
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม (ง.9.1) 

 
1 

 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม. สนับสนุนการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา

การ ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ...สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 3. สถานที่ด าเนินงาน  .สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 4. ก าหนดการจัดโครงการ ......เดือน เมษายน – ธันวาคม 2564 ........ 
5. ความส าเร็จของวัตถุประสงค์ 
  

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์ บรรลุ(√)/ไม่
บรรลุ(×) 

1.เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานโครงการให้
บรรลุเป้าหมายของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมแบบรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

1.ผลการด าเนินงาน สามารถน าแผนการ
พัฒนาไปต่อยอดในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ  (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ  3 
โครงการได้ตามแผนงานท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80 

2.ผลการด าเนินงาน จ านวน1 โครงการ
ปรับแผนการด าเนินงานและจะ
ด าเนินงานในเดือน ตุลาคม - 2564 

ร้อยละ 20 

2.เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินงานโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ  3 
โครงการได้ตามแผนงานท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80 

2.จ านวน1 โครงการปรับแผนการ
ด าเนินงานและจะด าเนินงานในเดือน 
ตุลาคม - 2564 

ร้อยละ 20 

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
1. หัวหน้าโครงการและคณะท างาน โครงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทเขินเช่ือมโยงการท่องเท่ียวและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด  
เชียงใหม่   

2. หัวหน้าโครงการและคณะท างาน โครงการต าบลเขื่อนผากรวมพลังคนรุ่นใหม่น าวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมายกระดับผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเท่ียวใน
ชุมชน   

3. หัวหน้าโครงการและคณะท างาน โครงการต าบลโหล่งขอดยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนา
กรรมฐาน  
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4. หัวหน้าโครงการและคณะท างาน โครงพัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดการขยะ

ด้วยแนวคิดวัสดุหมุนเวียนอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชน ต าบลสันทราย อ าเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่   

 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล 
1.เชิงปริมาณ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
โครงการ 4 4 

2.เชิงคุณภาพ สนับสนุนการด าเนินงานโครงการให้
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 60 

3.เชิงเวลา ด าเนินงานให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ร้อยละ 90 60 

4.เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 68,800 บาท 68,800 36,410 
 
8.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

เสนอขออนุมัติ 
 (บาท) 

เบิกจ่ายจริง เหลือจ่าย 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

68,800 36,410 52.92 32,390 47.07 

 
9. ผลผลิตที่ได้รับ(Output)(ผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินงานซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม) 
  1.  ได้สนับสนุนการด าเนินงานต าบลเข่ือนผากรวมพลังคนรุ่นใหม่น าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมายกระดับผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 

2. ได้สนับสนุนพัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดการขยะด้วยแนวคิดวัสดุหมุนเวียน
อย่างยั่งยืน เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

3. ได้สนับสนุนโครงการต าบลโหล่งขอดยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน 

4. ได้สนับสนุนการด าเนินงานโครงการฟืน้ฟูศิลปวัฒนธรรมไทเขินเช่ือมโยงการท่องเท่ียวและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด  เชียงใหม่   
 
10. ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Outcome) (ผลประโยชนท์ี่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 

10.1 ผลการด าเนินงานต าบลเข่ือนผากรวมพลังคนรุ่นใหม่น าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมายกระดับผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 

 ได้พัฒนาระบบการจัดการท่องเท่ียวของชุมชนท่ีเชิงเกษตรและวัฒนธรรม สร้างกลุ่ม
ผู้ประกอบการท่องเท่ียวโดยชุมชน เช่ือมโยงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพิ่มขีด
ความสามารถด้านการท่องเท่ียวชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเท่ียวร้อยละ 20 
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 ได้ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นด้านสุขอนามัยด้านการป้องกัน

ภัยจาก Covid-19 
 

10.2 ผลการด าเนินโครงการพัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดการขยะด้วยแนวคิดวัสดุ
หมุนเวียนอย่างยั่งยนื เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

 ลดอัตราการว่างงาน 
 ผู้ประกอบการมีแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน 
 สถานประกอบการมีแนวทางในการพัฒนามาตรฐานในการผลิตท่ีดีขึ้นตามเกณฑ์ GMP 
 ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าได้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สะอาดปลอดภัยได้ในอนาคค 
 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพต่อไป 
 เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตการเกษตรในชุมชน 
 มีจุดศูนย์กลางส าหรับท้ิงและคัดแยกขยะในชุมชน 
 เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่จากขยะของชุมชน 
 ประชาชนมีรายได้จากการน าขยะรีไซเคิลไปจ าหน่ายและสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 
 

10.3  ผลการด าเนินงานโครงการต าบลโหล่งขอดยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรและวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน 

 กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเท่ียว ได้พัฒนาระบบการจัดการท่องเท่ียวของชุมชนท่ีเช่ือมโยง
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน สร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชน    

 กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับทักษะทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ 
(Smart Farmer) 

 ประชาชนต าบลโหล่งขอด ได้เกิดจิตส านักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามกรอบแนวคิด “โหล่งขอด
โมเดล” 

 ได้น าองค์ความรู้ไปพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนให้ได้มาตรฐาน ขยายช่องทางการตลาด การ
บริหารจัดการกลุ่มสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน 
 

11. ผลกระทบที่ได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม) 
     10.1 ผลการด าเนินงานต าบลเข่ือนผากรวมพลังคนรุ่นใหม่น าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมายกระดับผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 

 ได้พัฒนาระบบการจัดการท่องเท่ียวของชุมชนท่ีเชิงเกษตรและวัฒนธรรมเช่ือมโยงผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเท่ียว สร้างจุดขายให้แก่ชุมชน สร้าง
รายได้เพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการท่องเท่ียว ร้านอาหาร ของท่ีระลึก รวมถึงการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 

 ได้ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นด้านสุขอนามัยด้านการป้องกัน
ภัยจาก Covid-19 
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10.2 ผลการด าเนินโครงการพัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดการขยะด้วยแนวคิดวัสดุ

หมุนเวียนอย่างยั่งยนื เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้ถูกจ้างงานให้มีความสามารถในการท างานและมีทักษะด้านต่างๆ 
 ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ในอนาคต  
 เพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้ 
 สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 
 ลดการสูญเสียผลผลิตการเกษตรท่ีตกต่ า 
 ชุมชนสะอาดปราศจากขยะ 
 ลดปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
 ประชาชนในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มท ากิจกรรม ลดความเครียดของคนในชุมชน 

10.3  ผลการด าเนินงานโครงการต าบลโหล่งขอดยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรและวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน 

 เกิดกระบวนการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีเช่ือมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์
สายวิปัสนากรรมฐานสร้างจุดขายให้แก่ชุมชนสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการท่องเท่ียว 
ร้านอาหาร ของท่ีระลึก รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน   

 ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ด้านการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ 
(Smart Farmer) สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ขยายผลแก่ผู้อื่นท่ีสนใจได้ 

 ชุมชนไม่บุกรุกป่า เรียนรู้การเผาแบบถูกวิธี ลดปัญหาหมอกควัน ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในชุมชน 
 สินค้าหรือบริการชุมชนได้รับพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก

วิชาการ สามารถขยายผล ต่อยอดได้ด้วยตนเอง 
 

12. สรุปอภิปรายผล ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะโครงการ (บรรยายพอสังเขป) 
12.1 ผลการด าเนินงานต าบลเขื่อนผากรวมพลังคนรุ่นใหม่น าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมายกระดับผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 
 จัดอบรมการพัฒนาการท่องเท่ียว พัฒนาเส้นทาง สถานท่ีและโปรแกรมการท่องเท่ียว  โดย

จัดท าร่างแผนส ารวจเส้นทางการท่องเท่ียว จัดท าข้อมูลพื้นฐานส าหรับการจัดท าเส้นทางการ
ท่องเท่ียว  ส ารวจเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อเช่ือมโยงการสร้าง Homestay ให้มีมาตรฐาน  และ
จัดท า Guide Bookของต าบล ลงพื้นท่ีส ารวจผลิตภัณฑ์หรือของดีของชุมชน สอบถาม
รายละเอียดต่างๆ เพื่อน ามาเข้าร่วมกับโปรแกรมการท่องเท่ียว ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ หรือนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นๆท่ีสนใจ ลงพื้นท่ีเก็บแบบสอบถามเพื่อการเฝ้า
ระวัง COVID-19 ในตลาด โรงเรียน วัด และพี่พักอาศัย ทุกๆเดือน ติดป้ายรณรงค์ป้องกันโควิด 
19 กิจกรรม Covid Week แจกหน้ากากอนามัย วางเจลแอลกอลฮอล์ตามสถานท่ีท่ีเป็นจุดเส่ียง
และเก็บข้อมูลในต าบลทุกเดือน 

 
12.2 ผลการด าเนินโครงการพัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดการขยะด้วยแนวคิดวัสดุ

หมุนเวียนอย่างยั่งยนื เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
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 ส าหรับโครงการพัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดการขยะด้วยแนวคิดวัสดุหมุนเวียน
อย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาเศษฐกิจและสังคมชุมชน ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินกิจกรรม 
ได้แก่  

 กิจกรรมการจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จ านวน 20 อัตรา โดยได้จ้างงานครบ
จ านวน 20 อัตรา เพื่อพัฒนาทักษะการท างานของผู้จ้างงานให้มีความสามารถและมีคุณภาพ
ส าหรับตลาดแรงงานในอนาคต 

 กิจกรรมอบรมการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการและอบรมมาตรฐานการผลิตเบื้องต้น (GMP)  
โดยได้ท าการประเมินศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น ท าให้ผู้ประกอบการได้รับ
ทราบถึงปัญหา สถานะ และจุดเด่น จุดด้อยขององค์กร และน ามาปรับปรุงองค์กรรวมถึงการ
ปรับปรุงสินค้าให้สามารถขอการรับรองสินค้าได้ในอนาคต 

 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระเทียม โดยได้มีการให้ความรู้และทักษะเรื่องการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกระเทียมแก่เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมและกลุ่มแม่บ้านในชุมชนต าบลสันทราย 
เพื่อสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน ท าให้เกษตรกรมีทักษะ
ในการแปรรูปกระเทียมและเพิ่มมูลค่ากระเทียมเพื่อจ าหน่ายในอนาคต 

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดการขยะจิตสาธารณะ โดยได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะในชุมชน ท าให้ง่ายต่อการจัดการขยะในชุมชนรวมถึงการน าส่ิงของเหลือใช้มาท าให้
เกิดประโยชน์  

 
10.3  ผลการด าเนินงานโครงการต าบลโหล่งขอดยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรและวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน 
 โครงการต าบลโหล่งขอดยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ

วัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน มีเป้าหมาย
ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเส้นทางหรือโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
เช่ือมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน  พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ฟื้นฟูภูมิปัญญาด้านอาชีพท่ีเป็น
เอกลักษณ์ในท้องถิ่น  สร้างศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สมาร์ท ฟาร์ม
เมอร์ (Smart Farmer) ท่ีศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนนาบุญ และได้ให้
ความร่วมมือกับ 5 ภาคคีเครือข่ายการกระตุ้นจิตส านึกของประชาชนในชุมชน ด้านอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ตามกรอบแนวคิด “โหล่งขอดโมเดล” 

 
13. ประโยชน์ที่ประชาชน/สาธารณชนได้รับ 

13.1 ผลการด าเนินงานต าบลเขื่อนผากรวมพลังคนรุ่นใหม่น าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมายกระดับผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 

 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือรวมท้ังภูมิปัญญาด้านอาชีพท่ีเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น  พัฒนา
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมาตรฐานในแต่ละด้านท่ีเกี่ยวข้องพัฒนาทักษะทางด้าน
การตลาด ช่องทางการจ าหน่าย กลุ่มชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่ม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
15 
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6 

 

 
 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือรวมท้ังภูมิปัญญาด้านอาชีพท่ีเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นแก่

ผู้ประกอบการเดิมในชุมชน พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมาตรฐานในแต่ละด้านท่ี
เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 

 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาทักษะทางด้านการตลาด ช่อง
ทางการจ าหน่าย 

 
13.2 ผลการด าเนินโครงการพัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดการขยะด้วยแนวคิดวัสดุ

หมุนเวียนอย่างยั่งยนื เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 ได้ทราบสถานะของกิจการเบ้ืองต้น  ท าให้ทราบข้อดีข้อเสียเพื่อน ามาปรับปรุงกิจการ 
 สินค้ามีมาตรฐาน สามารถขอการรับรองสินค้าต่างๆได้ในอนาคต 
 ขยายฐานตลาดในอนาคต ท้ังออนไลน์และออฟไลน์ 
 ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชน ได้แก่ กระเทียมด า เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับคน

ในชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมท่ีราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ า 
 ลดขยะในชุมชนและสามารถน าส่ิงของเหลือใช้ไปรีไซเคิล หรือการน ากลับมาใช้ใหม่ 

 
13.3  ผลการด าเนินงานโครงการต าบลโหล่งขอดยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรและวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน 
 เกิดโจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตาม 16 เป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า 4 เป้าหมาย   
 โครงการพัฒนาต าบลแบบก าหนดประชากรเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 200 คน 50 ครัวเรือน 
 มีผู้ท่ีเป็นผู้ปฏิบัติการหลัก (Key actors) และผู้ขับเคล่ือนปฏิบัติการพื้นท่ี ไม่น้อยกว่า 50 คน   
 มีเทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีใช้ได้ผลดี ไม่น้อยกว่า 4 ผลงาน  
 ได้นวัตกรรมการแกไ้ขปัญหา (เชิงระบบ เชิงกระบวนการ เชิงเทคนิค) ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง  
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 4 องค์กรหลัก  
 มีผลการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มประชาชนกรเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 4 เรื่อง  
 มีเรื่องเด่น (กิจกรรม บริการ ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต) ของต าบล ไม่ต่ ากว่า 5 เรื่อง   
 มีคนเด่น (Champions) ในพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 5 คน   
 มีข้อมูล (การส ารวจการเฝ้าระวัง COVID-19 และ Community Big Data) และมี 3 กลุ่ม  
 มีรูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับต าบลจากการสรุปบทเรียนและประสบการณ์ใน

โครงการ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง   
 มีรูปแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายในต าบลเพื่อแก้ปัญหาความ

ยากจน (Resource Mobilization) ไม่น้อยกว่า 1 รูปแบบ   
 มีแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนท่ีมาจากเรื่องเด่น คนเด่น จนได้รับการยอมรับ

เป็น ศูนย์เรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนจ านวน 1 แหล่งเรียนรู้และจ านวนหลักสูตร
การเรียนรู้ 1 หลักสูตร 

 
13. เอกสารประกอบผลการด าเนินงาน รูปภาพการด าเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินงานต าบลเขื่อนผากรวมพลังคนรุ่นใหม่น าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมายกระดับผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดการขยะด้วยแนวคิด

วัสดุหมุนเวียนอย่างยั่งยืน เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

1. กิจกรรมอบรมการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการและอบรมมาตรฐานการผลิตเบ้ืองต้น (GMP)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระเทียม 
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3. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดการขยะจิตสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.3  ภาพการด าเนินงานโครงการต าบลโหล่งขอดยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรและวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน 
 
1.การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวด้วยการเช่ือมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน 
สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสามารถเช่ือมโยงกับเส้นทางการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ (บ้านหลวง และ
บ้านแม่สายป่าเมี่ยง) 
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2 ภาพกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ 
(Smart Farmer) 

 
 
 



แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม (ง.9.1) 
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แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม (ง.9.1) 
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แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม (ง.9.1) 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านไบโอชาร์การท าปุ๋ยหมักจากถ่านไบโอชาร์ 
  

   
 



แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม (ง.9.1) 
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การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนให้ได้มาตรฐาน ขยายช่องทางการตลาด การบริหารจัดการกลุ่มสร้างรายได้เพิ่ม
ให้กับชุมชน 

  
 



แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม (ง.9.1) 
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ลงช่ือ...เสงี่ยม  คืนดี ...ผู้รายงานข้อมูล 
        (..นางสาวเสงี่ยม  คืนดี...) 
ต าแหน่ง...นักวิเคราะห์นโยบายและแผน..... 
โทรศัพท์ (มือถือ) 081 9933354.... 
โทรศัพท์ภายใน...-................... 
อีเมล  tawan.rmutl@gmail.com 
รายงานข้อมูล ณ วันท่ี.28..เดือน. ก.ย...พ.ศ 
2564.. 

ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล 
        (.....................................................) 
ต าแหน่ง....................................................... 
โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................ 
โทรศัพท์ภายใน................................................... 
อีเมล ............................................................ 
รายงานข้อมูล ณ วันท่ี......เดือน...........พ.ศ............ 

 
หมายเหตุ : ผู้รายงานข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ผู้ตรวจสอบข้อมูล คือ คณบดี หรือรองคณบดีพื้นท่ี ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/
ศูนย์/กอง 
         


