี้ยงปลา ตลอดจนเปนสถานที่พักผอน
และทองเที่ยวในตําบลเวียงชัย

ฐานข�อมูลชุมชน

ระดับตําบลเวียงชัย

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
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ข�อมูลด�านจํานวนประชากรและการจัดการชุมชน
โดยสามารถแสดงจํานวนประชากร จําแนกเปนพื้นที่การปกครอง คือ ในเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย 14 หมูบาน

และเทศบาลตําบลเวียงชัย จํานวน 6 หมูบาน รวม 20 หมูบาน ดังนี้
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จํานวนประชากรตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
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 ซึ่งในพื้นที่ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายนั้นแบงการปกครองทองถิ่นออกเปนเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย และเทศบาลตําบลเวียงชัย โดยสามารถแสดงขอมูลจํานวนครัวเรือนและประชาชน  
จํานวน 14 หมูบาน เขตพื้นที่เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย ดังนี้

 และมีจํานวนครัวเรือนและประชาชน จํานวน 6 หมูบาน เขตพื้นที่เทศบาลตําบลเวียงชัย ที่สามารถ
แบงเขตการปกครองออกเปน 2 ตําบล 10 หมูบาน 14 ชุมชน คือ

 ตําบลเวียงชัย
  1. บานกลางเวียง หมู 1
    2. บานเวียงชัย หมู 8
    3. บานไชยนารายณ หมู 9
   4. บานชัยภูมิ หมู 10
    5. บานชัยนิเวศน หมู 13
    6. บานเวียงชัยทอง หมู 19

หมู�ที่ ชื่อบ�าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม

2 บานรองบัวลอย 247 318 352 670

3 บานศรีเวียง 463 471 499 970

4 บานดาย 199 233 250 483

5 บานไชยเจริญ 242 259 265 524

6 บานปง 286 311 323 634

7 บานดายกูแกว 167 228 214 442

11 บานหนองหลม 580 351 446 797

12 บานใหมโพธิ์งาม 191 283 290 573

14 บานไชยปราการ 151 213 241 545

15 บานดายเจริญ 134 187 212 399

16 บานหนองหลวง 233 264 261 525

17 บานไทยเจริญเหนือ 173 202 253 455

18 บานดายทาลอ 202 257 277 534

20 บานดายพัฒนา 160 171 204 375

รวม 3,428 3,748 4,087 7,835

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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 ตําบลเมืองชุม
  1. บานดอนเรือง หมู 5
  2. บานใหมดอนเรือง หมู 6
  3. บานเมืองชุม หมู 7
  4. บานดอนมูล หมู 10 (บางสวน)
 โดยจะนําเสนอเฉพาะขอมูลประชากรในเขตตําบลเวียงชัย ดังนี้

หมู�ที่ ชื่อบ�าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม

1 บานกลางเวียง 863 644 718 863

8 บานเวียงชัย 380 358 434 792

9 บานไชยนารายณ 219 346 337 693

10 บานชัยภูมิ 158 181 201 388

13 บานชัยนิเวศน 222 231 222 453

19 บานเวียงชัยทอง 226 252 298 550

รวม 2,068 2,012 2,210 3,739

การจัดการชุมชน
 ในพื้ นที่ ตํ าบลเวียงชัย อํา เภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย ทั้งทางหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น
และประชาชน มีความต องการพัฒนาชุมชน
ดานการทองเที่ยวเพื่อใหสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตร
ซ่ึงจะเห็นไดวาสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบลุม
เหมาะกบัการทาํการเกษตรมแีมน้ําไหลผานมหีนองนํา้
ขนาดใหญ ไดแก หนองหลวง รวมถึงหนองนํ้าขนาดเล็ก
เชน หนองเจานอยเจาแดง หลวงปูแกว ที่ใชประโยชน
สําหรับการกักเก็บนํ้าเพื่อทําการเกษตร การเลี้ยงปลา
ตลอดจนเปนสถานที่พักผอนและทองเที่ยวของประชาชน
ในพื้นที่และบุคคลทั่วไป อีกท้ังยังมีทรัพยากรปาไมในพื้นที่
ที่สําคัญอีกดวย ซึ่งในตําบลเวียงชัยไดมีการสนับสนุน
ดานแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ไดแก สถานที่ทองเที่ยว
เชิงสาธารณะประโยชน ที่สอดคลองกับดานวัฒนธรรม
และพุทธศาสนา เชน พระธาตุในวัดชัยสวัสดิ์ ที่ตั้ง
อยูที่หมูที่ 2 บานรองบัวลอย พระธาตุวัดศรีเวียง
ณ บานศรีเวียง หมูท่ี 3 พระธาตุพุทธรัตนมงคล
วัดราษฎรชุมพล ตั้งอยูที่บานดาย หมูที่ 4 วัดชัยเจริญ

ที่บานไชยเจริญ หมูที่ 5 พระธาตุเวียงฮอ ที่บานใหมโพธิ์งาม
หมู 12 เปนตน นอกจากนี้ยังมีสถานที่ทองเท่ียว
ในเชิงทรัพยากรธรรมชาติ เชน สวนสาธารณะหนองหลวง
เกาะแมหมาย เกาะสันกลาง ซึ่งอยู ในแหลงน้ํา
ที่มีความสําคัญ คือ หนองหลวง และยังมีสถานที่
ทองเที่ยววังมัจฉา ณ วัดบานปง หมูที่ 6 อีกดวย
 จากขอมูลพื้นฐานตางๆ ของตําบลเวียงชัย
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายซึ่งสอดคลองกับ
การพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งสองเทศบาล คือ เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย และ
เทศบาลตําบลเวียงชัยนั้น พบวาเปนไปตามยุทธศาสตร
การพัฒนาท องถิ่นอย างน อย 6 ยุทธศาสตร 
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพชี วิ ตที่ ดี ของ
คนในทองถิ่นพื้นที่ ทั้งดานการพัฒนาสาธารณูปโภค 
ดานการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข ดานการพัฒนา
การศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ดานการพัฒนา
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งในพ้ืนท่ี
ตําบลเวียงชัยในดานน้ีมีความโดดเดนเปนอยางยิ่ง

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการพัฒนาระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
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ทั้งภูมิศาสตรของพื้นที่เอง และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมท่ีอยูในพื้นที่ จึงมีกิจกรรมการพัฒนาตางๆ
อยางมีสวนรวมของคนในชุมชนเองและหนวยงานภายนอก
เขามาสนับสนุนในการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
แหล  งนํ้ า  ป  าชุมชน ตลอดจนการสนับสนุน
ดานเกษตรอินทรีย  และยุทธศาสตรที่ 6 คือ
ด านการพัฒนาการบริหารกิจกรรมบ านเมือง
และการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งทั้ง 2 องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในระดับเทศบาลตําบลไดมี
การดําเนินงานซึ่งเปนพันธกิจสําคัญทางดานการพัฒนา
งานบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม
ของประชาชนตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย

การประกอบอาชีพของประชาชน
 อาชีพหลัก รับจางทั่วไป
 อาชีพรอง ทํานา, ค าขาย, รับราชการ,
เจาหนาที่ของรัฐ

อาชีพเสริม/กลุ�มอาชีพ ทําสวน, ขาวโพด, เลี้ยงสัตว,
โค, กระบือ, สุกร, เปด, ไก, คาขาย, รานคาขาย
ของชํา, ป มนํ้ามัน, โรงสีขาว, รานขายอาหาร,

งานบริการ, รานตัดผม, เสริมสวย, ตัดเย็บผา,
รับจางทั่วไป (ตามฤดูกาล) ทําปราสาท, เรือนตาน

จากสภาพภูมิประเทศ แหลงนํ้า และสภาพอากาศ
ของพื้นที่ตํ าบลเวียงชัย มีความเหมาะสมกับ
การทําเกษตรกรรม ดังนั้นประชาชนรอยละเจ็ดสิบ 
ของตําบลเวียงชัย ประกอบอาชีพทําการเกษตร 
ประเภทเพาะปลูก ทั้งน้ีเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร
ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก เฉลี่ยรายไดตอหัว/ตอป
ประมาณ 110,000.- บาท รวมถึงในลักษณะ
สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ทําใหมีประชากรแฝงอยูอาศัย
ในพื้นที่ และมีความหลากหลายทางดานอาชีพอีกดวย

ฐานข�อมูลระดับตําบลเชียงบาน
ตําบลเชียงบาน อยูในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

โดยตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของอําเภอเชียงคํา 
มีระยะทางหางจากเขตอําเภอเชียงคํา ประมาณ
3 กิโลเมตร ตั้งอยู ริมทางหลวงหมายเลข 1021 
ถนนพะเยา-เชียงคํา ระยะทางหางจากตัวจังหวัดพะเยา
ประมาณ 72 กิโลเมตร และระยะหางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 807 กิโลเมตร

พิกัดที่ตั้ง ตําบลเชียงบาน

ละติจูด, ลองจิจูด
 19.506513, 100.283010

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 

44



สภาพทางกายภาพของตําบล
 เนื้อที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ 18,722 ไร สวนใหญเปนพื้นที่ทางการเกษตร
ประมาณ 13,039 ไร โดยมีอาณาเขต ดานทิศเหนือ
ติดตอกับ เทศบาลตําบลสบบง อําเภอภูซาง บริเวณ
รอยตอบานสบแวน ตําบลเชียงบาน และบานดอนตัน
เทศบาลตําบลสบบง อําเภอภูซาง ดานทิศตะวันออก
ติดตอกับ เทศบาลตําบลเชียงคํา/เทศบาลตําบลหยวน
บริเวณรอยตอบานเชียงบาน หมูที่ 10 ตําบลเชียงบาน
และบานมาง เขตเทศบาลตําบลเชียงคํา/เทศบาล
ตําบลหยวน ดานทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลอางทอง
อําเภอเชียงคํา บริเวณรอยตอบานทุงมอก ตําบลเชียงบาน
และบานเนินสามัคคี ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา 
และเขตองคการบริหารสวนตําบลนํ้าแวน สวนดานทิศใต
ติดตอกับ ตําบลทุ งผาสุข อําเภอเชียงคํา และ
เขตองคการบริหารสวนตําบลนํ้าแวน

ลักษณะภูมิประเทศ
สวนใหญเปนที่ราบลุม เปนสังคมเมืองกึ่งชนบท

และมีแหลงนํ้าธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก
  1. ลํานํ้าแวน เปนลุมนํ้ายอยของลุมแมนํ้าอิง
ซึ่งเป นแมนํ้าสายเดียวกันกับแมนํ้าลาวที่ต นนํ้า
อยูบริเวณดอยยอดในเขตอําเภอเชียงคํา แลวไหลผาน
อําเภอเชียงคํา ประมาณ 40 กิโลเมตร จากน้ัน
ไหลไปรวมกับแมนํ้าแวน จนเขาเขตอําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย แลวจึงไปรวมกับแมนํ้าอิงที่อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย
  2. ลํานํ้าเหมืองแดง
  3. หวยผาฮาว เปนลํานํ้าตามธรรมชาติ
ที่ใชรวมกันของตําบลเชียงคําและตําบลทุ งผาสุข 
อําเภอเชียงคําอยูทางทิศใตของตําบล โดยมีเร่ืองเลา
เชิงประวัติศาสตรชุมชนเกี่ยวกับชื่อผาฮาว ที่เลาตอๆ กันมา
ของชื่อบานผาฮาวอยูตําบลทุงผาสุข วา ชื่อบานผาฮาว
มาจากคําพูดลอเลียนในกลุมชาวบานที่ทําการเกษตร
ปลูกพืชผลทางการเกษตร เชน หอมแดง กระเทียม 
เปนตน ที่หากผลผลิตในปการเก็บเกี่ยวใดราคาไมดี 
ไมมีพอคามารับซื้อ ชาวบานก็แกเขิน โดยบอก
ผูที่ถามวาขายใหใครวา มีพอคาจากผาฮาวโนนมาซื้อ

ซึ่งความหมายจริงๆ ในทํานองที่วาเอาแขวนไวกับฮาว
หรือราวนั่นเอง อยางไรก็ตามชื่อของลํานํ้า “หวยผาฮาว”
เปนภูมินามวิทยาที่เปนลักษณะทางกายภาพของหินผา
ที่ทอดเป นแนวยาวจากสันเขายาวลงไปทางใต 
เรียกวาหินฮาว หรือผาฮาว
  4. ลําเหมืองรองเขียว
   โดยมีลํานํ้าแวนเปนทรัพยากรนํ้าสายหลัก
ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค เปนแหลงนํ้าดิบท่ีนํามาใช
ในระบบประปาหมู บ านในพื้นที่ตําบลเชียงบาน
เปนสวนใหญ ลําน้ําอ่ืนๆ สวนมากถูกนํามาใช
ในการเกษตรกรรม รวมถึงมีแหลงนํ้าตามธรรมชาติ 
และมีทรัพยากรทางสิ่งแวดลอมที่สรางขึ้นสําหรับ
การใชประโยชนโดยคนในชุมชน ที่มีการสืบทอด
ดานอาชีพ ภูมิปญญา และเทคโนโลยีชาวบาน
มายาวนาน

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศในตําบลเชียงบาน แบงออก

ตามลักษณะอากาศไดเปน 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน
ฤดูหนาว
  • ฤดูรอน อยูในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ
ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร อนและแห งแล ง
แตบางครั้งอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนอง
และลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิด
ความเสียหายแกประชาชนทุกปเรียกวา “พายุฤดูรอน”
อากาศรอนจะมีอุณหภูมิระหวาง 35-39.9 องศาเซลเซียส
รอนจัดมีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป
  • ฤดูฝน อยูในชวงระหวางเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนตุลาคม แตอาจเกิดชวงฝนทิ้ง ซึ่งอาจนาน
ประมาณ 1-2 สัปดาหหรือบางปอาจเกิดขึ้นรุนแรง
และมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม
  • ฤดูหนาว อยูในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนกุมภาพันธ  ในช วงกลางเดือนตุลาคม
นานราว 1-2 สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝน
เปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่ม
มีอากาศเย็น หรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง อากาศหนาว
อุณภูมิตํ่าสุด ประมาณ 8 องศาเซลเซียส

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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จํานวนประชากรตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา จําแนกตามเพศ
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ข�อมูลด�านประชากรและการจัดการชุมชน
 ตําบลเชียงบาน ประกอบไปดวย หมูบานจํานวน 11 หมูบาน ไดแก
  หมูที่ 1 บานปางวัว  หมูที่ 2 บานทุงมอก
  หมูที่ 3 บานเชียงบาน หมูที่ 4 บานเชียงบาน
  หมูที่ 5 บานแวนวัฒนา หมูที่ 6 บานแพด
  หมูที่ 7 บานเชียงคาน หมูที่ 8 บานสบแวน
  หมูที่ 9 บานแพทยบุญเรือง หมูที่ 10 บานเชียงบาน
  หมูที 11 บานฝงแวน
   โดยแตละหมูบานเปนลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมระหวางลานนาและไทลื้อ (มีประชากร
กลุมชาติพันธุอีสาน ซึ่งอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ชวงป พ.ศ. 2500 กระจาย
อยูในชุมชนเปนกลุมนอย) โดยมีประวัติศาสตรชุมชนท่ีสอดคลองกับเร่ืองราวความเปนมาของแตละหมูบาน
โดยสามารถแสดงจํานวนประชากรในพื้นที่ตําบลเชียงบาน จําแนกตามเพศ ไดดังนี้

 จํานวนประชากรตําบลเชียงบาน รวมทั้งสิ้น 7,677 คน แยกเปน ประชากรชาย 4,347 คน 
ประชากรหญิง 3,330 คน ครัวเรือน 3,109 ครัวเรือน

อาชีพ
การผลิตและรายไดหลักของประชากรในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน ไดแก การประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม (การใชที่ดินเพื่อกสิกรรม) สวนอาชีพรองลงมา ไดแก การรับจาง การพาณิชย การรับราชการ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่นๆ

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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 โดยมีหนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน ประกอบไปดวย ประเภทโรงแรมรีสอรท 
5 แหง ปมนํ้ามัน 2 แหง ปมกาซ 1 แหง โรงงานอุตสาหกรรม 1 แหง โรงสี 7 แหง ตลาดนัดโค, กระบือ 
1 แหง ตลาดนัด 1 แหง ตลาดสดเชียงบาน 1 แหง
 นอกจากนี้ยังมีกลุมอาชีพท่ีประชาชนจัดตั้งกันเองและสวนราชการตางๆ สนับสนุนในการจัดตั้งและ
มีการดําเนินกิจกรรมตอเนื่องถึงปจจุบัน ประกอบไปดวยขอมูลกลุมทางเศรษฐกิจ และพื้นที่ตั้งใน 11 หมูบาน
ของตําบลเชียงบาน ดังนี้
  กลุมทอผาบานทุงมอก   หมูที่ 2
  กลุมกองทุนฝายของกลุมทอผาไทลื้อ หมูที่ 2
  กลุมอาชีพผูสูงอายุบานทุงมอก  หมูที่ 2
  กลุมอาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หมูที่ 3
  กลุมทอผาตุง    หมูที่ 3
  กลุมนํ้ายาอเนกประสงค   หมูที่ 3
  กลุมทอผาผูสูงอายุ   หมูที่ 4
  กลุมผลิตภัณฑขาวชุมชน  หมูที่ 4
  กลุมตัดเย็บเสื้อผา ถักผา แมบาน หมูที่ 4
  กลุมแมบานเกษตรกรผลิตแหนมบานแพด หมูที่ 6
  กลุมเกษตรทํานาครบวงจรบานแพด หมูที่ 6
  กลุมเลี้ยงไกและเปด   หมูที่ 6
  กลุมทอผาผูสูงอายุ   หมูที่ 6
  กลุมฉางขาวนานํ้าฝน   หมูที่ 8
  กลุมตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป  หมูที่ 9
  กลุมออมทรัพยบานแพทยบุญเรือง หมูที่ 9
  กลุมทํานาบานฝงแวน   หมูที่ 11
  กลุมวิสาหกิจชุมชน ทําแหนม  หมูที่ 11
  กลุมปุยอินทรียชีวภาพ   หมูที่ 11

ข�อมูลด�านศาสนา
 ในพื้นที่ตําบลเชียงบาน สวนใหญประชาชนนับถือพุทธศาสนา และมีนับถือศาสนาคริสตบางสวน
ซึ่งกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน สามารถรวมกันจัดกิจกรรมรวมกันระหวางกลุมชาติพันธุ
และผูที่นับถือศาสนาที่แตกตางกันได โดยมีศาสนสถานในพื้นที่ตําบลเชียงบาน ดังนี้
  1. วัด ในเขตตําบลเชียงบาน ไดแก
   วัดปางวัว  ตั้งอยูหมูที่ 1 บานปางวัว
   วัดทุงมอก  ตั้งอยูหมูที่ 2 บานทุงมอก
   วัดทองแยม  ตั้งอยูหมูที่ 4 บานเชียงบาน
   วัดแวนพัฒนา ตั้งอยูหมูที่ 5 บานแวน
   วัดเชียงคาน  ตั้งอยูหมูที่ 7 บานเชียงคาน
   วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยูหมูที่ 6 บานแพด
   วัดบานเชียงบาน ตั้งอยูหมูที่ 10 บานเชียงบาน

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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  2. สํานักสงฆ ในเขตตําบลเชียงบาน ไดแก
   วัดปาสมุนไพร  ตั้งอยูหมูที่ 2 บานทุงมอก
   วัดใหมสันกลาง  ตั้งอยูหมูที่ 4 บานเชียงบาน
  3. โบสถ ในเขตตําบลเชียงบาน ไดแก
   คริสตจักรชัยบริบูรณ  ตั้งอยูหมูที่ 8 บานสบแวน
  4. ศาลเจา ในเขตตําบลเชียงบาน ไดแก
   ศาลเจาพอขุนดง  ตั้งอยูหมูที่ 1 บานปางวัว
   ศาลเจาพอพญาคํา  ตั้งอยูหมูที่ 2 บานทุงมอก
   ศาลปู-ยา   ตั้งอยูหมูที่ 3 บานเชียงบาน
   ศาลเจาหลวงเมืองลา  ตั้งอยูหมูที่ 5 บานแวน
   ศาลเจาพอพญาคําแดง ตั้งอยูหมูที่ 6 บานแพด
   ศาลเจาพอพญาชางเผือก ตั้งอยูหมูที่ 7 บานเชียงคาน
   ศาลเจาพออาชญาตาว ตั้งอยูหมูที่ 9 บานแพทยบุญเรือง
   ศาลเจาพอพญาชางเผือก ตั้งอยูหมูที่ 10 บานเชียงบาน
   ศาลเจาหลวงเมืองลา  ตั้งอยูหมูที่ 11 บานผั่งแวน
  สถานท่ีสําคัญดานสาธารณสุขของตําบลเชียงบาน ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
ตําบลเชียงบาน โดยอยูในพื้นที่ หมูที่ 9 บานแพทยบุญเรือง ซึ่งมีขอมูลดานสุขาภิบาลและสาธารณสุข
ของครัวเรือนนระดับตําบล พบวา อัตราการมีและการใชสวมราดน้ํา รอยละ 100 โดยมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน (อสม.) 187 คน และอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.) 40 คน

ข�อมูลด�านสาธารณสุข
ในพื้นที่ตําบลเชียงบาน มีขอมูลการดูแลสุขภาพตนเอง โดยผสมผสานระหวางการดูแลสุขภาพดวยภูมิปญญา

และการรักษาโรคดวยการแพยแผนปจจุบัน โดยมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตําบลเชียงบาน จํานวน 
1 แหง ซึ่งประชากรสวนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง และผูสูงอายุ 
โดยมีโรคที่มักเกิดแกประชากรในชุมชนเชนกัน ไดแก โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส โรคไขเลือดออก 
มือ-เทา-ปากในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล พบวามีขอมูลดานการดูแลสุขภาพ
ที่ประชาชนมักไมตรวจสุขภาพประจําป ทุกป ซึ่งทางชุมชน อสม. และ อบต.เชียงบาน ไดจัดกิจกรรมรวมกัน
ในลักษณะรณรงคสงเสริมการดูแลสุขภาพใหชุมชนเห็นความสําคัญในเร่ืองสุขภาพรางกาย การดูแลตัวเอง
เกี่ยวกับโรคตางๆ ที่เปนอยู ซึ่งประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่อง

การปกครองท�องถิ่นในพื้นที่ตําบลเชียงบาน
 การจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน
  องคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน ไดรับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เพื่อจัดตั้งสภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณ 2536 ถึงป 2548
เฉลี่ยไมตํ่ากวาปละ 150,000 บาท เปนองคการบริหารสวนตําบล ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2539 
ตั้งอยูเลขที่ 168 หมูที่ 9 บานแพทยบุญเรือง ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 56110 เปน
องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง และมีวิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น วา “ชุมชนนาอยู บริหารจัดการดี 
วิถีวัฒนธรรม นําเศรษฐกิจ มีจิตสํานึกใสใจสิ่งแวดลอม” ซึ่งสอดคลองกับคําขวัญตําบลเชียงบาน คือ

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
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   พระพุทธสิหิงคศากยมุนี พระเจดียศรีเชียงบาน 
   ตํานานทหารกลา อนุสรณผูเสียสละ
   แหลงธรรมะประเพณี ลําไยรสดี มันแกวหวาน
   ตําบลเชียงบานลือชื่อ ผาทอไทลื้องามตา

ผลการวิเคราะห�ศักยภาพชุมชนเพื่อต�อยอดสู�การสร�างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่

ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประเด็นหลัก สถานการณ�ป�จจุบัน ป�ญหา ความต�องการแก� ไขป�ญหา/
การพัฒนา

ด�าน
เศรษฐกิจ

อาชีพของคนในชุมชน
  - เกษตรกร โดยมีปลูกขาว (ขาวเหนียว, ขาวเจา)

    และขาวโพดสัตวเปนสวนใหญ โดยมีการขาย

    ผลผลิตทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด เชน เชียงใหม

    ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน รวมไปถึง

    จังหวัดทางภาคอีสาน จุดเดนของชุมชน

    จึงเปนเรื่องขาว หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ คือ 

    ศูนยวิจัยขาว จ.พะเยา และศูนยวิจัยขาว

    จ.เชียงราย

  - คาขาย/การทําประมง โดยการเพาะพันธุปลา

    และจําหนายพันธุปลาหลากหลายสายพันธุ 

    เชน ปลาดุก ปลานิล ปจจุบันมี 10 ราน

    เพาะพันธุปลา

  - แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษหนองหลวง

    โดยมีการจัดถนนสําหรับกิจกรรมปนจักรยาน 

    และมีสรางแพเรือทองเที่ยวที่บรรจุคนไดมากสุด

    ถึง 40 คน เพื่อรับประทานอาหารกลางนํ้า 

    และเนื่องจากหนองหลวงมีพื้นที่ติดกับอีกหลายๆ

    หมูบานทําใกลๆ กัน ยังมีวัดปาขันติอุดมธรรม

    และแหลงสักการะบูชา (แหลงใหอาหารปลา)

กลุ�มอาชีพ/ผลิตภัณฑ�ในชุมชน
  - กลุมทําปลาสมสองพี่นอง, ปลาสมหนองหลวง,

    ปลาสมสําลี ที่สืบทอดสูตรการทําปลาสม

    จากบรรพบุรุษ พัฒนาเปน OTOP ของชุมชน

  - กลุมทําไมกวาด

  - กลุมกิจการครอบครัวตีมีด ม.16

  - กลุมการพัฒนาหนองหลวงเปนแหลงทองเที่ยว

    รวมหุนเพื่อลงทุนกิจการทองเที่ยว คือ การลองแพ

  - งานหัตถกรรมชุมชนหมู 12 งานจากกาบกลวย

    หมู 11 งานจักสานผา

- ปญหาคาใชจายในการขนสง

  พันธุขาวมีตนทุนที่สูง

- ปญหาในดานการเก็บเมล็ดพันธุ

  เนื่องจากทางชุมชนมีความตองการ

  ที่จะเพาะปลูกขาวและขาวโพด

  แบบครบวงจรแตยังขาดความรู

  ในดานการเพาะเมล็ดพันธุ

  ทั้งในเรื่องการเตรียมดิน การเก็บ

  การดูแลควบคุมรวมไปถึง

  ชองทางการตลาด

- การขาดแคลนนํ้าในการทํา

  นาปรัง ภัยแลง, ขาวตายคอ

- ขาดองคความรู การแปรรูป

  ผลิตภัณฑขาว

- การออกแบบบรรจุภัณฑ 

  และโลโกผลิตภัณฑ

- ปญหาของกลุมเพาะพันธุปลา

  ขาดการรวมกลุมอยางชัดเจน

  (ยังมีความเปนธุรกิจสวนตัว)

- ผลผลิตมีเยอะเกินไปและ

  ขาดความรูในดานการแปรรูปปลา

- สินคาผลิตภัณฑของชุมชน

  ไมเปนที่รูจัก ไมมีแหลง

  กระจายสินคา ไมมีตลาดรองรับ

- ปญหาหนี้สินครัวเรือน

  รายไดนอยกวารายรับ

- ชุมชนมีการรวมกลุมอาชีพ

  แตขาดกระบวนการทํางาน

  อยางตอเนื่อง และขาด

  การขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุม

- ตองการทําการเกษตร

  แบบครบวงจร ตั้งแต

  การเพาะเมล็ดไปจนถึง

  การขายผลผลิตและ

  แปรรูปผลผลิต

- ออกแบบบรรจุภัณฑ

  ใหแกผลผลิต

- ความรูในดานการแปรรูปปลา

- การสรางชองทางการขาย

  เชิงพาณิชย การมีแหลงรวบรวม

  สินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑ

  จากวิสาหกิจชุมชนเพื่อกระจาย

  เปนศูนยกลางในการกระจาย

  สินคาหรือผลผลิตทางการเกษตร

  ของชุมชน

- ตองการใหมีการรวมกลุมกัน

  เพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรอง

  ราคาขาว สรางกลุมแปรรูป

 ผลิตภัณฑ

- นวัตกรรมชุมชน ลดตนทุน

  การผลิต

- การใชวัสดุเหลือใชในการทําปุย

- การพัฒนาบุคลากร

  ดานการเกษตร ปลอดภัย

  ลดตนทุนและสรางรายได

  ใหกับคนในชุมชนรวมถึง

  การสงเสริมอาชีพเสริม

  หลังจากวางงานจากชวงทํานา

  ใหกับคนในชุมชน การปลูก

  ผักสวนครัวปลอดภัย

  การสงเสริมการเลี้ยงผึ้งโกน
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ประเด็นหลัก สถานการณ�ป�จจุบัน ป�ญหา ความต�องการแก� ไขป�ญหา/
การพัฒนา

  - มีรานคาชุมชนในหมูที่ 10 มีกลุมตัดเย็บชุมชน

    ศูนยการเรียนรูการเกษตรมีการเปดวิสาหกิจชุมชน

    โดยนายธีรชัย สายสุริยะ

  - มีกลุมผาไหมในพื้นที่ชุมชน

  - มีผลิตภัณฑจากสมุนไพร เชน สบู แชมพู 

    นํ้ายาลางจาน

ด�านสังคม ประชากรเปนชาวไทยพื้นเมืองหรือชาติพันธุ

ไทยยวนมากที่สุด

กลุ�มทางสังคม
  1. กลุมผูสูงอายุ

  2. กลุม อสม.

  3. พัฒนาสตรี

  4. อปพร.

  5. กองทุนเงินลาน

  6. กลุมฌาปนกิจ

งานประเพณี วัฒนธรรม
มกราคม   งานปใหมไทย สวดมนตขามป

           ตานขาวใหม สรงนํ้าพระธาตุ

กุมภาพันธ  สรงนํ้าพระธาตุ ม.7

มีนาคม     สรงนํ้าพระธาตุ

           ***งานระดับอําเภอ***

เมษายน    งานปใหมเมือง สงกรานต

           ดําหัว

มิถุนายน   งานไหวผีเจาบาน

           (ผีดูแลหมูบาน) ไหวผีปูยา

           (ผีบรรพบุรุษ)

กรกฎาคม  งานเขาพรรษา แหเทียนพรรษา

           สลากภัต

พฤศจิกายน งานกฐิน งานลอยกระทง

           (หนองหลวง-นํ้าลาว)

ธันวาคม    งานวันพอ งานปใหมไทย

           สวดมนตขามป

ด�านหน�วยบริการสุขภาพ
  ดานสุขภาพ พบวา สวนใหญชาวบาน

  มีโรคประจําตัว คือ ความดัน และเบาหวาน 

  โดยเขารับบริการจากโรงพยาบาลสงฆ, รพ.สต.,

  หมอเปา, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห

- ปญหาดานสุขภาพ

  โรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก 

  นิ้วล็อคจากการถักโคเช 

  ปวดหลังจากการทํางาน

  เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

  ไขมันในเลือดสูง มะเร็ง

- ปญหากลุมตางๆ ดําเนินการ

  ไมตอเนื่อง

- ปญหายาเสพติด

- ปญหาการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน

  เพราะเปนเสนทางหลักจาก

  อําเภอตางๆ เขาสูเขตเมือง

  ทําใหเกิดอุบัติเหตุอยูประจํา 

  แมชาวบานจะตองการใหติดตั้ง

  สัญญาณไฟจราจร

- จํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น 

  จํานวนเด็กเล็กลดนอยลง 

  สงผลใหโรงเรียนขนาดเล็ก

  หลายแหงยุบตัวลง

- ปญหาฝุนควันจากการเผา

- ปญหาการขาดการสงเสริม

  แหลงทองเที่ยว

  อยางเปนระบบ

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  การบริโภค

- การติดสัญญาณไฟจราจร 

  (ม.4)

- การบําบัดผูติดยาเสพติด

- การจัดทําระบบฐานขอมูล

  ชุมชนเพื่อนําไปใชประโยชน

  ในการพัฒนาโครงการตางๆ

  ที่สอดคลองกับสถานการณ

  ชุมชน

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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การศึกษาส�วนตําบล
  โรงเรียนในพื้นที่มีทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน

  โดยสวนมากเมื่อเรียนจบชั้น ม.ตน จะเขาเรียนตอ

  ชั้น ม.ปลาย ที่โรงเรียนในตัวเมืองเชียงรายและ

  มีโรงเรียนผูสูงอายุของเทศบาล มีการตั้งกฎและ

  ขอตกลงในชุมชนอยางชัดเจน มีการปรับไหม

  เมื่อผิดขอตกลง เขาวัดและกรรมการชุมชน

ด�าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล�อม

ดานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน พบวา แหลงนํ้า

ที่สําคัญ คือ หนองหลวง หนองจอยาว หนองเจานอย

เจาแดงและหนองคง แมนํ้าสําคัญคือแมนํ้าลาว

ซึ่งเปนแมนํ้าหลักที่ชาวบานใชประโยชนดานการเกษตร

(แมนํ้าลาวไหลผานหมูที่ 7, 20, 11, 18, 4) โดยมี

แมนํ้าสาขาของแมนํ้าลาว คือ รองชาง ลํานํ้ารองโพธิ

ลํานํ้าแมสะกึ๋นและคลองชลประทานผานทุกหมูบาน

แตละชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงชัย และ

เทศบาลตําบลสิริเวียงชัยจึงมีนํ้าใชในการเกษตร 

ดานการจัดการขยะ เทศบาลเปนผูดูแลและกําจัด

ขยะโดยการเผา 

ดานปาไม มีปาชุมชน ม.16 พื้นที่เชื่อมตอกับหมูอื่น

ใชเพื่อหาของปาเปนหลัก

- ปญหาดานการคัดแยกขยะ

  ของประชาชน ในอดีตเคยมี

  การทําธนาคารขยะ ปจจุบัน

  เลิกไปแลว โดยกลุม อสม.

  เปนผูรณรงคคัดแยกขยะ

- ปญหานํ้าแลง ทําใหนํ้าตื้นเขิน

  และการสะสมของตะกอนดิน

- สารเคมีที่ใชในการเกษตร

  เจือปนในนํ้า

- ปญหาฝุนจากรถขนดิน

- มีปญหานํ้าแลง การเปนพื้นที่

  ทายนํ้า แหลงนํ้าธรรมชาติ

  ตื้นเขินและมีวัชพืชมาก

- หนองหลวงตื้นเขินและ

  มีวัชพืชมากทําใหจับปลา

  ไดนอยลง และทําการทองเที่ยว

  ดวยการลองแพไมได

- ขาดความรูและการสนับสนุน

  การจัดการวัชพืชเพื่อนําไป

  สูการเกิดมูลคาเพิ่ม

- มีปญหาไฟปา จัดการโดย

  ระดมคนจากทุกชุมชน

  ชวยเหลือและทําแนวกันไฟ

- การสงเสริมการคัดแยกขยะ

  ที่ถูกตอง สรางมาตรการจับ/

  ปรับคนทิ้งขยะ

- สงเสริมระบบบําบัดนํ้า

- การพัฒนาแหลงทองเที่ยว

  ของหนองหลวง

  อยางเปนระบบ

- การนําวัชพืชมาแปรรูป

  เปนปุยชีวภาพเพื่อใช

  ในการเกษตรและขยาย

  เปนเศรษฐกิจหมุนเวียน

  ของชุมชน

- การสรางความพรอมของคน

  ในการใหความรวมมือ

  ดําเนินโครงการและ

  กิจกรรมตางๆ ของชุมชน

  ที่ไดจากรัฐ

- การรณรงคหยุดเผา

  การรณรงคไมใหเกิดฝุน

- การทําปุยจากวัชพืช

- การขุดลอกหนองนํ้า

- การใหความรูแกคนดูแล

  นํ้าประปาหมูบาน
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ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

ประเด็นหลัก สถานการณ�ป�จจุบัน ป�ญหา ความต�องการแก� ไขป�ญหา/
การพัฒนา

ด�าน
เศรษฐกิจ

1. ประกอบอาชีพทํานา (ปละ 1 ครั้ง) สวนลําไย 

สวนยาง ทอผาไทลื้อ โดยมีพอคาคนกลางมารับชื้อ

ผลผลิต
  - ทํานา (ขาว กข.105, กข.6)

  - ลําไย

  - ขาวโพด

  - ขาว กข.43 (นํ้าตาลตํ่า)

  - กลุมตัดเย็บเสื้อผา ผาไทลื้อ

2. กลุมอาชีพ ประกอบดวย

  - กลุมขาวชุมชน

  - กลุมเกษตรทํานาตําบลเชียงบาน

  - กลุมเย็บผา

  - กลุมนํ้าพริก

  - กลุมปุยอินทรีย

  - กลุมทํานาครบวงจร

  - กลุมทําขนมไทย

  - กลุมกลวยตากพลังงานแสงอาทิตย    

  - กลุมทําดอกไมจัน
โดยมีหนวยงานภายนอกเขามาสนับสนุน คือ ธกส.

พัฒนาชุมชน กรมการขาว กรมสงเสริมการเกษตร

3. แหลงทองเที่ยว

  - เชียงบานไนท

  - อนุสรณผูเสียสละ

  - วิถีชุมชนไทลื้อบานแพด

  - ศาลเจาพอชางเผือก

  - เฮือนไทลื้อ

  - หอจดหมายเหตุหมูบาน (หมู 6)

  - อนุสาวรียเจาหลวงเมืองลา

1. ขาดงบประมาณในการพัฒนา

   กลุมอาชีพตางๆ ปญหาหนี้สิน

2. ไมมีนํ้าเพียงพอตอการทํา

   เกษตรกรรม (มีแมนํ้าสายสําคัญ

   1 สาย คือ แมนํ้าแวน) ภัยแลง

   ทําใหขาวตายคอรวง

3. ไมมีตลาดที่รองรับสินคา

   ที่ชุมชนผลิต ตนทุนสูง 

   กําหนดราคาไมได

4. การใชสารเคมีในพื้นที่

   ขาดความรูเรื่องการใชสารเคมี

   โดยเฉพาะการใสสารเคมี

   ในลําไย

5. ศัตรูพืชทําใหผลผลิตนอย 

   เชน หนอนกระทุงขาว 

   ลําไยไมไดผล

6. ไมมีการแปรรูปอยางตอเนื่อง

   การรวมกลุมทําไดยาก

1. ประกันราคาผลผลิต

   ทางการเกษตร

2. สงเสริมชองทางและ

   ขยายตลาด (Online)

   หาตลาดรองรับ

3. ขุดเจาะบอบาดาลเพิ่มเติม

   สรางอางเก็บนํ้า

4. สงเสริมการใชพลังงาน

   แสงอาทิตยเพื่อลดตนทุน

   ในการผลิต (สูบนํ้าแวน)

5. การสนับสนุนเครื่องทุนแรง

   ทางการเกษตร

6. การทดลอง, การวิจัยขาว 

   กข.43

7. อบรมใหความรูการแปรรูป

   มันแกว และปาลมนํ้ามัน

8. การสนับสนุนการพัฒนา

   บรรจุภัณฑ และพัฒนา

   รูปแบบตอยอดผาทอไทลื้อ

9. การสนับสนุนเครื่องอัดผา

   หุนยืนโชวเสื้อผา

   เตารีดไอนํ้า ผาฝาย

   จักรเย็บผาอุตสาหกรรม

   แกกลุมผาทอ

ด�านสังคม 1. คนไทลื้อรอยละ 90 คนเมืองรอยละ 10

   มีภาษาไทลื้อ แหลงวัฒนธรรมไทลื้อ

   (โดยจะมีการตั้งศูนยวัฒนธรรมที่ขาง อบต. 

   และองคความรูการทอผาทอไทลื้อ ภูมิปญญา

   เรื่องหมอพื้นบาน (หมอเปา) อบสมุนไพร

   การนวดแผนโบราณ

2. ประเพณีวัฒนธรรมในรอบป

   ไหวพระพุทธสิหิงค

   สามปสี่รวงขาว (ม.ค.)

1. ปญหานํ้าเสียจากโรงงาน

   มะมวงสงกลิ่นเหม็น

   โดยเฉพาะ หมู 4, 5, 6

   ไดรับผลกระทบ

2. ผูสูงอายุขาดการดูแล ผูสูงอายุ

   อยูตามลําพัง ขาดแคลนขาวของ

   เครื่องใชสําหรับผูสูงอายุ

3. ขาดอาชีพ ขาดรายได

4. คนในชุมชนติดสุรา

1. ใหเขาอบรมดวยความ

   สมัครใจ (คายทหาร

   ร.17 พัน 4) เรื่องยาเสพติด

2. การสงเสริมสนับสนุน

   งบประมาณ แหลงเงินทุน

   แกกลุมตางๆ

3. ความตองการใหปดโรงงาน

4. การพัฒนาแหลงวัฒนธรรม

   ไทลื้อ

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
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ประเด็นหลัก สถานการณ�ป�จจุบัน ป�ญหา ความต�องการแก� ไขป�ญหา/
การพัฒนา

   บวงสรวงเจาพอคําแดง 

   ตานขาวใหม (ม.ค.)

   ตานธรรม (มี.ค.)

   สืบชะตา (เม.ย.)

   เลี้ยงทาววิรา (มิ.ย.)

   สลากภัต (ต.ค.)

   บวงสรวงเจาพอพญาชางเผือก (พ.ค.)

   จุดกองหลัว (พ.ย.)

   ****ประเพณีที่ทํารวมกัน คือ งานสืบสาน

   วัฒนธรรมชนเผาไทลื้อ จัดรวมกันทั้งอําเภอ

   ประมาณ เดือน ก.ค.***

3. กลุมพอบาน-แมบาน กลุมออมทรัพย

   กลุมผูสูงอายุ กลุม 4G (ดูแลผูสูงอายุ มาจาก

   ตัวแทนหมูบานละ 1 คน มี 11 คน) กลุมเยาวชน

   และมีปราชญชาวบานดานเกษตรอินทรีย

   จักสาน สมุนไพร งานฝมือ (งานปน การทํา

   กระบวยตักนํ้าจากกะลามะพราว) พิธีกรรม

   ทางศาสนา และยาพื้นเมือง

4. มีการอพยพยายถิ่นไปทํางานตางจังหวัด

   (ไมเกินรอยละ 5) สวนใหญยายถิ่น

   เพื่อไปทํางานที่ตางจังหวัด

5. สถานศึกษา ทุกหมูบานมีศูนยเด็กเล็ก

   ในระดับประถมศึกษา ไดแก โรงเรียนชุมชน

   เชียงบาน โรงเรียนอนุบาล (เอกชน)

   สวนระดับมัธยมเด็กสวนใหญจะไปเรียน

   ที่โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ในตัวอําเภอเชียงคํา

5. ปญหาเรื่องยาเสพติด

   (บางสวน)

6. ไมมีผูสืบทอดวัฒนธรรม

7. ขาดเครื่องออกกําลังกาย

8. ปญหาดานสุขภาพ เชน 

   ปวยดวยโรค NCDs ไดแก 

   ขอเสื่อม เบาหวาน

   ความดันโลหิตสูง

5. คูมืออักษรไทยลื้อ/VDO 

   การสอนอบรมวัฒนธรรม

   ไทลื้อ วิเคราะหการเขียน

   ภาษาไทลื้อ

6. เครื่องออกกําลังกายในชุมชน

7. การอบรมเรื่องสิทธิประโยชน

   ที่ทุกคนควรไดรับ

8. การจัดตั้งศูนยเรียนรู

   ในชุมชน

ด�าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล�อม

- ในทุกหมูบานมีปาชุมชน ดูแลโดยคณะกรรมการ

  ปาชุมชน ซึ่งมีการทําประโยชนจากปาชุมชน 

  เชน การปลูกยางพารา มีการสรางเตาเผาขยะ 

  เตาอบลําไย การประมูลนํ้าผึ้งปา ซึ่งเปนแหลง

  สรางรายไดแกชุมชนอีกทางหนึ่ง

- มีลํานํ้าแวน และลํานํ้าฮาว ไวใชในการอุปโภค 

  บริโภค ใชเปนแหลงนํ้าทางการเกษตร

1.  ปญหาผักตบชวา ทําให

   รองนํ้าตื้นเขิน นํ้าในคลอง

   มีสารเคมีปนเปอน

   สัตวนํ้าตาย นํ้าเนาเสีย

2. ปญหาหมอกควัน

   มาจากฝงลาว

3. ปญหาการใชสารเคมี

   ในการทําการเกษตร

4. ปญหาการคัดแยกขยะ

   ในชุมชน

5. การบุกรุกปาชุมชนปาแพะยาว

1.  ตองการใหมีการขุดลอก

   แมนํ้าและปรับภูมิทัศน

   บริเวณสองฝงแมนํ้าแวน

2. การรณรงคอบรม การสราง

   จิตสํานึกเรื่องการใชสารเคมี

3. การอบรมคัดแยกขยะ

4. ยาหมองสมุนไพร

   (สรางรายไดใหผูสูงอายุ) 

   พัฒนาสมุนไพรใหมี อย.

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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• หมอกควัน

• ขยะ

• ฝุ�น

• นํ้าประปาขุ�น

• ผักตบชวา

• ชุมชนเมืองขยาย

• ด�านสุขภาพ 

• อุบัติเหตุ

• การถ�ายทอด

 ภูมิป�ญญา

 สู�เยาวชน

• หนองหลวง

• การทําลาย

 ขยะติดเชื้อ

• ภูมิป�ญญา

• กลุ�มเกษตร 

• กลุ�มผู�สูงอายุ 

• แปรรูปผักตบชวา

• ปุ�ยหมักผักตบชวา

• ขุดลอกหนองนํ้า

• เกษตรปลอดภัย 

• ศูนย�การเรียนรู�

 การเกษตร

• ต�อยอดภาษาที่ 2 

• พัฒนาผลผลิต

 ทางการเกษตร 

• ท�องเที่ยวชุมชน 

• สารเคมี

• การบุกรุก

 ป�าชุมชน

• การทิ้งขยะ

 ตามรายทาง

• ยาเสพติด

• การดื่มสุรา

• ป�าชุมชน

• กลุ�มแม�บ�าน

• อสม.

• กองทุนในชุมชน 

• ประเพณี

• เศรษฐกจิหมนุเวยีน

• บําบัดผู�ติด

 ยาเสพติด

• ปรับพฤติกรรม

 การบริโภค 

• การติดตั้งไฟแดง

 ลดอุบัติเหตุ

ด�านสิ่งแวดล�อม

ด�านสังคม

ป�ญหา

ป�ญหา

แนวทาง
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

สิ่งที่มีอยู�

สิ่งที่มีอยู�

วิเคราะห�ศักยภาพ

เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เทศบาลตําบลเวียงชัย

จังหวัดเชียงราย

• ทําตะกร�า •

• ทํากระเช�า

• เบาหวาน

• ความดัน 

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
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• ขาดความรู�

 การแปรรูป 

• ต�นทุนการผลิตสูง

• หนองหลวง

 • การทําปลาส�ม

• การปลูกข�าว 

• การปลูกข�าวโพด

• การทําแคบหมู

• พ�อค�าคนกลาง

 กําหนดราคา

 ผลผลิต

• การตลาด

• การเลี้ยงปลา  •

• การจักสาน

• ตีมีด (OTOP) 

• การทําปราสาทศพ

• การรวมกลุ�ม 

• การทาํปุ�ยไส�เดอืน

• งานจักสาน

• พัฒนา

 ผลิตภัณฑ�ข�าว 

• อาชีพเสริม 

• เตาเผาชีวมวล

• เตาเผาไบโอชา 

• แปรรูปปลา

• การผันนํ้ากก

 ลงสู�แม�นํ้าลาว 

 เพื่อทําการเกษตร

ด�านเศรษฐกิจ

แนวทาง
การพัฒนา

ป�ญหา

สิ่งที่มีอยู�

• การเพาะเลี้ยงพันธุ�ปลา

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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• ต�นทุนสูง

• โรคในข�าว

• ภาระหนี้สิน 

• ป�ญหาการแปรรูป

 สินค�า

• ผลิตภัณฑ�

 ไม�โดดเด�น

• การใช�สารเคมี

 ในพื้นที่

• ภัยแล�ง

• การบริหาร

 จัดการกลุ�ม

• ผลผลิตมีป�ญหา

 ด�านการตลาด

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล�อม

ป�ญหา

เวทีวิเคราะห�ศักยภาพ

ตําบลเชียงบาน

อําเภอเชียงคํา

จังหวัดพะเยา

• การเฝ�าระวัง

 คุณภาพ

 สิ่งแวดล�อม

• อบรมคัดแยกขยะ

• การสร�าง

 จิตสํานึก

• รณรงค�

• อบรมลดการใช�

 สารเคมี

• การทํายาหม�อง

 สมุนไพร

• การพัฒนาสมุนไพร

ชุมชนให�ได�มาตรฐาน

 อย.

• เทคโนโลยี

 ด�านเกษตร/

 เครื่องทุ�นแรง

 ทางการเกษตร

• ลดต�นทุนการผลิต

• การเลี้ยงผึ้ง

• ท�องเที่ยว

 เชิงเกษตรไทลื้อ

• การท�องเที่ยว

 เชิงเกษตร

• แหล�งจําหน�าย

 ผลิตภัณฑ�ชุมชน

• วิจัยข�าว กข 43

• การแปรรูป

• พัฒนาบรรจุภัณฑ�

ของดี

แนวทาง
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

ป�ญหา

• ด�านการเกษตร

• ด�านกลุ�มอาชีพ

• ด�านกลุ�มวัฒนธรรม

• การทํา     •

 การเกษตร

 ข�าว ลําไย

• ข�าว กข 43

• กลุ�มตัดเย็บ • 

• กลุ�มโคกระบือ

• กลุ�มผ�าทอ

• กลุ�มทําขนมจีน

• เฮือนไทลื้อ  •• การขับลื้อ

ของดี
• ทรัพยากร

 ทางธรรมชาติ

• สมุนไพรพื้นบ�าน

• ลํานํ้าแวน     •

• ป�าชุมชน (ดง) 

• ต�นงุ�นยักษ�

• ผักตบชวา

• ขาดความรู�

 ในการใช�สารเคมี

• นํ้าแวน

• ขยะ/การคัดแยกขยะ

• การบุกรุกป�าชุมชน

• หมอกควัน

• โรงงาน       •

 ปล�อยนํ้าเสีย

• สารพิษ

 ในลํานํ้า

• ปลาตาย 

• การสร�างเตาเผาขยะ    •

 ในพื้นที่ป�าชุมชน

• ผลิตนํ้าประปา   • 

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
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สังคม

การดําเนินงาน
ในพื้นที่

ป�ญหา

• การว�างงาน

• สารเสพติด

• โรค                               •

• การสืบทอด

 ทางวัฒนธรรมไทลื้อ

• การดูแลผู�สูงอายุ

• ขาดเครื่องออกกําลังกาย

• สารเคมีตกค�างในร�างกาย

• โรคติดต�อ            

• โรคไม�ติดต�อ NCDs •

• เบาหวาน

• ความดัน

ด�านสุขภาพ

• คุณภาพนํ้า

• ปริมาณนํ้า

ด�าน
สิ่งแวดล�อม

• ความมั่นคงด�านสังคม

• เกษตรอินทรีย� หมู� 4

• ปุ�ยหมักจุลินทรีย�

ด�าน
การเกษตร

แนวทาง
การพัฒนา

• แหล�งเรียนรู�

• อนุรักษ�ภาษาไทลื้อ

• ประวัติศาสตร�ชุมชน

• เครื่องออกกําลังกาย

 ในชุมชน

• อบรมวัฒนธรรมไทลื้อ

• คู�มืออักษรไทลื้อ    •

• การเขียน 

• การอ�าน

ด�าน
เศรษฐกิจ

• กลุ�มออมทรัพย�

• เศรษฐกิจพอเพียง

• ในชุมชน

• ในโรงเรียน

• กองทุนนักเรียน

• การกําจัดขยะในโรงเรียน

• การสร�างเสวียน

• กิจกรรม Zero waste

ด�านโรงเรียน

ของดี

• ประเพณีวัฒนธรรม

• หมอพื้นบ�าน

• ภาษา

• กลุ�มอาชีพ

• พระเจ�าทันใจ

• ประเพณี

 ภาคการเกษตร

• อัตลักษณ�ไทลื้อ

• ศาลเจ�าพ�อ

• กฐิน/กินสลากภัต

• สมุนไพรพื้นบ�าน• ปราชญ�ชุมชน

• ภาษาไทลื้อ

• กลุ�มจักสานไม�ไผ�• งานป��น

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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โครงการด�านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในพื้นที่ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

 ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
 ดานเศรษฐกิจ
  1. กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการผลิตและการแปรรูปผลผลิตจากขาว
  2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาว
  3. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพจากสมุนไพรตํารับพอบุญรักษ
  4. กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเสริมรายไดเพื่อการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
  5. กิจกรรมการสงเสริมการใชนวัตกรรมพลังงานชีวมวลสําหรับการจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
  6. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
  7. กิจกรรมการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน
 ดานเศรษฐกิจและสังคม
  8. กิจกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยการมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนา
แหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม
 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
  9. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะที่ตนทางแบบครบวงจรในเขตชุมชน
องคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน
 ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 ดานเศรษฐกิจ
  1. กิจกรรมการสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวในตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
  2. กิจกรรมการผลิตปุยชีวภาพ
  3. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑจากกลวยนํ้าวา ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
  4. กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการจัดการการทองเที่ยวและการประชาสัมพันธชุมชนทองเที่ยว
บานปงและบานหนองหลวง
  5. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑและกลยุทธทางการตลาดออนไลน
 ดานเศรษฐกิจและสังคม
  6. กิจกรรมการสงเสริมแหลงเรียนรู และอัตลักษณทางวัฒนธรรม (ปราสาทศพ) บานรองบัวลอย
  7. กิจกรรมการสรางสุขภาวะที่ดีใหกับเยาวชนในทองถิ่น
  8. กิจกรรมการสงเสริมความเขมแข็งดานสุขภาพชุมชนดวยการแพทยแผนไทยตามพระราโชบาย
  9. กิจกรรมเครือขาย “เยาวชนสรางสุข” พลังขับเคลื่อนภูมิคุมกันชีวิต
  10. กิจกรรมการพัฒนาระบบตรวจวัดฝุนและการกําจัดฝุน pm 2.5 ในพื้นที่ชุมชน
 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
  11. กิจกรรมการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย และเทศบาลตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
  12. กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป าปกปกของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
และเทศบาลตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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สถานการณ� Covid-19 : ป�ญหาการดําเนินงาน

และแนวทางการแก�ไข
 การดําเนินงานโครงการในระยะการรวบรวม
ขอมูลชุมชนในพื้นที่ ไดเกิดสถานการณการระบาด
ของไวรัสสายพันธุใหม หรือ Covid-19 ซึ่งสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานรวมถึงกระทบตอวิถีชีวิตของคน
ในสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม
2019 เปนตระกูลของไวรัสที่กอใหเกิดอาการปวยต้ังแต
โรคไขหวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก 
เช น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 
(MERS-CoV) และโรคระบบทางเ ดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เปนตน ซึ่งเปน
สายพันธุ ใหมที่ไมเคยพบมากอนในมนุษยกอให
เกิดอาการปวยระบบทางเดินหายใจในคน และ
สามารถแพรเชื้อจากคนสู คนได โดยเชื้อไวรัสนี้
พบครั้งแรกในการระบาดในเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงปลายป 2019
โดยมีขอมูลวา ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เปนไวรัส
ที่ถูกพบครั้งแรกในป 1960 แตยังไมทราบแหลงที่มา
อยางชัดเจนวามาจากที่ใด แตเปนไวรัสที่สามารถ
ติดเชื้อไดทั้งในมนุษยและสัตว ปจจุบันมีการคนพบ
ไวรัสสายพันธุนี้แลวทั้งหมด 6 สายพันธุ สวนสายพันธุ
ที่กําลังแพรระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เปนสายพันธุ
ที่ยังไมเคยพบมากอน คือ สายพันธุที่ 7 จึงถูกเรียกวา
เปน “ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม” และในภายหลัง
ถูกตั้งชื่ออยางเปนทางการวา “โควิด-19” (COVID-19)
โดยผูที่ติดเชื้อ Covid-19 จะมีอาการคลายไขหวัด 
อาการทางเดินหายใจ เช น มีไข  ไอ มีนํ้ามูก
ในผู ป วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงทําให เกิด
ภาวะแทรกซอน เชน ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย
หรืออาจเสียชีวิต แมวาอาการหลายอยางจะคลายคลึง
แตเนื่องจากเกิดจากเชื้อไวรัสที่แตกตางกัน จึงเปน
เรื่องยากที่จะสามารถระบุโรคตามอาการเพียงอยางเดียว

จึงตองอาศัยการทดสอบทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยันเชื้อ 
(กรมควบคุมโรค, แหลงที่มา https://ddc.moph.go.th/
viralpneumonia/ faq_more.php, สืบคนเมื่อ
7 พฤษภาคม 2563) โดยมีขอจํากัดตอการลงพื้นที่
ภาคสนามในชุมชน และการเดินทางไปในที่ตางๆ
โดยเฉพาะอยางย่ิงมีความรุนแรงของการระบาด
ในประเทศไทยชวงปลายเดือนมีนาคม-เมษายน 2563
 โดยกลุมเสี่ยงติดเชื้อไวรัส Covid-19 ไดแก
เด็กเล็ก ผูสูงอายุ คนที่มีโรคประจําตัวอยูแลว เชน
โรคหัวใจ เบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง คนที่ภูมิคุมกันผิดปกติ
หรือกินยากดภูมิตานทานโรคอยู คนที่มีน้ําหนักเกิน
มาตรฐานมาก ผูที่เดินทางไปในประเทศเสี่ยงติดเชื้อ 
ผู ที่ต องทํางานหรือรักษาผู ป วยติดเชื้อโควิด-19 
อยางใกลชิด ผูที่ทําอาชีพที่ตองพบปะชาวตางชาติ
จํานวนมาก โดยกระบวนการรวบรวมขอมูลชุมชน
ในพื้นที่ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
และตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
มีข อจํากัดเรื่องการเดินทางลงพื้นที่ในชวงเดือน
มีนาคม-เมษายน 2563 และไดมีมาตรการดําเนินการ
ในรูปแบบออนไลน รวมกับผูนําชุมชนทั้ง 2 ตําบล
โดยเฉพาะการนํารองตรวจสอบขอมูล นําเสนอ
และพัฒนาระบบขอมูลตําบลรวมกับกํานัน ผูใหญบาน
และแกนนําชุมชนในตําบลเชียงบาน ผานชองทางออนไลน
ดวยแอพลิเคชั่นไลนและนําเสนอดวยการแชรสกรีนขอมูล
ในวันที่ 25 และ 29 เมษายน 2563 โดยมีการดําเนินงาน
ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นเตรียมการ
 1. เตรียมประสานงานทางโทรศัพท
 2. การวางแผนแอพพลิเคชั่นสําหรับการติดตอ
และโปรแกรมระบบขอมูลสําหรับการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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  2. เตรียมระบบขอมูลชุมชนเพื่อนําเสนอและตรวจสอบขอมูลรวมกัน
  3. นําเสนอผลการรวบรวมขอมูลที่ผานมาและรวมตรวจสอบปรับปรุงขอมูล

ขั้นดําเนินการ
 1. ดําเนินการเชื่อมโยงผูใหขอมูลระดับผูนําชุมชนดวยแอพพลิเคชั่นสําหรับการติดตอประชุมงาน

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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  4. ดําเนินการเพิ่มเติมขอมูลใน 5 องคประกอบของระบบขอมูลตําบลในจังหวัด

  5. สรุปแนวทางการจัดทํารายงานขอมูลรวมกัน

 การทํางานของโครงการระบบขอมูลตําบล
ในจังหวัดทามกลางสถานการณการระบาดของโควิด-19
จึงเปนการปรับตัวและปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
และปองกันโรค โดยใหความรวมมือกับแนวทางปฏิบัติ
ของภาครัฐ เชน แนวทางปฏิบัติอยูบาน หยุดเชื้อ 
เพ่ือชาติหรือการเวนระยะหางทางสังคม (Social 
distancing) ซึ่ งสถานการณของประเทศไทย
ไดกอเกิดนักปฏิบัติที่สําคัญในภาคสวนสาธารณสุข
ไดแก หมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย
รวมถึงแกนนําดูแลสุขภาพของชุมชน อาทิเช น 
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน (อสม.)
หรือแกนนําแพทยพื้นบานไดเปนผู ที่ดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถตามบทบาทหนาท่ี
และประชาชนสวนใหญที่ยอมใชชีวิตอยู กับบาน 
หรือการทํางานท่ีบาน (Work from home) และ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ไดรวมพล
ระดมความรูและขอมูล คิดคนเครื่องมือและเทคโนโลยี
เพื่อชวยสกัดกั้นการแพรระบาดของไวรัส และทําให

สถานการณการระบาดของโรคดีขึ้นเกือบเปนปกติ
ในชวงเดือนมิถุนายน 2563 ที่ไมมีผูเสียชีวิตหรือ
ติดเช้ือ Covid-19 แลว ก็ไดเกิดวิถีชีวิตแบบปกติใหม
(New Normal) จากการเล็งเห็นความสําคัญ
ในการดูแลสุขภาพ รักษาสุขอนามัยสวนบุคคล
การเวนระยะหางทางสังคม (Social distancing)
และวิถีชีวิตในชองทางออนไลน รวมถึงการทํางาน
ที่บานมากยิ่งขึ้น
 ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) (ธนชัย แสงจันทร, ออนไลน
กรุงเทพธุรกิจ, 29 พฤษภาคม 2563 แหลงที่มา 
https://www. bangkokbiznews. com/news/
detail/Dataลาโรค) กลาวถึงผลงานของประเทศไทย
ในครั้งนี้วา สวนหนึ่งมาจากขอมูล (Data) การแชรขอมูล
ความรู และชุดความรูตางๆ ซึ่งถูกสื่อสารแกสาธารณะ
ใหรับรูและตระหนักถึงความสําคัญถึงมาตรการ Social
distancing ท่ีสําคัญเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
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ถือเปนปรากฏการณทางบวกที่ไดจากการแพรระบาด
ของโควิด-19 ซึ่งหากนํามาถอดบทเรียน สิ่งท่ีไดคือ 
ประเทศไทยจะไดแนวปฏิบัติที่ดี (best practice)
และกรอบการทํางานที่ดี (frame work) ในการขับเคลื่อน
ประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงกับเปาหมายของโครงการพัฒนา
ระบบขอมูลตําบลในจังหวัด ท่ีเห็นความสําคัญของ
การรวบรวม จัดระบบขอมูล และจัดเก็บเปนคลังขอมูล
ของชุมชน เพื่อสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับการจัดการกับ
สถานการณการระบาดของ Covid-19 ในการนําขอมูล
เปนฐานในการตัดสินใจดําเนินการ โดยขอมูลจะเปน

กุญแจสําคัญที่จะไขปริศนาในเรื่องตางๆ ทามกลาง
ภาวะวิกฤต เชน กราฟแสดงจํานวนผูปวยรายใหม
แผนภูมิที่กรมควบคุมโรคนํามาอธิบายในแตละวันวา
มีจํานวนเทาใด หลายคนอาจไมทราบวา กราฟเหลานี้
ไมใชแคการเปรียบเทียบจํานวนผูปวยรายใหมรายเกา
แตอีกนัยหน่ึงเปนขอมูลชวยอธิบายการเปล่ียนแปลง
ชวงของการระบาด รวมถึงการเปรียบเทียบการรักษา
และการประเมินสถานการณ เพื่อนําไปพิจารณา
หาแนวทางในการควบคุมการระบาดอยางมีประสิทธิภาพ
เชนเดียวกัน

ภาพประกอบ ประมวลภาพกิจกรรมที่เว�นระยะห�างทางสังคม
และการวัดอุณหภูมิร�างกาย (แนวทางการป�องกัน Covid 19)
ภาพประกอบ
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการระบบข�อมูลตําบล

ในจังหวัด
รายงานผลการดําเนินงาน โครงการระบบขอมูล

ตําบลในจังหวัด ประจําป พ.ศ. 2563 เปนโครงการ
ระยะเร่ิมตนภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งประกอบไปดวย
โครงการตางๆ บูรณาการระหวางการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตอบสนองตอพระบรมราโชบาย
การพัฒนาคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค
4 ประการ ดานการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในมิติ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่มีบริบททางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสภาพภูมิศาสตรสังคม
บนความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม และ
การพัฒนาจากอดีตถึงปจจุบันที่มีฐานคิดมาจาก
ศาสตรพระราชาที่ทรงปฏิบัติเปนแบบอยางในพื้นที่
และประชาชนในพื้นที่ไดนอมนํามาสูการพึ่งตนเอง
ไดอยางยั่งยืนของชุมชนในปจจุบัน
 สําหรับการดําเนินงานโครงการอยูในพันธกิจ
ระยะเริ่มตนของยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
เน่ืองจากความสําคัญของระบบสารสนเทศขอมูล
ในยุคปจจุบัน จะสามารถนํามาสูการวิเคราะหศักยภาพ
ชุมชนได สามารถนํามาสูการพัฒนาเปนโครงการ
เพื่อพัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชนได ตลอดจน
สามารถเปน Social Lab หรือหองเรียนทองถิ่น
ในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางอาจารย นักศึกษา 
และชุมชนทองถิ่นไดอยางแทจริง ซึ่งขอมูลตางๆ
ในชุมชนนี้ ในกระบวนการทํางานของโครงการฯ
ไดเริ่มตั้งแตการวางแผนเพื่อการพัฒนาการเก็บรวบรวม
ขอมูลอยางเปนระบบ ถูกตอง มีความนาเชื่อถือ
และสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปพรอมๆ กัน
บนความคิดที่เช่ือวา “คําตอบอยูที่หมูบาน” หรือ
ตามฐานคิดของกรมการพัฒนาชุมชนน่ันเอง
ในระยะเร่ิมตนของโครงการ ระบบขอมูลตําบล
ในจังหวัดจะเปนการพัฒนาอาจารยและนักศึกษา 
รวมกับการวางแผนในดานการพัฒนาระบบขอมูล 
โดยใชทรัพยากรหรือทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ในดานการบูรณาการศาสตร และหนวยงานสนับสนุน
เพื่อเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนาอยางมีสวนรวม
ในการเตรียมความพรอม
 จากน้ันเปนผลลัพธดานกระบวนการสราง
เครือขายความรวมมือทางดานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและหนวยงานในพื้นที่ศึกษา
ตั้งแตระดับหนวยงานปกครองภาครัฐระดับจังหวัด 
ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา หนวยงานภาครัฐ
ระดับอําเภอ ในพื้นที่อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
และอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา รวมถึงภาคีเครือขาย
ความรวมมือในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล
และพัฒนาระบบฐานขอมูลตําบลในจังหวัดรวมกัน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ศึกษา 31 หมูบาน
2 ตําบล 2 จังหวัดไดแก 1) องคการบริหารสวน
ตําบลเชียงบาน ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา 2) เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย ตําบลเวียงชัย
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และ 3) เทศบาลตําบล
เวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย รวมถึง
ภาคีเครือข ายความร วมมือสําคัญ ผู  นําชุมชน
ผูนําตามธรรมชาติ ตัวแทนหนวยงานองคกรชุมชนตางๆ
เชน กลุมวิสาหกิจชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล กลุม อสม. กลุมสตรี ในพื้นที่ทั้ง 31 หมูบาน
2 ตําบล
 ในกระบวนการรวบรวมขอมูล มีกิจกรรม
สําคัญที่ดําเนินการระหว างนักศึกษา อาจารย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผูใหขอมูลหลัก
ภาคีเครือขายที่เปนตัวแทนจากชุมชน และหนวยงาน
ดังที่กลาวมาแลว ไดรวมกันรวบรวมขอมูลพื้นฐานหมูบาน
เพื่อจัดทําฐานขอมูลระดับตําบลของ 31 หมูบาน 2 ตําบล
2 จังหวัด ใน 5 มิติ ประกอบไปดวย ขอมูล
เชิงกายภาพของพื้นท่ีศึกษาทางดานสภาพภูมิศาสตร
ที่ตั้ง สถานที่สําคัญ การใหความหมาย และการใชประโยชน
เชิงสาธารณะของสถานที่สําคัญตางๆ ในระดับหมูบาน
ดานภูมิศาสตรสังคมหรือดานสังคมวัฒนธรรม
ที่แสดงใหเห็นถึงสภาพการณปจจุบันของชุมชน 
เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม กลุ มองคกรในชุมชน 
กลุ มชาติพันธุ ของประชาชนในพื้นที่ กิจกรรม
ทางบุญประเพณี ในระยะเวลาตางๆ ของรอบป
ในแตละหมูบานที่ศึกษา ดานเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 
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อาชีพหลักของคนในชุมชน อาชีพเสริม และแหลงที่มา
ของรายได เพื่อสามารถนํามาวิเคราะหทุนหรือ
ป จจัยทางเศรษฐกิจของชุมชน ที่ เชื่อมโยงกับ
การรวบรวมขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน ดานสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน
ในโครงการระบบขอมูลตําบลในจังหวัดมีการรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานดานสุขภาพชุมชน และไดผลลัพธ
เ ก่ียวกับรูปแบบการดูแลตนเองของประชาชน
ลักษณะและระบบสุขภาพชุมชน ในพื้นที่ศึกษา
ระดับหมูบาน เชน เปนการดูแลสุขภาพในลักษณะ
ระบบสุขภาพแบบดั้งเดิม หรือแพทยพื้นบาน หรือ
ชุมชนเนนการดูแลสุขภาพในลักษณะเปนระบบ
ทางการแพทย  สมั ย ใหม   ซึ่ ง จ ะมี ก ารลงลึ ก
ในรายละเอียดการรวบรวมขอมูลที่เชื่อมโยงกับ
โครงการสงเสริมการสรางความสุขมวลรวมของชุมชน
ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพชุมชนในมิติของสุขภาวะ
ไดแก กาย ใจ สังคม และสภาวะทางปญญาหรือ
จิตวิญญาณของชุมชน โดยมีการประเมินระดับ
ของความสุขมวลรวมในระดับหมูบานทั้ง 2 ตําบล
ในพ้ืนที่ศึกษา ภายใตโครงการของยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาทองถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ป พ.ศ. 2563 เชนเดียวกัน และการศึกษาชุมชน
ในมิติสุดทาย ไดแก การรวบรวมขอมูลชุมชน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมี
การออกแบบเครื่องมือรวบรวมขอมูลชุมชนเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ระดับหมูบาน การจัดการ
ทรัพยากร เชน ปาชุมชน แหลงน้ําในพื้นที่หมูบาน 
เพ่ือรวบรวมเปนฐานขอมูลระดับตําบล และในมิติ
ของการจัดการสิ่งแวดลอม มีทั้งเร่ืองของการจัดการ
สิ่งแวดลอมชุมชน โดยชุมชนเอง และกิจกรรม
สําคัญดานการพัฒนาหรือจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ที่สนับสนุนโดยหนวยงานภาครัฐ หรือองคกรพัฒนาเอกชน
ในพื้นที่

 ผลการดําเนินงานในมิติการรวบรวมขอมูลชุมชน
ซึ่งเปนการดําเนินการในพื้นที่ระดับหมูบาน โดยคณะกรรมการ
โครงการระบบขอมูลตําบลในจังหวัดเปนผูประสานงานกับ
หนวยงานภาครัฐระดับอําเภอในอําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย และอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
ตอเนื่องจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่ไดประสานงานกับหนวยงานภาครัฐระดับจังหวัดเชียงราย
และจังหวัดพะเยาในชวงตนปงบประมาณ พ.ศ.2563
จากนั้นในกระบวนการลงพ้ืนที่ภาคสนามไดเขาไป
ดําเนินการในสถานท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดแก ในพื้นที่ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
คณะกรรมการดาํเนนิโครงการรวมกบั อาจารยประจาํ
รายวิชาที่เกี่ยวของ และบูรณาการรวมกับการจัดการเรียน
การสอน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562
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ไดลงพื้นที่ประชุมครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงกับกลุมผูนําชุมชน
ไดแก ตัวแทนองคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน 
ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ คือ พัฒนาการอําเภอเชียงคํา
และพัฒนากรผูดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ตําบลเชียงบาน
ตัวแทนองคกรหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่
ไดแก สวนงานวัฒนธรรม สวนงานพัฒนาชุมชน 
สวนงานการจัดการศึกษา และสวนงานสาธารณสุข
ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน รวมถึง
ตัวแทนกลุมองคกรชาวบานในระดับตําบล ไดแก 
ประธานกลุมผูสูงอายุ ประธานกลุมสตรี แมบาน
ตําบลเชียงบาน ตัวแทนจากการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) ประธานและตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานระดับหมูบาน (อสม.) ผูนําชุมชน ตัวแทน
กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมทอผาไทล้ือบานทุงมอก

กลุมเกษตรอินทรีย และผูนําชุมชนที่เปนทางการ
ไดแก ผูใหญบานทั้ง 11 หมูบานในตําบลเชียงบาน 
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยการนําของกํานัน
ตําบลเชียงบาน และนายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ที่ไดอนุเคราะหสถานที่
ในเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการครั้งนี้
และทําความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการการรวบรวม
ขอมูลชุมชนในโครงการระบบขอมูลตําบลในจังหวัด
ตลอดจนพิจารณาความรวมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เชิงวิชาการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในฐานะพี่เลี้ยงของชุมชนเพื่อสรางการพัฒนาสูการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนตอไป
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 และในพื้นที่ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย ไดดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับพื้นที่
ของตําบลเชียงบาน แตในพื้นที่ตําบลเวียงชัยนั้น
มีลักษณะพิเศษ คือ มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2 องคกร
ดวยกัน ไดแก เทศบาลตําบลสิริเวียงชัยรับผิดชอบ
ในพื้นที่จํานวน 14 หมูบานของตําบลเวียงชัย และ
เทศบาลตําบลเวียงชัย รับผิดชอบในพื้นท่ีจํานวน
6 หมูบาน ในการเปดพื้นที่ และประชุมคร้ังแรก
ในเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ
ตลอดจนสรางขอตกลงภาคีเครือขายการดําเนินงาน
รวมกัน เพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นและสงเสริมใน
ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงวิชาการและการเรียนรู
เชิงประสบการณของอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายกับชุมชนพื้นที่ ตําบลเวียงชัยน้ี
ไดดําเนินการท่ีหองประชุมของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย
โดยได  เ ชิญนายกเทศมนตรี  ตํ าบล เวี ย งชั ย
นําคณะการทํางานผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรมตางๆ
ในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นมารวมประชุมในคร้ังน้ี
โดยประกอบไปดวย ภาคสวนการพัฒนาชุมชน
การวิเคราะหนโยบายและแผน การสาธารณสุข การศึกษา
และดานวัฒนธรรม รวมกับกลุ มองคกรชุมชน
กลุมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่และผูนําที่เปนทางการ
ไดแก ผูใหญบานทั้ง 20 หมูบานของตําบลเวียงชัย
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ในสวนของกระบวนการ
ลงชุมชนไดเกิดขึ้นหลังจากการลงพื้นท่ีประสานงาน
และประชุมกับตัวแทนของชุมชนทองถิ่น ในทั้ง 2 พื้นที่
ระดับตําบลขางตน และในการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
ดําเนินการรวบรวมในระดับหมูบาน ซึ่งใหนักศึกษา
เปนกลไกสําคัญในการทําหนาที่ และมีบทบาท
เปนผูรวบรวมขอมูลชุมชน ดวยวิธีการสัมภาษณ
สนทนากลุมผานเครื่องมือรวบรวมชุมชนท่ีพัฒนารวมกัน
ในระยะของการวางแผนโครงการทั้ง 5 ด าน
ที่ไดกลาวมาแลว โดยดําเนินการลงพื้นท่ีรวบรวม
ขอมูลชุมชน ต้ังแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 โดยดําเนินการ
ทั้งสองพ้ืนที่ในครั้งแรกเร่ิมตนท่ีตําบลเชียงบาน
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยจัดกิจกรรม
ในลักษณะเวทีชุมชนเพื่อการวิเคราะหศักยภาพ
ของชุมชน ท่ีศูนยการเรียนรูตลาดชุมชนองคการบริหาร
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สวนตําบลเชียงบาน เปนการเปดพื้นท่ีคร้ังแรก
กอนที่จะใหนักศึกษาลงพื้นที่ภาคสนามในระดับหมูบาน
ร วมกับตัวแทนประชาชนและผู นําชุมชนตอไป
สวนที่ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายนั้น
ไดจัดเวทีชุมชนเพ่ือพัฒนาวิเคราะหศักยภาพของชุมชน
เปนคร้ังแรกที่โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย อยูในพื้นที่
ของหมูที่ 11 ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
เปนการเปดเวทีชุมชนคร้ังแรกรวมกับผู นําชุมชน 
ไดแก ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกเทศบาล
หรือแกนนํากลุมตางๆ ไดเปนผูพานักศึกษาในการลงพื้นที่
รวบรวมขอมูลชุมชนภาคสนาม ซึ่งพบวาท้ังสองตําบล
มีทุนชุมชนที่สามารถตอยอดสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในลักษณะบูรณาการทั้งดานเศรษฐกิจ
สั งคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม
โดยผลการวิเคราะหศักยภาพชุมชนและโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ ไดแนบขอมูล
ในภาคผนวกทายรายงานฉบับนี้

ในการดําเนินงานขั้นตอนสุดทายของโครงการ
พัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัด ไดมีการสรุปบทเรียน
และนําเสนอระบบขอมูลเพื่อใหชุมชน หรือหนวยงาน
จัดเปนคลังขอมูลชุมชน และสามารถนําขอมูล
การวิเคราะหศักยภาพชุมชนไปดําเนินงานโครงการ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และโครงการอื่นๆ
ในยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ป พ.ศ. 2563 โดยมีการดําเนินงาน
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในพื้นที่อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย และดําเนินการในวันที่ 5 สิงหาคม 
2563 ในพื้นที่ ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา
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ภาพที่ 5 ระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภาพที่ 5 ระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเปรียบเสมือนรากแกว
ของแผนดิน ตรงนี้คือจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
ที่มีความใกลชิดชุมชนทองถิ่น ดังนั้นการจัดกิจกรรม/
โครงการตางๆ จึงควรดําเนินการอยาง “มีสวนรวม” 
ทุกระดับ ตั้งแตชุมชนทองถิ่น อปท. ปกครองทองถิ่น
ไปจนถึงระดับนโยบาย และริเร่ิมจากการพัฒนา
ที่เนนความตองการของชุมชนเปนสําคัญ ดังนั้น
ในกลไกดานพัฒนาการศึกษาของชุมชนทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงดําเนินการเปน
หนวยเชื่อมโยงในการเขาถึงขอมูลทุนชุมชน ธรรมชาติ
ของภูมิสังคมในชุมชนพื้นท่ีและประสานกับหนวยงาน
ที่จะสามารถยกระดับทุนชุมชนในการพัฒนาทองถ่ิน
เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน หรือแมแต
การใชศักยภาพของมหาวิทยาลัยเองรวมแกไขปญหา
ของชุมชนใหสามารถสงเสริมชุมชนเขมแข็ง ม่ันคง 
พ่ึงตนเองไดและตอยอดสูการเปนพี่เลี้ยงกับชุมชนอื่นๆ
ไดอยางยั่งยืน ดังนั้น ในการทํางานเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ินของมหาวิทยาลัยจึงเปนการบูรณาการศาสตร

ที่จะสามารถ 1) สรางระบบขอมูลชุมชน 2) ตอยอดสู
โครงการพัฒนาดานตางๆ 3) สงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพคน และ 4) เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
 ในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2563 
ของมหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ เชี ย ง ร าย เกี่ ย วกั บ
“การพัฒนาทองถิ่น” เปนการนิยามและตีความรวม
ระหวางสหวิทยาการศาสตรที่อยู ในมหาวิทยาลัย 
โดยการพัฒนาทองถิ่นนั้นจะตองดําเนินการอยาง
เปนขั้นเปนตอนตามแนวคิดศาสตรพระราชา กลาวคือ
  เขาใจ : ดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและอาจารยในการสํารวจ รวบรวม และ
จัดระบบขอมูลชุมชนทองถิ่น เพื่อความเปนปจจุบัน
และทําใหทราบถึงศักยภาพของชุมชนทองถิ่นในพ้ืนที่
เปาหมายการดําเนินงานพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัย
โดยเมื่อพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยแลวจะตองริเริ่ม
ดําเนินการชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนา
ความรวมมือ ตลอดจนแนวทางพัฒนาศักยภาพ “คน”
ในชุมชนทองถิ่นดวย ในทุกชวงวัย

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการพัฒนาระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
71



  เขาถึง : เกิดการจัดกิจกรรมโครงการ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสุขมวลรวมชุมชน การสงเสริม
ความสามัคคี สิทธิหนาที่ตนเองและผูอื่น ที่มาจาก
ฐานขอมูลและความตองการของชุมชนอยางแทจริง 
ตลอดจนวางรากฐานดานการพัฒนาการศึกษาของ
นักเรียนในมิติการอานออกเขียนไดเพื่อเตรียมความพรอม
ในการเรียนรูตลอดชีวิตควบคูไปกับการเปนพลเมืองดี
  พัฒนา : ดําเนินการโครงการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่นในมิติตางๆ ทั้งชุมชน
พหุวัฒนธรรม ภูมิปญญาของชุมชน การดูแลสุขภาพ
และสุขภาวะมวลรวม อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
และพัฒนาดานการตลาด ใหเกิดการพึ่งตนเอง
ของชุมชนทองถิ่นอยางแทจริงและยกระดับเปน
ชุมชนเขมแข็ง
 โดยมีการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา
และจังหวัดเชียงรายเปนการนํารองแบบบูรณาการศาสตร
และบูรณาการกระบวนการตั้งแตระดับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การจัดการเรียนการสอน
กระบวนการวิจัยเปนฐาน การทํานุบํารุงศิลปภูมิปญญา
ทองถิ่น และการบริการวิชาการอยางเปนรูปธรรม

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
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เครื่องมือรวบรวมข�อมูล
ภาคผนวก
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เครื่องมือรวบรวมข�อมูล

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ให�ข�อมูล

 ลักษณะการรวบรวมขอมูล
  1. วัน/เดือน/ป ที่เก็บรวบรวมขอมูล

 2. วิธีการรวบรวมขอมูล       สัมภาษณ       สํารวจ       สังเกต       สนทนากลุม

 3. ประเด็น/ขอมูลที่เก็บ

ข�อมูลส�วนบุคคลผู�ให�ข�อมูล

ลําดับที่ ชื่อ นามสกุล ตําแหน�ง/
สถานภาพ

ที่อยู� เบอร�โทรศัพท�

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
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ลําดับที่ ชื่อ นามสกุล ตําแหน�ง/
สถานภาพ

ที่อยู� เบอร�โทรศัพท�

ลงชื่อ...................................................................................
(..........................................................................)

ผูเก็บรวบรวมขอมูล

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการพัฒนาระบบข�อมูลตําบลในจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
77



บริบทและสภาพทางกายภาพของชุมชน

 1. ขนาดของพื้นที่ชุมชน

 2. พิกัดที่ตั้งชุมชน

 3. โครงสรางประชากร
  มีประชากรทั้งหมด                             คน เปนเพศชาย                             คน
  หญิง                             คน
 4. ระบบการศึกษาและแหลงเรียนรูในชุมชน
  โรงเรียนในพื้นที่        ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       แหง
                        โรงเรียนประถมศึกษา       แหง
                        โรงเรียนมัธยมศึกษา       แหง
  แหลงเรียนรูในพื้นที่     โรงเรียนผูสูงอายุ     พิพิธภัณฑทองถิ่น
                        แหลงเรียนรู
 5. ประชากรนับถือศาสนา     พุทธ     คริสต     อิสลาม     อื่นๆ ระบุ
 6. กลุมชาติพันธุในชุมชน ไดแก     ไทยวน     ไทลื้อ     ไทใหญ     ปกาเกอะญอ
                                 เมี่ยน      ลีซู       อาขา       มง
                                 ลาหู       ขมุ       อื่นๆ ระบุ
 7. ประวัติศาสตรชุมชน

ป� พ.ศ. เหตุการณ� รายละเอียดเหตุการณ�

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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ป� พ.ศ. เหตุการณ� รายละเอียดเหตุการณ�

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ป� พ.ศ. เหตุการณ� รายละเอียดเหตุการณ�
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 8. สถานที่สําคัญและแหลงเรียนรูในชุมชน

ชื่อสถานที่/แหล�งเรียนรู� ความสําคัญ การใช�ประโยชน�

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ชื่อสถานที่/แหล�งเรียนรู� ความสําคัญ การใช�ประโยชน�

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

 1. อาชีพหลักของคนในชุมชน
      เกษตรกรรม      รับราชการ      รับจาง
      คาขาย           อื่นๆ ระบุ
 2. อาชีพเสริมของคนในชุมชน

  รายไดโดยเฉลี่ยตอครัวเรือน (บาท/ป/ครัวเรือน)

 3. กลุม/องคกรในชุมชน

ประเภทของ
การรวมกลุ�ม

ชื่อกลุ�ม
รูปแบบ

การรวมกลุ�ม

หน�วยงาน/องค�กร
ที่รับผิดชอบ

ดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมของกลุ�ม ผลการดําเนินกิจกรรม

   กลุมทาง

   เศรษฐกิจ

   กลุมทาง

   สังคม

   จัดตั้ง/ดําเนินการ

   โดยชุมชน

   จัดตั้ง/ดําเนินการ

   โดยรัฐ

   จัดตั้ง/ดําเนินการ

   รวมกัน

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ประเภทของ
การรวมกลุ�ม

ชื่อกลุ�ม
รูปแบบ

การรวมกลุ�ม

หน�วยงาน/องค�กร
ที่รับผิดชอบ

ดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมของกลุ�ม ผลการดําเนินกิจกรรม

   กลุมทาง

   เศรษฐกิจ

   กลุมทาง

   สังคม

   จัดตั้ง/ดําเนินการ

   โดยชุมชน

   จัดตั้ง/ดําเนินการ

   โดยรัฐ

   จัดตั้ง/ดําเนินการ

   รวมกัน

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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ประเภทของ
การรวมกลุ�ม

ชื่อกลุ�ม
รูปแบบ

การรวมกลุ�ม

หน�วยงาน/องค�กร
ที่รับผิดชอบ

ดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมของกลุ�ม ผลการดําเนินกิจกรรม

   กลุมทาง

   เศรษฐกิจ

   กลุมทาง

   สังคม

   จัดตั้ง/ดําเนินการ

   โดยชุมชน

   จัดตั้ง/ดําเนินการ

   โดยรัฐ

   จัดตั้ง/ดําเนินการ

   รวมกัน

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ประเภทของ
การรวมกลุ�ม

ชื่อกลุ�ม
รูปแบบ

การรวมกลุ�ม

หน�วยงาน/องค�กร
ที่รับผิดชอบ

ดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมของกลุ�ม ผลการดําเนินกิจกรรม

   กลุมทาง

   เศรษฐกิจ

   กลุมทาง

   สังคม

   จัดตั้ง/ดําเนินการ

   โดยชุมชน

   จัดตั้ง/ดําเนินการ

   โดยรัฐ

   จัดตั้ง/ดําเนินการ

   รวมกัน

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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 4. ผลิตภัณฑของชุมชนที่สําคัญ ไดแก

 5. กิจกรรมบุญ ประเพณี ในชุมชน

 6. ปราชญชุมชน

กิจกรรม
ช�วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม (เดือน)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ชื่อ-สกุลปราชญ� องค�ความรู�/
ภูมิป�ญญา

รายละเอียดภูมิป�ญญา รูปแบบ วิธีการถ�ายทอด/
สืบทอด

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ชื่อ-สกุลปราชญ� องค�ความรู�/
ภูมิป�ญญา

รายละเอียดภูมิป�ญญา รูปแบบ วิธีการถ�ายทอด/
สืบทอด

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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ชื่อ-สกุลปราชญ� องค�ความรู�/
ภูมิป�ญญา

รายละเอียดภูมิป�ญญา รูปแบบ วิธีการถ�ายทอด/
สืบทอด

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ระบบสุขภาพชุมชน

 1. โรคและการเจ็บปวยสวนใหญของชุมชน        หัวใจ        ความดันโลหิต        เบาหวาน
          มะเร็ง        อื่นๆ ระบุ
 2. ลักษณะการดูแลสุขภาพ
  เมื่อเจ็บไขไดปวย รักษาโดย 
          แพทยแผนปจจุบัน :  
           O ไปหาหมอที่คลินิก                   O ไปโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
           O ไปโรงพยาบาลในตัวอําเภอ/จังหวัด     O ซื้อยากินเอง
          แพทยพื้นบาน/การรักษาทางเลือก
 3. จํานวน อสม.ของหมูบานในพื้นที่

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

 1. แหลงทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและสิ่งแวดลอมในชุมชน
  ปาชุมชน ระบุชื่อ
  แหลงนํ้าของชุมชน จํานวน        แหลง ระบุชื่อ
 2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
  2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

ชนิด พิกัด/ที่ตั้ง คุณลักษณะ การอนุรักษ�/พัฒนาพื้นที่
การใช�ประโยชน�

ปาชุมชน

แหลงนํ้า

อื่นๆ

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ชนิด พิกัด/ที่ตั้ง คุณลักษณะ การอนุรักษ�/พัฒนาพื้นที่
การใช�ประโยชน�

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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  2.2 สิ่งแวดลอม

พิกัด/ที่ตั้ง การจัดการ แหล�งที่มา/การจัดเก็บ/กําจัด

หมอกควัน

สารพิษ

อื่นๆ

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ข�อเสนอแนะ

 1. จุดเดนของชุมชน
          ดานเศรษฐกิจ

          ดานสังคม

          ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

          อื่นๆ ไดแก

 2. ปญหาและความตองการของชุมชน
          ดานเศรษฐกิจ

          ดานสังคม

          ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

          อื่นๆ ไดแก

สู� คําตอบการเสร�มสร�างความเข�มแข็งชุมชน
ฐานข�อมูลตําบล ชุดองค�ความรู� 
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ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาท�องถิ�น มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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