
 

 
 

 
แบบรายงานผลการดาํเนินงาน 

โครงการสร้างเดก็และเยาวชนต้นแบบ รู้ รกั สามคัคี และสาํนึกความเป็นไทย 
 
๑. ชื&อทมี Three Chalotte จงัหวดั เชยีงใหม ่
   โครงการ แคบหม ูNew Age 
 
๒. สถานที&ดาํเนินการ  ชมุชนบา้นแมก่ะ ตาํบล แมแ่ตง อาํเภอ แมแ่ตง 
 จงัหวดั เชยีงใหม ่
 
๓. ผูร้บัผดิชอบโครงการ (สมาชกิในทมี) 
(๑) นางสาว จฑุามาศ นรสงิห ์
(๒) นางสาว ปิยนุช สรอ้ยโคง้ 
(๓) นางสาว เจนจริา ปู่ ซ่ายา่ 
 
๔.วตัถุประสงคโ์ครงการ 
    (๑) เพื&อสรา้งมลูคา่ เพิ&มความแปลกใหมใ่นผลติภณัฑ ์เพิ&มชอ่งทางการตลาด การจาํหน่าย และสรา้ง
เครอืขา่ยธุรกจิ 
    (๒) เพื&อเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาและสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในชมุชน 
    (๓) เพื&อเสรมิสรา้งและพฒันาการใชท้กัษะทางดา้นบรหิารธรกุจิ 
 
๕. เป้าหมาย หรอืผลลพัธข์องโครงการที&กาํหนดไว ้
๑) แคบหม ูNew Age สามารถเป็นของกนิเลน่หรอืของฝากได ้    
๒) แคบหม ูNew Age สามารถสรา้งเครอืขา่ยธุรกจิกบัรา้นคา้ รา้นสะดวกซืkอ และซุปเปอรม์ารเ์กต็ได ้ 
๓) แคบหม ูNew Age สามารถเพิ&มรายไดใ้หก้บัคนในชมุชน    
๔) แคบหม ูNew Age สามารถพฒันาเศรษฐกจิชมุชนไปในทางที&ดขี ึkนได ้
 
๖. ระยะเวลาดาํเนินการ   ตั kงแต่วนัที& ......o...... เดอืน ...กนัยายน.... พ.ศ. ...pqrs..... 
    ถงึ วนัที& ......pt......... เดอืน .....กุมภาพนัธ.์...พ.ศ. .....pqrq....... 
 
 
 
 
 
 
 
๗. ขั kนตอนและวธิกีารดาํเนินงาน (อธบิายโดยระบุขั kนตอนวา่ทาํอะไร ที&ไหน กบัใคร อยา่งไร ในชว่งเวลา
ใด) 
 



ลาํดบัที& ข ั kนตอนและวธิกีารดาํเนินงาน ระยะเวลา 

1 ประชมุสมาชกิในทมีพรอ้มครทูี&ปรกึษา   o-pกนัยายนpqrs 

2 ประสานงานกบัผูใ้หญ่บา้น และกลุม่แมบ่า้น   y-z กนัยายนpqrs 

3 ทดลองทาํผลติภณัฑ ์เพื&อใหไ้ดส้ตูรที&ลงตวั o|ก.ย.-o|ต.คpqrs 

4 ปรกึษาและออกแบบบรรจุภณัฑ ์       ooต.ค.pqrs 

5 จดัหารา้นคา้และรา้นสะดวกซืkอ      opต.ค. pqrs 

6 ลงมอืทาํแคบหมแูละแพค็ใสบ่รรจุภณัฑ ์ oqต.ค.-yoธ.ค.pqrs 

7 จดัจาํหน่ายผลติภณัฑ ์ oqต.ค.rs-ptก.พ.rq 

8 สรปุและประเมนิผลโครงการ      ptก.พ.pqrq 

 
 

๘. งบประมาณดาํเนินการ   จาํนวน ...........15,000................ บาท   

    งบประมาณที&ไดร้บัของโครงการ/กจิกรรม จาํนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใชไ้ปจาํนวน 15,000 บาท 

    คงเหลอื จาํนวน 15,000 บาท ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากแหลง่ทุนอื&น (ถา้ม)ี ระบุ  

............................................................  
     
โดยมรีายการคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ มดีงันีk 
 

ลาํดบัที& รายการคา่ใชจ้า่ย (ระบุพอสงัเขป) จาํนวนเงนิ (บาท) 

1 หนงัหมสูด 1,000 

2 เกลอืแกง 25 

3 ผงชรูส 15 

4 ซอีิkวขาว 20 

6 ผงตม้ยาํ 90 

7 ผงลาบ 90 

8 ผงไขเ่คม็ 90 

9 ผงบาบคีวิ 90 

10 ผงชสี 90 

11 ผงหมา่ลา่ 90 

12 คา่แก๊สหงุตม้ 112 

13 คา่นํkา 22.50 

14 คา่ไฟฟ้า 30 



15 คา่บรรจุภณัฑ ์ 3,000 

16 คา่เดนิทางไปในหมูบ่า้น 2,000 

17 คา่อบรมและทดลองสตูรในแต่ละครั kง 1,000 

18 คา่ใชจ้า่ยเบด็เตลด็ 1,900 

19 คา่พฒันาผลติภณัฑ ์ 2,000 

20 คา่โฆษณาทั kงออฟไลน์และออนไลน์ 3,000 

 รวมเป็นเงนิทั kงสิkน 15,000 

 
๙. บุคคล หน่วยงาน หรอืเครอืขา่ยที&ใหค้วามรว่มมอืและมสีว่นรว่มในการดาํเนินการ 
    ผูใ้หญ่บา้น ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น แมบ่า้นในชมุชน ผูนํ้าชมุชนในเขตเทศบาลตาํบลแมแ่ตง 
 
๑๐. ผลสาํเรจ็และประโยชน์ของกลุม่เป้าหมายที&เกดิขึkนจากการดาํเนินโครงการ 
      ๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
              (๑) ไดป้ระสบการณ์ในการสง่ประกวดโครงการเกี&ยวกบัการชว่ยเหลอืชมุชน  
       (๒) ไดป้ระสบการณ์ในแกไ้ขปัญหาและการชว่ยเหลอืชมุชน     
              (๓) ไดเ้รยีนรูว้ธิกีารทาํแคบหมแูละการแปรรปูในรปูแบบใหม ่     
              (๔) ไดป้ระสบการณ์เกี&ยวกบัการประสานงานกบัหน่วยต่าง ๆ     
              (๕) ไดใ้ชท้กัษะและความสามารถทางดา้นบรหิารธุรกจิมาใชไ้ดจ้รงิ 
      
 ๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคม 
               (๑) ชมุชมมผีลติภณัฑใ์หมแ่ละเป็นที&รูจ้กัมากขึkน     
               (๒) ชมุชนมชีอ่งทางการจาํหน่ายแบบ O๒O Marketing     
               (๓) ชมุชนมเีครอืขา่ยธุรกจิ     
               (๔) ชมุชนมรีายไดจ้ากการขายเพิ&มขึkน     
               (๕) เป็นแนวทางในการพฒันาผลติภณัฑใ์หก้บัผูท้ี&สนใจ     
               (๖) สามารถสรา้งภาพลกัษณ์ใหมข่องแคบหมทูั &วไป 
 
๑๑. ผลงานหรอืผลผลติที&สามารถนําไปต่อยอดหรอืพฒันาในระยะต่อไป 
        รปูแบบบรรจุภณัฑข์องผลติภณัฑ ์และ เพิ&มทางเลอืกรสชาต ิ
 
๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการ รวมถงึวธิกีารที&ใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 
         การเดนิทางในชว่งโรคระบาดโควดิ-oz  

 
๑๓. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาโครงการต่อไป  
          ไมม่ ี
 
๑๔. จดัทําสื&อเพื&อนําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic หรอื วดีทิศัน์ความยาว
ไมเ่กนิ ๕ นาท ี(ถา้ม)ี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             (ลงชื&อ)            จุฑามาศ นรสงิห ์          หวัหน้าทมี 
                                              (นางสาว จฑุามาศ นรสงิห)์ 
                                          วนัที& ot เดอืน มนีาคม พ.ศ. pqrq 

 
                              (ลงชื&อ)             ปิยนุช สรอ้ยโคง้          สมาชกิในทมี 
                                              (นางสาว ปิยนุช สรอ้ยโคง้) 
                                           วนัที& ot เดอืน มนีาคม พ.ศ.pqrq 

 
(ลงชื&อ)         นางสาว เจนจริา ปู่ ซ่ายา่    สมาชกิในทมี 

                                               (นางสาว เจนจริา ปู่ ซ่ายา่) 
                                           วนัที& ot เดอืน มนีาคม พ.ศ.pqrq 

 
                              (ลงชื&อ)              รุง่อรณุ นรสงิห ์         ผูร้บัรอง  
                                                 (นาง รุง่อรณุ นรสงิห)์ 
                                   ตาํแหน่ง ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 
                                           วนัที& ot เดอืน มนีาคม พ.ศ. pqrq 
 
 
หมายเหตุ  กรณุาสง่ขอ้มลูภายในวนัที& ๑๘ มนีาคม ๒๕๖๕ 
 

 


