การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลแจ่ มหลวง อ าเภอกัล ยาณิวัฒนา จังหวัดเชี ยงใหม่

มหาวิทยาลั ยแม่ โจ้

ข้ อมูล พื้นทีต่ าบล

ศักยภาพตาบล

ตาบลอยู่รอด 8 เป้าหมาย

ตาบลแจ่ มหลวง แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 7
หมู่บ ้าน 839 ครัวเรือน มีประชากร 2 ชนเผ่า คือ
ชนเผ่ากะเหรี่ยง (ปกาเก่อญอ) ประมาณ ร้อยละ
95 และชนเผ่าลีซอ (ลีซ)ู ประมาณ ร้อยละ 5

ลักษณะภูมิประเทศ เป็ นภูเ ขา ป่ าไม้ และลาห้วย เป็ นดินร่วนปนทรายและ
ดินดาบ้างเล็กน้อย สภาพป่ าเป็ นป่ าเบญจพรรณ ป่ าสนเขา สภาพอากาศจะ
มีความเย็นตลอดทัง้ ปี

TPMAP ความต้ องการพื้นฐาน 5 มิติ

รายได้ การเข้ าถึงบริการภาครัฐ

การพัฒนาพื้นที่
กิ จกรรมยกระดับการ
ลิตปศุ สัตว์ปลอดภัยใน
พื้น ที่เกษตรสู ง

เศรษฐกิ จ

กิ จกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุ น การผลิตและ
การแปรรู ปผลผลิตจาก
เกษตรกรรมในชุ มชน

สั งคม

กิ จกรรมส่งเสริม
การผลิตสิน ค้า
ประจาตาบล
(OTOP)

สิ่ งแวดล้ อ ม
การศึ ก ษา

กิ จกรรมส่งเสริม
การท่ องเที่ยวเชิง
นิเวศ (Ecotourism)

สุ ขภาพ
Covid 19

กิ จกรรมการ
พัฒนาทรัพ ยากร
มนุ ษย์

การน าองค์ ความรู้ ไ ป
ช่ วยบริ ก ารชุ มชน

กิ จกรรมพัฒนา
ทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
กิ จกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุ น การใช้
ประโยชน์จากวัสดุ
เหลือใช้ในภาค
การเกษตร(Agriculture
Waste Material)

การส่ งเสริ ม
ด้าน
สิ่ งแวดล้ อ ม
Circular
Economy

กิ จกรรมส่งเสริม
การสร้างผลิตภัณฑ์
จากพืชสมุ นไพร

แยกออกเป็ นกิจกรรม 3 ด้ าน

กิจกรรมด้านการพัฒนา
และส่ งเสริมการผลิตปศุ
สัตว์บนพืน้ ที่สูง

สารวจข้อ มู ล พื้นทีร่ ่ วมก บั หน่วยงานทีเ่ ก ยี่ วข้อ ง

ส่งเสริ มและขยาย
ช่อ งทางการตลาด

(ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจั นทร์, ปศุสัตว์
อาเภอกั ลยาณิว ัฒนา, องค์การปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น, หน่ ว ยจั ดการต้นน้ า)

วิเคราะห์ปัญหาและวาง
แผนการดาเนินงาน

คัดเลือ กต้นแบบเพื่อ การพัฒนา
และต่อ ยอดขยายเครื อข่าย

การอบรมให้ค วามรู้ ร่วมก บั
หน่วยงานทีเ่ ก ยี่ วข้อ ง

1. การจ้างงานประชาชนทัวไป
่ บัณฑิตจบใหม่ และ
นักศึกษา จานวน 25 อัตรา
2. ผู ้รับจ้างงานได้รบั การพัฒนาทักษะ 4 ด้าน

สุขภาพ ความเป็ นอยู่ การศึกษา

การสร้ าง
และพัฒนา
Creative
Economy

กลไกการดาเนินงาน

ผลลัพธ์

การเข้ าถึ ง
100
75
50
25
0

การพัฒนา
สั มมาชี พ
และสร้ าง
อาชี พใหม่

ตาบลมุ่งสู่ความพอเพียง 12 เป้าหมาย

กิจกรรมด้านการพัฒนาและ
ส่ งเสริมผลิตภัณฑ์ชุม ชน

Financial Literacy

Social Literacy

English Literacy

Digital Literacy

3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบ
บูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป็ น system integrator
4. ได้จัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community
Big Data)
ผลลัพธ์ เชิงเศรษฐกิจ

รายได้ที่เพิม่ ขึ้นของผูเ้ ข้าร่ ว ม
โครงการเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 88.7
คิดเป็ นเฉลี่ย 95,000 บาทต่อปี
ต้น ทุ น กา รผลิ ต สั ตว์ ล ดล ง
ร้ อ ยล ะ 40 ผล ผลิ ต เ พิ่ม ขึ้ น
ร้อยละ 80 และรายได้จากการ
จาหน่ ายสัตว์เพิม่ มากขึ้น

ผลลัพธ์ เชิงสังคม

เกษตรกรสามารถจัด การด้ า น
กา รเ ลี้ ยง สั ตว์ ไ ด้ ดี ขึ้ นแ ล ะ
สามารถลดผลกระทบจากการ
เลี้ย งสัตว์ต่อชุมชนได้
องค์ความรู้ที่นาลงไปถ่ ายทอด
สามารถลดปัญหาสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในชุมชนได้

ข้ อเสนอแนะ
ควรขยายระยะเวลาการดาเนินงาน เนื่องจากระยะเวลาที่จากัด และ
สถานการณ์โรคระบาดทาให้การทางานยังไม่บรรลุไปถึงเป้ าหมาย
ที่ต้องการได้เต็มที่

ควรเพิม่ การจ้างงานประชาชนซึ่งเป็ นกลุ่มคนที่มีศกั ยภาพและ
บทบาทเป็ นอย่างมากในชุมชนจะทาให้เกิดดาเนินงานเป็ นไปได้
อย่างรวดเร็ว

กิจกรรมด้านการพัฒนา
และส่ งเสริมการท่ องเที่ย ว
เชิงนิเวศและวัฒนธรรม

ผู้รับผิดขอบ ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเ กียรติศิริ
เบอร์ ติดต่ อ 0815314211 หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

