
ผลการด าเนินงานรายโครงการ 
 โครงการการพัฒนาคุณภาพสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านหนองห้า 

การด าเนินการโครงการ ปี 2564 

กิจกรรมการด าเนินงาน :  

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาความเสถียรภาพของสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ (ครูเอก นายสุพิศ สุวรรณมณี) 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาความเสถียรภาพของสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ (ครูกบ นายนิทัศน์ จันทร) 

กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์จากผา้ทอยอ้มสีจากธรรมชาติครั้งที่ 1 

กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์จากผา้ทอยอ้มสีจากธรรมชาติ ครั้งท่ี 2 

ผลการด าเนินการ (ณ วันที่  7 กันยายน 2564) 

สรุปผลการด าเนินงาน : กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเกิน100%ผ้าทอ
ย้อมสีจากธรรมชาติ ลดการตกของสี สีมีความคงทน ได้เทคนิควิธีการสกัด 
การย้อม สีใหม่ๆ ได้สีเข้มกว่าเดิมได้ลวดลายผ้าทอ คอเลคชั่น “แนวน่าน “ 
จ านวน 6 ลวดลาย เป็นการน าลายผ้าทอโบราณของผ้าน่านมาประยุกต์ 
(ปัจจุบันก าลังอยู่ในช่วงทอ) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าบ้านหนองห้า 
เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการย้อมสีจากธรรมชาติ กลุ่มมีรายได้จากจ าหน่าย
ผ้าทอพ้ืนเมืองย้อมสีจากธรรมชาติคอเลคชั่นเสาดิน ม่อนดอย ปี 2563 
มากกว่า 300,000 บาท และคอเลคชั่นเสาดินม่อนดอย มีผู้ประกอบการผ้า
น่านบุรี ขอซื้อสิทธิ์ลายเสาดินม่อนดอย เพ่ือน าผ้าทอบ้านหนองห้าไปสร้าง
แบรนด์ใหม่ โดยรับซื้อไม่จ ากัดจ านวน  

พื้นที่ด าเนินการ : บ้านหนองห้า ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.
น่าน 

 
 
ผลการด าเนินงานตามชี้วัดหลัก :  
เชิงปริมาณ : 1.จ านวนผู้เข้ารับการอบรมทกุกจิกรรมเกิน 
100%  2. ได้ลวดลายผ้าทอ 6 ลวดลาย 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 90 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนาความเสถียรภาพ
ของส  ีย้อมผ้าจากธรรมชาติ 
 
 
 

 

ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ 

ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา อุปสรรค : สถานการณ์โรคโควิด 19 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแผนได้ 
 

แนวทางแก้ไข : เลื่อนการจัดกิจกรรม  
 

ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางโชติกา ณ หนองคาย และนายวัชชิระ หว่ันท๊อก 

งบประมาณ :  
ได้รับการจัดสรร 140,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 140,000บาท 
คงเหลือ ......................................  บาท 

  
 
 
 

 



ผลการด าเนินงานรายโครงการ 
 โครงการ การจัดการความรู้ฟื้นฟูลายหม้อดอกปูรณฆฏะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

การด าเนินการโครงการ ปี 2564 

กิจกรรมการด าเนินงาน :  

กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญา การประดิษฐ์ลายหม้อดอกปูรณฆฏะ 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์ลายหม้อดอกปูรณฆฏะ 

กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนลายปูรณฆฏะ 

ผลการด าเนินการ (ณ วันที่  7 กันยายน 2564) 

สรุปผลการด าเนินงาน : ได้แนวทางการพัฒนาสินค้าชุมชนที่จะสามารถ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนหลับมืนพรวนที่แสดงถึงอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ของคนไทพวน เช่น การสร้างสรรค์ลวดลายจากใบและเครือ
ของหมอน้อย(ใบหมาน้อย)ที่เป็นพืชที่มีอยู่ในชุมชนและคนในชุมชนไท
พวนใช้ประกอบอาหารคาว อาหารหวาน มาตั้งแต่ดั้งเดิม หรือต้นหลับ
มืนที่มีอยู่ในชุมชนบ้านหลับมืนพรวนมาบูรณการสร้างสรรค์ออกเป็น 
ลายหม้อดอกปูรณฆฏะเป็นเอกลักษณ์ของไทพวนบ้านหลับมืนพรวน
แห่งเดียว ในที่ประชุมเลือกผลิตภัณฑ์โคมไฟ ตุง เป็นผลิตภัณฑ์ 
สร้างสรรค์ลายปูรณฆฏะ โดยผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ออกมาจะน ามาใช้
ในงานประเพณีก าฟ้า ที่จัดขึ้นประมาณปลายเดือนมกราคมของทุกปี 

พื้นที่ด าเนินการ : ต าบลจอมจันทร์ 
 
 
ผลการด าเนินงานตามชี้วัดหลัก :  
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 100%                    
2. ได้ผลิตภัณฑ์ลายปูรณฆฎะจ านวน 3 อย่าง  
เชิงคุณภาพ :ร้อยละ95 ของผู้อบรมได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ลายหม้อดอกปู
รณฆฏะ 
 
 
 

 

ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ 

ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา อุปสรรค : 
สถานการณ์โรคโควิด19 ระบาด เลื่อนการท ากิจกรรม 

แนวทางแก้ไข : เลื่อนการจัดกิจกรรม 
 

ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวัชชิระ หว่ันท๊อก นางโชติกา ณ หนองคาย 

งบประมาณ :  
ได้รับการจัดสรร …50,000….. บาท 
ผลการเบิกจ่าย  ....50,000......  บาท 

คงเหลือ ......................................  บาท 
  
 
 
 

 



ผลการด าเนินงานรายโครงการ 
 โครงการโครงการ ต่อยอดและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนซะป๊ะสมุนไพร อบในสุ่มไก่บ้านนวราษฏร ์

การด าเนินการโครงการ ปี 2564 

กิจกรรมการด าเนินงาน :  

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเทคนิคการแช่มือแช่เท้า ให้กับผู้ป่วยเบาหวาน 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมการท าเครื่องหอมอโรม่า 
ผลการด าเนินการ (ณ วันที่  7 กันยายน 2564) 

สรุปผลการด าเนินงาน : เป็นการต่อยอดการสร้างอาชีพให้กับ
กลุ่มเป้าหมายสมาชิกวิสาหกิจชุมชนซ๊ะป๊ะสมุนไพรอบในสุ่มไก่บ้านนว
ราษฏร์ การให้บริการแช่มือแช่เท่าด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน การท าสบู่
สมุนไพร การท าน้ าหอมแห้ง เครื่องหอมอโรม่า การท าเทียนหอม เพื่อ
ให้บริการลูกค้าที่มารับบริการที่สปา   
 

พื้นที่ด าเนินการ : วิสาหกิจชุมชนซะป๊ะ
สมุนไพรอบในสุ่มไก่บ้านนวราษฏร ์
 
 
ผลการด าเนินงานตามชี้วัดหลัก :  
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 100%  
เชิงคุณภาพ :ร้อยละ 96 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการที่มีต่อกิจกรรมการแชม่ือแชเ่ท้ารักษาผู้ป่วย
เบาหวาน 
ร้อยละ 85 ความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับบริการที่มตี่อ
กิจกรรมท าเครื่องหอมอโรม่า 
 
 
 

ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ 

ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา อุปสรรค : 
การระบาดโรคโควิด 19 ท าให้วิสาหกิจขาดรายได้ไม่สามารถเปิดสปา หรือรับลูกค้าได้  

แนวทางแก้ไข : ท าผลิตภัณฑ์จ าหน่ายออนไลน์ เช่นสบู่สมุนไพร เทียนหอม เครื่องสมุนไพรแช่มือปแช่เท้าที่บ้าน สมุนไพร
อบตัว  
 

ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวัชชิระ หว่ันท๊อกและนางโชติกา ณ หนองคาย 

งบประมาณ :  
ได้รับการจัดสรร 60,000.. บาท 
ผลการเบิกจ่าย  60,000..  บาท 
คงเหลือ ......................................  บาท 
  
 
 
 

 


