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ค าน า 
 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ด ำเนินกำร
จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับสมบูรณ์ โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BCG คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เพ่ือ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับสมบูรณ์ กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน และสรุปข้อเสนอแนะจำก
กำรด ำเนินงำนโครงกำร จ ำนวน ๔ ต ำบลประกอบไปด้วย โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลัง
โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต ำบลนำคอเรือ อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ต ำบลดอนเปำ อ ำเภอแม่วำง จังหวัด
เชียงใหม่ ต ำบลหนองแก๋ว อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ และต ำบลรอบเวียง อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัด
เชียงรำย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ทั้งนี้รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนฉบับสมบูรณ์ฉบับนี้ จะเป็นแนวทำงในกำรน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำและปรับปรุงองค์กร
อย่ำงต่อเนื่อง 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

1. ชื่อโครงกำร  
2. ระยะเวลำด ำเนินงำน  
3. กระบวนกำรด ำเนินงำน (สรุปรูปแบบกำรด ำเนินงำนในภำพรวม) 
4. ผลกำรด ำเนินงำน (ผลผลิต (Output), ผลลัพธ์  (Outcome), ผลกระทบ (Impact) 
5. ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจำกเดิม 
6. สรุปและข้อเสนอแนะจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
7. งบประมำณท่ีได้รับ และงบประมำณที่ใช้จริง (หำกมีงบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่นโปรด

ระบุ) 
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บทที่ 1  บทน ำ 
 

1. ชื่อโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 
(U2T for BCG) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2. ระยะเวลาด าเนินงานตลอดโครงการ จ านวน 1 เดือน เดือนกันยายน 2565  
3. งบประมาณโครงการ    32,725  บาท 
4. หลักการและเหตุผล 

    ตามที่รัฐบาล มีแผนงานในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ที่มุ่งเน้นการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศ ประกอบกับที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio – Circular-Green Economy : BCG Economy) เป็นยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่ยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Economy เนื่องจาก อว.มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มี
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณ์โควิดและยุทธศาสตร์ 
BCG Economy ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.ดว.) จึงเสนอ
การด าเนินการ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 
BCG and Regional Development)” ซึ่ งเป็นการด าเนินการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วย
เศรษฐกิจ BCG ในพ้ืนที่ 7,435 ต าบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไประเทศ โดยเป็นการน าองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน ต่างๆ ภายใต้ อว.ไปขับเคลื่อนทั้งในภาค
การผลิตและบริการในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ เพ่ิมและรักษษระดับการจ้างงาน 
อาทิเช่น การเกิดธุรกิจใหม่ การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตของการลงทุน การ เพ่ิมมูลค่าสินค้าและ
บริการ การเพ่ิมการบริโภค เป็นต้น ทั้งนี้ อว.ได้ด าเนินการโครงการลักษณะเดียวกันในปี พ.ศ.2564 
ได้แก่ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)” 
ภายใต้ พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 โดยได้ด าเนินการใน
พ้ืนที่ได้มากกว่า 58,000 คน มีกิจกรรมในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมกว่า 10,088 กิจกรรม ซึ่งจาก
การประเมินค่าผลตอบแทนทางสังคม เมื่อสิ้นสุดโครงการสามารถประเมินได้ว่า โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)” ให้ผลตอบแทนทางสังคม โดย
ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ส าคัญหลายด้าน อาทิเช่น เทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาความรู้ด้านสินค้า 
สมาร์ทฟาร์มเกษตรอินทรีย์ การจัดการท่องเที่ ยวแบบ New Normal  การแปรรูปผลิตภ ณฑ์ทาง
การเกษตร การท าตลาดดิจิทัล การท่องเที่ยวชุมชน และการส่งเสริมสุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้น 

ดังนั้น ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการด าเนินงานโครงการดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเพ่ือติดตามและประเมินผลการ
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ด าเนินงาน โครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T 
for BCG and Regional Development)” ทั้ง 4 ต าบล 

 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพ้ืนที่
ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2) เพ่ือเพ่ิมการจ้างงานบัณฑิตที่พ่ึงจบการศึกษาและประชาชนในพื้นท่ี 
3) พัฒนาก าลังคมให้มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 
BCG 
4)  เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุก
พ้ืนที่ 
5)  เพ่ือเกิดการท ารายงานผลการด าเนินงานให้เนินไปตามข้อก าหนด RSI และ NSI 

 
6. เป้าหมายโครงการ 

 1) หัวหน้าโครงการและคณะท างานโครงการ 4  ต าบล 
 2) นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 120 คน 
 3) ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง อาทิ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           4) บุคลากรที่เก่ียวข้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
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บทที่ 2 กำรด ำเนนิงำนโครงกำร  
 
กำรด ำเนินโครงกำร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and 
Regional Development 
ผลการด าเนินงาน ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ กระบวนการแนวคิดการท างานและแผนพัฒนา(รูปแบบและ
กลไกของโครงการ) กิจกรรมที่ด าเนินการ วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครง การกระบวนการด าเนินการ 
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ ผลการด าเนินงาน (ระบุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน)และ
ประโยชน์ที่ได้รับและกระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการและการประเมินความพึงพอใจของโครงการ และตาราง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (เปรียบเทียบระหว่างแผนการด าเนินงาน (P) และการปฏิบัติงานจริง (A)) (ของแต่
ละโครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ) 
รำยช่ือโครงกำรที่รับผิดชอบของหน่วยงำน 
1.โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่  
2.โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
3.โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮฮด 
จังหวัดเชียงใหม่ 
4.โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
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ผลกำรด ำเนินงำนพร้อมรูปภำพประกอบ 

ต ำบลหนองแก๋ว อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 กันยำยน 2565 

 
ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 กันยายน 2565 
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ต ำบลรอบเวียง อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย วันที่ 23 กันยำยน 2565 

 
 
  

ต ำบลนำคอเรือ อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตำมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 5 ตุลำคม 2565 
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บทที่ 3 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
3.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  

ชื่อโครงกำร 

 

วัตถุประสงค ์ รูปแบบหรือวิธีกำรท ำกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน  โดยสรุป ที่สำมำรถระบุได้ในเชิงนำมธรรม และ รูปธรรม  

(วัดได้) (ปฏิบัติได้จริง) 

   ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

1.โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐาน
รากหลังโควดิด้วยเศรษฐกจิ 
BCG ต าบลหนองแก๋ว 
อ าเภอหางดง จังหวัดเขียง
ใหม ่

1) เ พื่ อ เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการด้ าน BCG ใน
พื้นที่ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

2) เพื่อเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบ
การศึกษาและประชาชนในพื้ นที่
จ านวน 8 คน 

3) พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG 

4) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand 
Community Big Data (TCD) ให้มี
ความสมบรูณ์ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี
ของประเทศ 

 

1) กิจกรรม ติดตามผล และสรุป
ราย งาน ผล การด า เนิ น งาน
โครงการ 
 
2) กิจกรรมพัฒนาผลิตภณัฑ์ จัก
สานไม้ไผ่และเสื่ออ่อน และหัต
กรรมกระติ๊บมงคล  
 
3) กิจกรรมบรรจุภณัฑ์ หรืออัต
ลักษณ์ และ Brand สินค้า 
 
4) กิจกรรมส่งเสรมิการตลาด
และหาช่องทางจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ฐานข้อมูล Thailand 
Community Big Data 
(TCD) ของต าบลหนองแก๋ว 
1 ชุดข้อมูลที่หน่วยงาน
พัฒนาในต าบลอ าเภอ
สามารถมาใช้เพื่อการ
วางแผนพัฒนาได ้

1) 2
2) เกิดนวัตกรรมพัฒนา
สินค้าและบริการ ผลิตภณัฑ์
ชุมชน เกิดการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์หรืออัตลักษณ์ แบรด
สินค้า เพื่อให้สินค้าและ
บริหารมีความโดดเด่น  

 

 

 

 

 

 

1)ยอดจายของผลติภณัฑ์
หรือการบรโิภคเพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่า 10% 
 
2) มีการพัฒนาผลติภณัฑ์
หรือการบริการไม่น้อยกว่า 
2 ผลิตภณัฑ ์
 
3) ได้ข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ 
(TCD) ครบถ้วนสมบูรณ์ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 ราย 
การ 
    

 

 

 

 

 

 

 

1)สามารถน าฐานข้อมลู 
Thailand Community Big 
Data (TCD) ของต าบลหนอง
แก๋ว 1 ชุดข้อมูลที่หน่วยงาน
พัฒนาในต าบลและอ าเภอ
สามารถน ามาใช้เพื่อการ
วางแผนพัฒนาได ้

2)นวัตกรรมกิจกรรมพัฒนา
สินค้าและบริการ ผลิตภณัฑ์
ชุมชน เกิดการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์หรืออัตลักษณ์และ 
Brand สินค้าเพื่อให้สินคา้
และบริการมีความโดดเด่น 
น่าสนใจ และนวตักรรม  
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ชื่อโครงกำร 

 

วัตถุประสงค ์ รูปแบบหรือวิธีกำรท ำกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน  โดยสรุป ที่สำมำรถระบุได้ในเชิงนำมธรรม และ รูปธรรม  

(วัดได้) (ปฏิบัติได้จริง) 

   ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

  5) กิจกรรมอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีนวัตกรรมด้วย
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจBCG ใน
การผลิตสินค้าและบริการ 

 
 

3)ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
หนองแก๋ว อ าเภอหางดง 
ได้รับการพัฒนาอาชีพสาขา
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
4) ชุมชนมต าบลหนองแก๋ว 
มีรายได้เพิม่ขึ้นจากการ
ด าเนินงานโครงการได ้

 การตลาดและขายสินค้าท้ัง
แบบ Online / Off line ทั้ง
ในและต่างประเทศในเชิงรุก 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สามารถ
ต่อยอดก่อให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้นจากเดมิ 

4)ชุมชนต าบลหนองแก๋ว มี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ด าเนินงานโครงการ ส่งผลให้
เศรษฐกิจในชุมชนเกิดการ
หมุนเวียงชุมชนเกิดการพึ่งพา
ตนเอง และเป็นชุมชนเขม็แข็ง
ในอนาคต 
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ชื่อโครงกำร 

 

วัตถุประสงค ์ รูปแบบหรือวิธีกำรท ำกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน  โดยสรุป ที่สำมำรถระบุได้ในเชิงนำมธรรม และ รูปธรรม  

(วัดได้) (ปฏิบัติได้จริง) 

   ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

2. โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐาน
รากหลังโควดิด้วยเศรษฐกจิ 
BCG ต าบลดอนเปา อ าเภอ
แม่วาง จังหวัดเขียงใหม ่

1)  เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ด้ าน  BCG ใน พื้ น ที่ ด้ ว ย อ งค์ ค ว าม รู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2) เพื่อเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบ

การศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ี 
3) พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่

จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG 

4) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand 
Community Big Data (TCD) ให้มี
ความสมบรูณ์ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี
ของประเทศ 

 

1) กิ จ ก รรม พั ฒ น ารู ป แบ บ
ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่บ้านเหล่า
ป่าฝาง 
 
2) กิจกรรมพัฒนาผลิตภณัฑ์
กระเป๋าผ้าทอมิอบ้านเหล่าป่า
ฝางด้วยเทคนิค eco Printing 
 
3) กิจกรรมจัดท าบรรจภุัณฑ์ผ้า
ทอมือจากวัสดุธรรมชาติในท้อง
ถี่น 
 
4) กิจกรรมส่งเสรมิการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
เพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ภาคการผลติและบริการด้าน 
BCG พื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

5) 2
2) เพิ่มการจ้างงานบัณฑติที่
พึ่งจบการศึกษาและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)ยอดจายของผลติภณัฑ์
หรือการบรโิภคเพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่า 10% 
 
2) มีการพัฒนาผลติภณัฑ์
หรือการบริการไม่น้อยกว่า 
2 ผลิตภณัฑ ์
 
3) ได้ข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ 
(TCD) ครบถ้วนสมบูรณ์ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 ราย 
การ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)การพัฒนาผลติภณัฑ์ตาม
แนวทาง BCG Model ช่วยลด
รายจ่าย สร้างรายได้ เกิดการ
กระจายรายได้ในชุมชน 

 

2) กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาทักณะด้านการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ 
การท าธุรกิจ และการตลาด 
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ชื่อโครงกำร 

 

วัตถุประสงค ์ รูปแบบหรือวิธีกำรท ำกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน  โดยสรุป ที่สำมำรถระบุได้ในเชิงนำมธรรม และ รูปธรรม  

(วัดได้) (ปฏิบัติได้จริง) 

   ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

  5) กิจกรรมอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีนวัตกรรมด้วย
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจBCG ใน
การผลิตสินค้าและบริการ 

 
 

3) เกิดการพัฒนาก าลังคนให้
มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อ
การท างานในปัจจุบันและ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจ BCG 
 
4) ฐานข้อมูล Thailand 
Community Big Data 
(TCD) ต าบลดอนเปามีความ
สมบูรณ์ครอบคลมุ 

 3)เกิดการกระตุ้นและส่งเสรมิ
กระบวนการผลติที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG 
Model ท าให้เกิดกระทบเชิง
บวกต่อสังคม ชุมชน สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 
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ชื่อโครงกำร 

 

วัตถุประสงค ์ รูปแบบหรือวิธีกำรท ำกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน  โดยสรุป ที่สำมำรถระบุได้ในเชิงนำมธรรม และ รูปธรรม  

(วัดได้) (ปฏิบัติได้จริง) 

   ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

3.โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐาน
รากหลังโควดิด้วยเศรษฐกจิ 
BCG ต าบลนาคอเรือ 
อ าเภอฮฮด จังหวัด
เชียงใหม่ 

1)  เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ด้ าน  BCG ใน พื้ น ที่ ด้ ว ย อ งค์ ค ว าม รู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2)เพื่อเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่ งจบ
การศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ี 
3)พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG 
4)เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand 
Community Big Data (TCD) ให้มีความ
สมบูรณ์ครอบคลมุในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ 

 

1) กิจกรรม 1 การถ่ ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วย
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG ใน
การผลิตสินค้าและบริการของ
ต าบล 
 
2) กิจกรรม 2 การส่งเสริมการ
ส ร้ า งอั ต ลั กษ ณ์ ห รื อ  Brand 
สินค้าและบริการของต าบล การ
พัฒนาออกแบบสินค้า บรรจุ
ภัณฑ์ ด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ 
BCG 
 
3) กิ จกรรม  3 การส่ งเส ริ ม
การตลาดและหาช่องทางขาย
ผลิตภัณฑ์และบริการ BCG ของ
ต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ
ด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์
ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
 
2) เพื่อเพ่ิมการจ้างงาน
บัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษา
และประชาชนในพ้ืนท่ี 
 
3)พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ
พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการ
ท างานในปัจจุบันและทักษะที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG 
 

1)ยอดจายของผลติภณัฑ์
หรือการบรโิภคเพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่า 10% 
 
2) มีการพัฒนาผลติภณัฑ์
หรือการบริการไม่น้อยกว่า 
2 ผลิตภณัฑ ์
 
3) ได้ข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ 
(TCD) ครบถ้วนสมบูรณ์ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 ราย 
การ 
    

 

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาม
แนวทาง BCG Model ช่วยลด
รายจ่าย สร้างรายได้ในชุมชน 

2)กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ การ
ท าธุรกิจ และการตลาด 

3) เกิดการกระตุ้นและส่งเสริม
กระบวนการผลติที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG 
Model ท าให้เกิดผลกระทบ
เชิงบวกต่อสังคม ชุมชน 
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
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ชื่อโครงกำร 

 

วัตถุประสงค ์ รูปแบบหรือวิธีกำรท ำกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน  โดยสรุป ที่สำมำรถระบุได้ในเชิงนำมธรรม และ รูปธรรม  

(วัดได้) (ปฏิบัติได้จริง) 

   ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

 

 

 4) กิ จกรรม   4  การบริห าร
โครงการ การลงพื้นที่ การเก็บ
ข้อมูล การสรุปรายงานโครงการ 

4) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล 
Thailand Community 
Big Data (TCD) ให้มีความ
สมบูรณ์ครอบคลมุในทุก
พื้นที่ของประเทศ 
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ชื่อโครงกำร 

 

วัตถุประสงค ์ รูปแบบหรือวิธีกำรท ำกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน  โดยสรุป ที่สำมำรถระบุได้ในเชิงนำมธรรม และ รูปธรรม  

(วัดได้) (ปฏิบัติได้จริง) 

   ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

4.โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานราก
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลรอบเวียง อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 

1)  เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ด้ าน  BCG ใน พื้ น ที่ ด้ ว ย อ งค์ ค ว าม รู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2)เพื่อเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่ งจบ
การศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ี 
3)พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG 
4)เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand 
Community Big Data (TCD) ให้มีความ
สมบูรณ์ครอบคลมุในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ 

 

1) การจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 10 
อัตรา งบประมาณ  360,000 
บาท 

2) กิจกรรมส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ   
งบประมาณ 54,070 บาท  

3) กิจกรรมยกระดับคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์สินคา้ในชุมชน 
งบประมาณ 76,430 บาท 

 

1) เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ
ด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์
ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
 
2) เพื่อเพ่ิมการจ้างงาน
บัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษา
และประชาชนในพ้ืนท่ี 
 
3)พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ
พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการ
ท างานในปัจจุบันและทักษะที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)ยอดจายของผลติภณัฑ์
หรือการบรโิภคเพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่า 10% 
 
2) มีการพัฒนาผลติภณัฑ์
หรือการบริการไม่น้อยกว่า 
2 ผลิตภณัฑ ์
 
3) ได้ข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ 
(TCD) ครบถ้วนสมบูรณ์ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 ราย 
การ 
    

 

1)ได้ เพิ่ มศั กยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ
ด้าน BCG ในพื้นที่  ด้วยองค์
ค ว า ม รู้  เท ค โน โล ยี แ ล ะ
นวัตกรรม 

2)ได้เพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่
พึ่งจบการศึกษาและประชาชน
ในพื้นที ่

3) ได้พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ
พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการท างาน
ในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้อ 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

ชื่อโครงกำร 

 

วัตถุประสงค ์ รูปแบบหรือวิธีกำรท ำกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน  โดยสรุป ที่สำมำรถระบุได้ในเชิงนำมธรรม และ รูปธรรม  

(วัดได้) (ปฏิบัติได้จริง) 

   ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

    
4) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล 
Thailand Community 
Big Data (TCD) ให้มีความ
สมบูรณ์ครอบคลมุในทุก
พื้นที่ของประเทศ 

 
 

4 ) ไ ด้ พั ฒ น า ฐ า น ข้ อ มู ล 
Thailand Community Big Data 

(TCD)  ให้ มี ค ว า ม ส ม บู ร ณ์
ครอบคลุม ในทุกพื้ นที่ ของ
ประเทศ 
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สรุปผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม  
ต ำบลหนองแก๋ว อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 กันยำยน 2565 

 วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับความพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100    ความพึงพอใจระดับดีมาก       
ร้อยละ  80 – 89    ความพึงพอใจระดับมาก       
ร้อยละ  70 – 79    ความพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ความพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ความพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 

รำยกำรประเมิน/ข้อมูลกำรประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จำกผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 19 76.67 

ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ  (Input)  25 20 79.33 

ด้ำนกระบวนกำร (Process) 20 17 85.33 

ด้ำนผลผลิต (Product)  30 23 77.78 

รวม 100 79.50 80.00 

 

  ผลการประเมินโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภำพรวม มีค่าเฉลี่ย 79.50 คะแนน และมีค่าร้อยละ
เท่ากับ 80.00 คะแนน โดยมีผลการด าเนินงานสภาวะแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 19 คะแนน และมีร้อยละกับ76.67 
คะแนน ผลการด าเนินด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย  20 คะแนน และมีค่าร้อยละเท่ากับ79.33 คะแนน  
ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย  17 คะแนน และมีค่าร้อยละเท่ากับ 85.33 คะแนน 
ผลการด าเนินงานด้านผลผลิต   มีค่าเฉลี่ย 23 คะแนนและมีค่าร้อยละเท่ากับ 77.78 คะแนนและผลการ
ประเมินด้านปัจจัยน าเข้าสูงกว่าด้านอ่ืน ส าหรับผลการด าเนินงานในด้านกระบวนการควรมีการพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขเก่ียวกับกระบวนการด าเนินงานโครงการ 
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อภิปรำยผล (แต่ละโครงกำรที่หน่วยงำนรับผิดชอบ) 

 การประเมินโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 
ต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่
 ตามรูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  ผลการประเมินมีความเชื่อมั่นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด คือ การด าเนินงาน มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงาน การศึกษาความต้องการ
ของบุคลากรที่ร่วมด าเนินโครงการ โดยประสานกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  วางแผนและจัดท า
โครงการพัฒนาให้ตรงตามสภาพที่แท้จริงมากท่ีสุด ท าให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดอย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดในการวางแผนของอุทัย  บุญประเสริฐ (2532) ที่กล่าวว่า  ถ้าหน่วยงาน
ใดมีการวางแผน โดยวางแผนเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ มีแผนงานที่ดีตั้งแต่ต้น  การปฏิบัติงานตามแผน
ย่อมมีประสิทธิภาพสูง  นอกจากนั้นการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานตามขั้นตอนโดยละเอียด การด าเนินงานตาม
ปฏิทินปฏิบัติงานที่ก าหนดทุกขั้นตอน และทุกกิจกรรม  ท าให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  โดยเฉพาะการ
นิเทศติดตามก ากับ  และให้ขวัญก าลังใจแกผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ    เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภิญโญ  สาธร (2526) โดยให้ทรรศนะถึงวิธีให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจ  ในการปฏิบัติงานว่า การเอาใจใส่ดูแลผู้ปฏิบัติงาน เป็นการให้
ขวัญและก าลังใจอย่างหนึ่ง ส าหรับการประเมินโครงการนับเป็นส่วนส าคัญยิ่งอีกส่วนหนึ่ง  ที่ช่วยให้
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมด าเนินโครงการทราบผลส าเร็จของการด าเนินงาน  เพ่ือน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ซึ่งสอดคล้องกับที่สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ 
(2535 : บทน า)กล่าวไว้ในบทน าของรวมบทความทางการประเมินโครงการว่า  การบริหารโครงการต่าง ๆไม่
ว่าจะเป็นโครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง การปกครองก็ตามจะบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  จ าเป็นต้องอาศัยการประเมินโครงการ (Project  evaluation) ที่เป็นระบบ คือ ผลจากการประเมิน
โครงการได้ทันท่วงทีและเมื่อได้ด าเนินโครงการไปแล้ว ย่อมต้องการทราบว่าโครงการนั้นได้บรรลุเป้าหมาย
หรือไม่เพียงใด  คุ้มกับทุนและแรงงานที่ลงทุนไปหรือไม่ เพ่ือจะได้ทราบว่าการด าเนินงานทุกขั้นตอน  ได้ตรง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่  และจะต้องน าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม 

1. ควรเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม มีดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน กระติ๊บควรเพิ่มรูปแบบเพื่อ
รองรับสังคมสมัยใหม่ ลดต้นทุน การผลิต 

2.    จัดกิจกรรมสร้างรายได้ เช่น workshop ฐานการเรียนรู้ 
3.    ร่วมกับเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียน ก.ศ.น เพ่ือสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ให้นักเรียนผู้สนใจ

ในจังหวัดสร้างทักษะการเรียนรู้ ทักษะทางอารมณ์ สมาธิ 
4.   พัฒนาการสร้าง Content เกี่ยวกบัสินค้าให้ยั่งยืนเพ่ือสนับสนุนการตลาดในโลกออนไลน์ 
5.   ควรมีการประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่น ให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

สินค้า แหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน          
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สรุปผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม  
ต ำบลดอนเปำ อ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 กันยำยน 2565 

 วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับความพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100    ความพึงพอใจระดับดีมาก       
ร้อยละ  80 – 89    ความพึงพอใจระดับมาก       
ร้อยละ  70 – 79    ความพึงพอใจระดับพอใช้      
รอ้ยละ  60 – 69    ความพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ความพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 

รำยกำรประเมิน/ข้อมูลกำรประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จำกผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 22.17 88.67 

ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ  (Input)  25 21.83 87.33 

ด้ำนกระบวนกำร (Process) 20 19 98.33 

ด้ำนผลผลิต (Product)  30 21 85.56 

รวม 100 80.00 89.97 

 

  ผลการประเมินโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภำพรวม มีค่าเฉลี่ย 80.00 คะแนน และมีค่าร้อยละ
เท่ากับ 89.97 คะแนน โดยมีผลการด าเนินงานสภาวะแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 22.17 คะแนน และมีร้อยละกับ
86.67 คะแนน ผลการด าเนินด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 21.89 คะแนน และมีค่าร้อยละเท่ากับ 87.33 
คะแนน ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 19 คะแนน และมีค่าร้อยละเท่ากับ 98.33 คะแนน 
ผลการด าเนินงานด้านผลผลิต   มีค่าเฉลี่ย 21 คะแนนและมีค่าร้อยละเท่ากับ 85.58 คะแนนและผลการ
ประเมินด้านสภาวะแวดล้อมด้านบริบทของพื้นที่ สูงกว่าด้านอ่ืน ส าหรับผลการด าเนินงานในด้านกระบวนการ
ควรมีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเก่ียวกับกระบวนการด าเนินงานโครงการ 
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อภิปรำยผล (แต่ละโครงกำรที่หน่วยงำนรับผิดชอบ) 

 การประเมินโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 
ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม ่
 ตามรูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  ผลการประเมินมีความเชื่อมั่นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด คือ การด าเนินงาน มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงาน การศึกษาความต้องการ
ของบุคลากรที่ร่วมด าเนินโครงการ โดยประสานกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  วางแผนและจัดท า
โครงการพัฒนาให้ตรงตามสภาพที่แท้จริงมากท่ีสุด ท าให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดอย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดในการวางแผนของอุทัย  บุญประเสริฐ (2532 ) ที่กล่าวว่า  ถ้าหน่วยงาน
ใดมีการวางแผน โดยวางแผนเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ มีแผนงานที่ดีตั้งแต่ต้น  การปฏิบัติงานตามแผน
ย่อมมีประสิทธิภาพสูง  นอกจากนั้นการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานตามขั้นตอนโดยละเอียด การด าเนินงานตาม
ปฏิทินปฏิบัติงานที่ก าหนดทุกขั้นตอน และทุกกิจกรรม  ท าให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  โดยเฉพาะการ
นิเทศติดตามก ากับ  และให้ขวัญก าลังใจแกผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ    เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภิญโญ  สาธร (2526) โดยให้ทรรศนะถึงวิธีให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจ  ในการปฏิบัติงานว่า การเอาใจใส่ดูแลผู้ปฏิบัติงาน เป็นการให้
ขวัญและก าลังใจอย่างหนึ่ง ส าหรับการประเมินโครงการนับเป็นส่วนส าคัญยิ่งอีกส่วนหนึ่ง  ที่ช่วยให้
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมด าเนินโครงการทราบผลส าเร็จของการด าเนินงาน  เพ่ือน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ซึ่งสอดคล้องกับที่ สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ 
(2535 : บทน า)กล่าวไว้ในบทน าของรวมบทความทางการประเมินโครงการว่า  การบริหารโครงการต่าง ๆไม่
ว่าจะเป็นโครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง การปกครองก็ตามจะบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  จ าเป็นต้องอาศัยการประเมินโครงการ (Project  evaluation) ที่เป็นระบบ คือ ผลจากการประเมิน
โครงการได้ทันท่วงทีและเมื่อได้ด าเนินโครงการไปแล้ว ย่อมต้องการทราบว่าโครงการนั้นได้บรรลุเป้าหมาย
หรือไม่เพียงใด  คุ้มกับทุนและแรงงานที่ลงทุนไปหรือไม่ เพ่ือจะได้ทราบว่าการด าเนินงานทุกขั้นตอน  ได้ตรง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่  และจะต้องน าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม 

1.ควรเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ จากกลุ่มผู้สนใจในกลุ่มหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาของกลุ่ม
สร้างแผนพัฒนาเพ่ือเสนอแกกลุ่มท้องถิ่นหรือเอกชน 
2. เตรียมก าลังคนสนับสนุนคนรุ่นใหม่ และปรับปรุงสถานที่ จัดเรียงท าให้สวยงาม ปรับภูมิทัศน์ 

3. จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย ให้ยอดชัดเจน เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมกลุ่มทอผ้า 
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สรุปผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม  

ต ำบลดอนเปำ อ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 กันยำยน 2565 
 วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 

กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับความพึงพอใจ       
ร้อยละ  90 – 100    ความพึงพอใจระดับดีมาก       
ร้อยละ  80 – 89    ความพึงพอใจระดับมาก       
ร้อยละ  70 – 79    ความพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ความพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ความพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 

รำยกำรประเมิน/ข้อมูลกำรประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จำกผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 22.17 88.67 

ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ  (Input)  25 21.83 87.33 

ด้ำนกระบวนกำร (Process) 20 19 98.33 

ด้ำนผลผลิต (Product)  30 21 85.56 

รวม 100 80.00 89.97 

 

  ผลการประเมินโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ภำพรวม มีค่าเฉลี่ย 80.00 คะแนน และมีค่าร้อยละ
เท่ากับ 89.97 คะแนน โดยมีผลการด าเนินงานสภาวะแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 22.17 คะแนน และมีร้อยละกับ
86.67 คะแนน ผลการด าเนินด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 21.89 คะแนน และมีค่าร้อยละเท่ากับ 87.33 
คะแนน ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 19 คะแนน และมีค่าร้อยละเท่ากับ 98.33 คะแนน 
ผลการด าเนินงานด้านผลผลิต   มีค่าเฉลี่ย 21 คะแนนและมีค่าร้อยละเท่ากับ 85.58 คะแนนและผลการ
ประเมินด้านสภาวะแวดล้อมด้านบริบทของพื้นที่ สูงกว่าด้านอ่ืน ส าหรับผลการด าเนินงานในด้านกระบวนการ
ควรมีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเก่ียวกับกระบวนการด าเนินงานโครงการ 
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อภิปรำยผล (แต่ละโครงกำรที่หน่วยงำนรับผิดชอบ) 

 การประเมินโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 
ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม ่
 ตามรูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  ผลการประเมินมีความเชื่อมั่นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด คือ การด าเนินงาน มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงาน การศึกษาความต้องการ
ของบุคลากรที่ร่วมด าเนินโครงการ โดยประสานกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  วางแผนและจัดท า
โครงการพัฒนาให้ตรงตามสภาพที่แท้จริงมากท่ีสุด ท าให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดอย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดในการวางแผนของอุทัย  บุญประเสริฐ (2532) ที่กล่าวว่า  ถ้าหน่วยงาน
ใดมีการวางแผน โดยวางแผนเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ มีแผนงานที่ดีตั้งแต่ต้น  การปฏิบัติงานตามแผน
ย่อมมีประสิทธิภาพสูง  นอกจากนั้นการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานตามขั้นตอนโดยละเอียด การด าเนินงานตาม
ปฏิทินปฏิบัติงานที่ก าหนดทุกขั้นตอน และทุกกิจกรรม  ท าให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  โดยเฉพาะการ
นิเทศติดตามก ากับ  และให้ขวัญก าลังใจแกผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ    เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภิญโญ  สาธร (2526) โดยให้ทรรศนะถึงวิธีให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจ  ในการปฏิบัติงานว่า การเอาใจใส่ดูแลผู้ปฏิบัติงาน เป็นการให้
ขวัญและก าลังใจอย่างหนึ่ง ส าหรับการประเมินโครงการนับเป็นส่วนส าคัญยิ่งอีกส่วนหนึ่ง  ที่ช่วยให้
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมด าเนินโครงการทราบผลส าเร็จของการด าเนินงาน  เพ่ือน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ซึ่งสอดคล้องกับที่สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ 
(2535 : บทน า)กล่าวไว้ในบทน าของรวมบทความทางการประเมินโครงการว่า  การบริหารโครงการต่าง ๆไม่
ว่าจะเป็นโครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง การปกครองก็ตามจะบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  จ าเป็นต้องอาศัยการประเมินโครงการ (Project  evaluation) ที่เป็นระบบ คือ ผลจากการประเมิน
โครงการได้ทันท่วงทีและเมื่อได้ด าเนินโครงการไปแล้ว ย่อมต้องการทราบว่าโครงการนั้นได้ บรรลุเป้าหมาย
หรือไม่เพียงใด  คุ้มกับทุนและแรงงานที่ลงทุนไปหรือไม่ เพ่ือจะได้ทราบว่าการด าเนินงานทุกขั้นตอน  ได้ตรง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่  และจะต้องน าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม 

1.ควรเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ จากกลุ่มผู้สนใจในกลุ่มหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาของกลุ่ม
สร้างแผนพัฒนาเพ่ือเสนอแกกลุ่มท้องถิ่นหรือเอกชน 
2. เตรียมก าลังคนสนับสนุนคนรุ่นใหม่ และปรับปรุงสถานที่ จัดเรียงท าให้สวยงาม ปรับภูมิทัศน์ 

3. จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย ให้ยอดชัดเจน เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมกลุ่มทอผ้า 
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สรุปผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม  
ต ำบลรอบเวียง อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย วันที่ 23 กันยำยน 2565 

 วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับความพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100    ความพึงพอใจระดับดีมาก       
ร้อยละ  80 – 89    ความพึงพอใจระดับมาก       
ร้อยละ  70 – 79    ความพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ความพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ความพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 

รำยกำรประเมิน/ข้อมูลกำรประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จำกผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 21.75 87.00 

ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ  (Input)  25 21.00 84.00 

ด้ำนกระบวนกำร (Process) 20 17.25 86.25 

ด้ำนผลผลิต (Product)  30 24 80.83 

รวม 100 87 62.77 

 

  ผลการประเมินโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภำพรวม มีค่าเฉลี่ย 87 คะแนน และมีค่าร้อยละ
เท่ากับ 62.77  คะแนน โดยมีผลการด าเนินงานสภาวะแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 21.75 คะแนน และมีร้อยละกับ
87.00 คะแนน ผลการด าเนินด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 21.00 คะแนน และมีค่าร้อยละเท่ากับ 84 คะแนน 
ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย  17.25 คะแนน และมีค่าร้อยละเท่ากับ 86.25 คะแนน 
ผลการด าเนินงานด้านผลผลิต   มีค่าเฉลี่ย 24 คะแนนและมีค่าร้อยละเท่ากับ 80.83 คะแนนและผลการ
ประเมินด้านสภาวะแวดล้อมด้านผลผลิต สูงกว่าด้านอ่ืน ส าหรับผลการด าเนินงานในด้านกระบวนการควรมี
การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเก่ียวกับกระบวนการด าเนินงานโครงการ 
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อภิปรำยผล (แต่ละโครงกำรที่หน่วยงำนรับผิดชอบ) 

 การประเมินโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 
ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 ตามรูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  ผลการประเมินมีความเชื่อมั่นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด คือ การด าเนินงาน มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงาน การศึกษาความต้องการ
ของบุคลากรที่ร่วมด าเนินโครงการ โดยประสานกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  วางแผนและจัดท า
โครงการพัฒนาให้ตรงตามสภาพที่แท้จริงมากท่ีสุด ท าให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดอย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดในการวางแผนของอุทัย  บุญประเสริฐ (2532 ) ที่กล่าวว่า  ถ้าหน่วยงาน
ใดมีการวางแผน โดยวางแผนเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ มีแผนงานที่ดีตั้งแต่ต้น  การปฏิบัติงานตามแผน
ย่อมมีประสิทธิภาพสูง  นอกจากนั้นการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานตามขั้นตอนโดยละเอียด การด าเนินงานตาม
ปฏิทินปฏิบัติงานที่ก าหนดทุกขั้นตอน และทุกกิจกรรม  ท าให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  โดยเฉพาะการ
นิเทศติดตามก ากับ  และให้ขวัญก าลังใจแกผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ    เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภิญโญ  สาธร (2526) โดยให้ทรรศนะถึงวิธีให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจ  ในการปฏิบัติงานว่า การเอาใจใส่ดูแลผู้ปฏิบั ติงาน เป็นการให้
ขวัญและก าลังใจอย่างหนึ่ง ส าหรับการประเมินโครงการนับเป็นส่วนส าคัญยิ่งอีกส่วนหนึ่ง  ที่ช่วยให้
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมด าเนินโครงการทราบผลส าเร็จของการด าเนินงาน  เพ่ือน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ซึ่งสอดคล้องกับที่สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ 
(2535 : บทน า)กล่าวไว้ในบทน าของรวมบทความทางการประเมินโครงการว่า  การบริหารโครงการต่าง ๆไม่
ว่าจะเป็นโครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง การปกครองก็ตามจะบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  จ าเป็นต้องอาศัยการประเมินโครงการ (Project  evaluation) ที่เป็นระบบ คือ ผลจากการประเมิน
โครงการได้ทันท่วงทีและเมื่อได้ด าเนินโครงการไปแล้ว ย่อมต้องการทราบว่าโครงการนั้นได้บรรลุเป้าหมาย
หรือไม่เพียงใด  คุ้มกับทุนและแรงงานที่ลงทุนไปหรือไม่ เพ่ือจะได้ทราบว่าการด าเนินงานทุกขั้นตอน  ได้ตรง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่  และจะต้องน าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม 

1.ควรเพิ่มเติมแผนการเขียนการท่องเที่ยวของชุมชน และการสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนต่อไป 
2. ควรเพิ่มกิจกรรมที่น่าสนใจ รอการสนับสนุนและพัฒนาต่อไป สร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์พื้นที่มากขึ้น 

3. สร้างระบบให้เป็น BCG มากข้ึน 

4. ควรมีการเชื่อมโนงผลิตภัณฑ์ของทั้งสองชุมชน เพ่ือสร้างรายได้และลดต้นทุน เช่น ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
ในพ้ืนที่ศนูย์การเรียนรู้เพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิตขี้ผึ้งสมุนไพร 

5.น าจุดแข็งขอป่ากลางเมือง สร้างพ้ืนที่เพ่ือสุขภาพ และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ 
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สรุปผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม  
ต ำบลนำคอเรือ อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 ตุลำคม 2565 รูปแบบออนไลน์ 

 วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  X  และร้อยละเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์เฉลี่ยเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับความพึงพอใจ       

ร้อยละ  90 – 100    ความพึงพอใจระดับดีมาก       
ร้อยละ  80 – 89    ความพึงพอใจระดับมาก       
ร้อยละ  70 – 79    ความพึงพอใจระดับพอใช้      
ร้อยละ  60 – 69    ความพึงพอใจระดับปรับปรุง       
ร้อยละ  50 – 59    ความพึงพอใจระดับปรับปรุงเร่งด่วน 

รำยกำรประเมิน/ข้อมูลกำรประเมิน คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
จำกผู้ประเมิน 

X  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้ำนสภำวะแวดล้อมหรือด้ำนบริบทของพ้ืนที่ (Context )    25 25.75 100 

ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ  (Input)  25 24.87 99.50 

ด้ำนกระบวนกำร (Process) 20 20.87 100 

ด้ำนผลผลิต (Product)  30 29.43 98.12 

รวม 100 98 100 

 

  ผลการประเมินโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภำพรวม มีค่าเฉลี่ย 98 คะแนน และมีค่าร้อยละ
เท่ากับ 100  คะแนน โดยมีผลการด าเนินงานสภาวะแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 25.75 คะแนน และมีร้อยละกับ 100 
คะแนน ผลการด าเนินด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 24.87 คะแนน และมีค่าร้อยละเท่ากับ 99.50 คะแนน  
ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย  20.87 คะแนน และมีค่าร้อยละเท่ากับ  100 คะแนน 
ผลการด าเนินงานด้านผลผลิต   มีค่าเฉลี่ย 29.43  คะแนนและมีค่าร้อยละเท่ากับ 98.12 คะแนนและผลการ
ประเมินด้านสภาวะแวดล้อมด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบทของพ้ืนที่ และด้านกระบวนการ สูงกว่าด้าน
อ่ืน  
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อภิปรำยผล (แต่ละโครงกำรที่หน่วยงำนรับผิดชอบ) 

 การประเมินโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 
ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตามรูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  ผลการประเมินมีความเชื่อมั่นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด คือ การด าเนินงาน มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงาน การศึกษาความต้องการ
ของบุคลากรที่ร่วมด าเนินโครงการ โดยประสานกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  วางแผนและจั ดท า
โครงการพัฒนาให้ตรงตามสภาพที่แท้จริงมากท่ีสุด ท าให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดอย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดในการวางแผนของอุทัย  บุญประเสริฐ (2532 ) ที่กล่าวว่า  ถ้าหน่วยงาน
ใดมีการวางแผน โดยวางแผนเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ มีแผนงานที่ดีตั้งแต่ต้น  การปฏิบัติงานตามแผน
ย่อมมีประสิทธิภาพสูง  นอกจากนั้นการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานตามขั้นตอนโดยละเอียด การด าเนินงานตาม
ปฏิทินปฏิบัติงานที่ก าหนดทุกขั้นตอน และทุกกิจกรรม  ท าให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  โดยเฉพาะการ
นิเทศติดตามก ากับ  และให้ขวัญก าลังใจแกผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ    เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภิญโญ  สาธร (2526) โดยให้ทรรศนะถึงวิธีให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจ  ในการปฏิบัติงานว่า การเอาใจใส่ดูแลผู้ปฏิบัติงาน  เป็นการให้
ขวัญและก าลังใจอย่างหนึ่ง ส าหรับการประเมินโครงการนับเป็นส่วนส าคัญยิ่งอีกส่วนหนึ่ง  ที่ช่วยให้
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมด าเนินโครงการทราบผลส าเร็จของการด าเนินงาน  เพ่ือน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ซึ่ งสอดคล้องกับที่สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ 
(2535 : บทน า)กล่าวไว้ในบทน าของรวมบทความทางการประเมินโครงการว่า  การบริหารโครงการต่าง ๆไม่
ว่าจะเป็นโครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง การปกครองก็ตามจะบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  จ าเป็นต้องอาศัยการประเมินโครงการ (Project  evaluation) ที่เป็นระบบ คือ ผลจากการประเมิน
โครงการได้ทันท่วงทีและเมื่อได้ด าเนินโครงการไปแล้ว ย่อมต้องการทราบว่าโครงการนั้นได้บรรลุเป้าหมาย
หรือไม่เพียงใด  คุ้มกับทุนและแรงงานที่ลงทุนไปหรือไม่ เพ่ือจะได้ทราบว่าการด าเนินงานทุกขั้นตอน  ได้ตรง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่  และจะต้องน าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม 

1.ควรต่อยอดรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้ทันสมัยเรื่อยๆ 

2. ควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

3. สร้างอัตลักษณ์ในสินค้าให้โดดเด่นมีป้ายตราสัญญลัษณ์เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมตัวสินค้าสู่ตลาดที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จน
เกิดเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการแปรรูป 

4.พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าตามยุคสมัย ส ารวจตลาดและความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือผลิตสินค้าให้ตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมาย 

5.ใช้เทคนิคการปักลดลง ลดเวลาการผลิตภัณฑ์ สร้างลักษณะผลิตภัณฑ์น้อยแต่มาก  

6. สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ต าบลโดยการท า tag QR code ลิ้งค์สู่วีดีโอที่มีสตอรี่ของสินค้า  

7.น าจุดแข็งขอป่ากลางเมือง สร้างพ้ืนที่เพ่ือสุขภาพ และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ 

8.ควรสร้างแบรนด์สินค้า ขยายตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
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ภำคผนวก 
1. ภาพกิจกรรม 
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