แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม (ง.9.1)

แบบรายงานผลการดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม. สนับสนุนการดาเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณา
การ ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ...สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3. สถานที่ดาเนินงาน .สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4. กาหนดการจัดโครงการ ......เดือน เมษายน – ธันวาคม 2564 ........
5. ความสาเร็จของวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์

บรรลุ(√)/ไม่
บรรลุ(×)
1.เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานโครงการให้
1.ผลการดาเนินงาน สามารถนาแผนการ ร้อยละ 80
บรรลุเป้าหมายของโครงการยกระดับ
พัฒนาไปต่อยอดในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมแบบรณาการ
เศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บูรณาการ (1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย)
สนับสนุนการดาเนินงานโครงการ 3
โครงการได้ตามแผนงานที่กาหนด
2.ผลการดาเนินงาน จานวน1 โครงการ ร้อยละ 20
ปรับแผนการดาเนินงานและจะ
ดาเนินงานในเดือน ตุลาคม - 2564
2.เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและอานวย 1.สนับสนุนการดาเนินงานโครงการ 3 ร้อยละ 80
ความสะดวกในการดาเนินงานโครงการให้มี โครงการได้ตามแผนงานที่กาหนด
ประสิทธิภาพ
2.จานวน1 โครงการปรับแผนการ
ร้อยละ 20
ดาเนินงานและจะดาเนินงานในเดือน
ตุลาคม - 2564
6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
1. หัวหน้าโครงการและคณะทางาน โครงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทเขินเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนตาบลป่าป้อง อาเภอดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
2. หัวหน้าโครงการและคณะท างาน โครงการตาบลเขื่อนผากรวมพลัง คนรุ่น ใหม่น าวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมายกระดับผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชน
3. หัวหน้าโครงการและคณะทางาน โครงการตาบลโหล่งขอดยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปั สนา
กรรมฐาน
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4. หัวหน้าโครงการและคณะทางาน โครงพัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดการขยะ
ด้วยแนวคิดวัสดุหมุนเวียนอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชน ตาบลสันทราย อาเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด
1.เชิงปริมาณ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
2.เชิงคุณภาพ
สนับสนุนการดาเนินงานโครงการให้
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
3.เชิงเวลา
ดาเนินงานให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
4.เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 68,800

หน่วยนับ
โครงการ

แผน

ผล

4

4

ร้อยละ

90

60

ร้อยละ

90

60

บาท

68,800

36,410

8.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เสนอขออนุมัติ
(บาท)
68,800

เบิกจ่ายจริง
บาท
36,410

เหลือจ่าย

ร้อยละ
52.92

บาท
32,390

ร้อยละ
47.07

9. ผลผลิตที่ได้รับ(Output)(ผลผลิตที่ได้รับจากการดาเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม)
1. ได้สนับสนุนการดาเนินงานตาบลเขื่อนผากรวมพลังคนรุ่นใหม่นาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมายกระดับผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
2. ได้สนับสนุนพัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดการขยะด้วยแนวคิดวัสดุหมุนเวียน
อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
3. ได้สนับสนุนโครงการตาบลโหล่งขอดยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน
4. ได้สนับสนุนการดาเนินงานโครงการฟืน้ ฟูศิลปวัฒนธรรมไทเขินเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนตาบลป่าป้อง อาเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่
10. ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)
10.1 ผลการดาเนินงานตาบลเขื่อนผากรวมพลังคนรุ่นใหม่นาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมายกระดับผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
 ได้พัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนที่เชิงเกษตรและวัฒนธรรม สร้างกลุ่ม
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน เชื่อมโยงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพิ่มขีด
ความสามารถด้านการท่องเที่ยวชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวร้อยละ 20
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 ได้ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นด้านสุขอนามัยด้านการป้องกัน
ภัยจาก Covid-19
10.2 ผลการดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดการขยะด้วยแนวคิดวัสดุ
หมุนเวียนอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 ลดอัตราการว่างงาน
 ผู้ประกอบการมีแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน
 สถานประกอบการมีแนวทางในการพัฒนามาตรฐานในการผลิตที่ดีขึ้นตามเกณฑ์ GMP
 ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าได้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สะอาดปลอดภัยได้ในอนาคค
 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพต่อไป
 เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตการเกษตรในชุมชน
 มีจุดศูนย์กลางสาหรับทิ้งและคัดแยกขยะในชุมชน
 เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่จากขยะของชุมชน
 ประชาชนมีรายได้จากการนาขยะรีไซเคิลไปจาหน่ายและสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้
10.3 ผลการดาเนินงานโครงการตาบลโหล่งขอดยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน
 กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ได้พัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนที่เชื่อมโยง
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน สร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชน
 กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับทักษะทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์
(Smart Farmer)
 ประชาชนตาบลโหล่งขอด ได้เกิดจิตสานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามกรอบแนวคิด “โหล่งขอด
โมเดล”
 ได้นาองค์ความรู้ไปพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนให้ได้มาตรฐาน ขยายช่องทางการตลาด การ
บริหารจัดการกลุ่มสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน
11. ผลกระทบที่ได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)
10.1 ผลการดาเนินงานตาบลเขื่อนผากรวมพลังคนรุ่นใหม่นาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมายกระดับผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
 ได้พัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนที่เชิงเกษตรและวัฒนธรรมเชื่อมโยงผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว สร้างจุดขายให้แก่ชุมชน สร้าง
รายได้เพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ของที่ระลึก รวมถึงการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
 ได้ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นด้านสุขอนามัยด้านการป้องกัน
ภัยจาก Covid-19
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10.2 ผลการดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดการขยะด้วยแนวคิดวัสดุ
หมุนเวียนอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้ถูกจ้างงานให้มีความสามารถในการทางานและมีทักษะด้านต่างๆ
 ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ในอนาคต
 เพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้
 สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
 ลดการสูญเสียผลผลิตการเกษตรที่ตกต่า
 ชุมชนสะอาดปราศจากขยะ
 ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 ประชาชนในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มทากิจกรรม ลดความเครียดของคนในชุมชน
10.3 ผลการดาเนินงานโครงการตาบลโหล่งขอดยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน
 เกิดกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์
สายวิปัสนากรรมฐานสร้างจุดขายให้แก่ชุมชนสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ร้านอาหาร ของที่ระลึก รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
 ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ด้านการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์
(Smart Farmer) สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ขยายผลแก่ผู้อื่นที่สนใจได้
 ชุมชนไม่บุกรุกป่า เรียนรู้การเผาแบบถูกวิธี ลดปัญหาหมอกควัน ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในชุมชน
 สินค้าหรือบริการชุมชนได้รับพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
วิชาการ สามารถขยายผล ต่อยอดได้ด้วยตนเอง
12. สรุปอภิปรายผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการ (บรรยายพอสังเขป)
12.1 ผลการดาเนินงานตาบลเขื่อนผากรวมพลังคนรุ่นใหม่นาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมายกระดับผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
 จัดอบรมการพัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทาง สถานที่และโปรแกรมการท่องเที่ยว โดย
จัดทาร่างแผนสารวจเส้นทางการท่องเที่ยว จัดทาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการจัดทาเส้นทางการ
ท่องเที่ยว สารวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงการสร้าง Homestay ให้มีมาตรฐาน และ
จั ด ท า Guide Bookของต าบล ลงพื้ น ที่ ส ารวจผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ ของดี ข องชุ ม ชน สอบถาม
รายละเอี ย ดต่ า งๆ เพื่ อ น ามาเข้ า ร่ ว มกั บ โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย ว ให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข อง
นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ หรือนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆที่สนใจ ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามเพื่อ การเฝ้า
ระวัง COVID-19 ในตลาด โรงเรียน วัด และพี่พักอาศัย ทุกๆเดือน ติดป้ายรณรงค์ป้องกัน โควิด
19 กิจกรรม Covid Week แจกหน้ากากอนามัย วางเจลแอลกอลฮอล์ตามสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยง
และเก็บข้อมูลในตาบลทุกเดือน
12.2 ผลการดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดการขยะด้วยแนวคิดวัสดุ
หมุนเวียนอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
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สาหรับโครงการพัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดการขยะด้วยแนวคิดวัสดุหมุนเวียน
อย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาเศษฐกิจและสังคมชุมชน ตาบลสันทราย อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาเนินกิจกรรม
ได้แก่
 กิจกรรมการจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จานวน 20 อัตรา โดยได้จ้างงานครบ
จานวน 20 อัตรา เพื่อพัฒนาทักษะการทางานของผู้จ้างงานให้มีความสามารถและมีคุณ ภาพ
สาหรับตลาดแรงงานในอนาคต
 กิจกรรมอบรมการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการและอบรมมาตรฐานการผลิตเบื้องต้น (GMP)
โดยได้ทาการประเมินศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น ทาให้ผู้ประกอบการได้รับ
ทราบถึงปัญหา สถานะ และจุดเด่น จุดด้อยขององค์กร และนามาปรับปรุงองค์กรรวมถึงการ
ปรับปรุงสินค้าให้สามารถขอการรับรองสินค้าได้ในอนาคต
 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระเทียม โดยได้มีการให้ความรู้และทักษะเรื่องการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกระเทียมแก่เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมและกลุ่มแม่บ้านในชุมชนตาบลสันทราย
เพื่อสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน ทาให้เกษตรกรมีทักษะ
ในการแปรรูปกระเทียมและเพิ่มมูลค่ากระเทียมเพื่อจาหน่ายในอนาคต
 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดการขยะจิตสาธารณะ โดยได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะในชุมชน ทาให้ง่ายต่อการจัดการขยะในชุมชนรวมถึงการนาสิ่งของเหลือใช้มาทาให้
เกิดประโยชน์
10.3 ผลการดาเนินงานโครงการตาบลโหล่งขอดยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน
 โครงการตาบลโหล่งขอดยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน มีเป้าหมาย
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางหรือโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูภูมิปัญญาด้านอาชีพที่เป็น
เอกลักษณ์ในท้องถิ่น สร้างศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สมาร์ท ฟาร์ม
เมอร์ (Smart Farmer) ที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนนาบุญ และได้ให้
ความร่วมมือกับ 5 ภาคคีเครือข่ายการกระตุ้นจิตสานึกของประชาชนในชุมชน ด้านอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ตามกรอบแนวคิด “โหล่งขอดโมเดล”
13. ประโยชน์ที่ประชาชน/สาธารณชนได้รับ
13.1 ผลการดาเนินงานตาบลเขื่อนผากรวมพลังคนรุ่นใหม่นาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมายกระดับผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งภูมิปัญญาด้านอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น พัฒนา
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ไ ด้รับมาตรฐานในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องพัฒนาทักษะทางด้ าน
การตลาด ช่องทางการจาหน่าย กลุ่มชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่ม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
15
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 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ รวมทั้ ง ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นอาชี พ ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ใ นท้ อ งถิ่ น แก่
ผู้ประกอบการเดิมในชุมชน พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมาตรฐานในแต่ละด้านที่
เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10
 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาทักษะทางด้านการตลาด ช่อง
ทางการจาหน่าย
13.2 ผลการดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดการขยะด้วยแนวคิดวัสดุ
หมุนเวียนอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 ได้ทราบสถานะของกิจการเบื้องต้น ทาให้ทราบข้อดีข้อเสียเพื่อนามาปรับปรุงกิจการ
 สินค้ามีมาตรฐาน สามารถขอการรับรองสินค้าต่างๆได้ในอนาคต
 ขยายฐานตลาดในอนาคต ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชน ได้แก่ กระเทียมดา เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับคน
ในชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมที่ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่า
 ลดขยะในชุมชนและสามารถนาสิ่งของเหลือใช้ไปรีไซเคิล หรือการนากลับมาใช้ใหม่
13.3 ผลการดาเนินงานโครงการตาบลโหล่งขอดยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน
 เกิดโจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตาม 16 เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 4 เป้าหมาย
 โครงการพัฒนาตาบลแบบกาหนดประชากรเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 200 คน 50 ครัวเรือน
 มีผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติการหลัก (Key actors) และผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 50 คน
 มีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ได้ผลดี ไม่น้อยกว่า 4 ผลงาน
 ได้นวัตกรรมการแก้ไขปัญหา (เชิงระบบ เชิงกระบวนการ เชิงเทคนิค) ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 4 องค์กรหลัก
 มีผลการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มประชาชนกรเป้าหมาย ไม่ต่ากว่า 4 เรื่อง
 มีเรื่องเด่น (กิจกรรม บริการ ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต) ของตาบล ไม่ต่ากว่า 5 เรื่อง
 มีคนเด่น (Champions) ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 คน
 มีข้อมูล (การสารวจการเฝ้าระวัง COVID-19 และ Community Big Data) และมี 3 กลุ่ม
 มีรูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับตาบลจากการสรุปบทเรียนและประสบการณ์ใน
โครงการ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
 มีรูปแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายในตาบลเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจน (Resource Mobilization) ไม่น้อยกว่า 1 รูปแบบ
 มีแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนที่มาจากเรื่องเด่น คนเด่น จนได้รับการยอมรับ
เป็น ศูนย์เรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนจานวน 1 แหล่งเรียนรู้และจานวนหลักสูตร
การเรียนรู้ 1 หลักสูตร
13. เอกสารประกอบผลการดาเนินงาน รูปภาพการดาเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ภาพกิจกรรมการดาเนินงานตาบลเขื่อนผากรวมพลังคนรุ่นใหม่นาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมายกระดับผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
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ภาพกิจกรรมการดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดการขยะด้วยแนวคิด
วัสดุหมุนเวียนอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
1. กิจกรรมอบรมการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการและอบรมมาตรฐานการผลิตเบื้องต้น (GMP)

2. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระเทียม
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3. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดการขยะจิตสาธารณะ

13.3 ภาพการดาเนินงานโครงการตาบลโหล่งขอดยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน
1.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยการเชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน
สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ (บ้านหลวง และ
บ้านแม่สายป่าเมี่ยง)
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2 ภาพกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์
(Smart Farmer)
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านไบโอชาร์การทาปุ๋ยหมักจากถ่านไบโอชาร์

13

แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม (ง.9.1)

การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนให้ได้มาตรฐาน ขยายช่องทางการตลาด การบริหารจัดการกลุ่มสร้างรายได้เพิ่ม
ให้กับชุมชน

14

แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม (ง.9.1)

ลงชื่อ...เสงี่ยม คืนดี ...ผู้รายงานข้อมูล
(..นางสาวเสงี่ยม คืนดี...)
ตาแหน่ง...นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.....
โทรศัพท์ (มือถือ) 081 9933354....
โทรศัพท์ภายใน...-...................
อีเมล tawan.rmutl@gmail.com
รายงานข้อมูล ณ วันที่.28..เดือน. ก.ย...พ.ศ
2564..

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(.....................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................
โทรศัพท์ภายใน...................................................
อีเมล ............................................................
รายงานข้อมูล ณ วันที่......เดือน...........พ.ศ............

หมายเหตุ : ผู้รายงานข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ตรวจสอบข้อมูล คือ คณบดี หรือรองคณบดีพื้นที่ ผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการสานัก/สถาบัน/
ศูนย์/กอง
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