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ทน า 
ส า นักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค

ภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง 
ล าพูน) มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการขับเคล่ือนการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
กลุ่มจังหวัดฯ อันน าไปสู่การกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาการ

ค้าและลงทุนรายได้ให้กลุ่มจังหวัดฯ อย่างยั่งยืน  บนพืน้ฐานความสอดคล้องเช่ือมโยงกับ
แผนพัฒนาการพัฒนาประเทศในทุกระดับ รวมถงึความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพ
ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ี   

การด าเนินงานโครงการ ภายใต้ แผนแผนพัฒนากลุ่มจั งหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑ จึง
มุ่งเน้นความชัดเจนในการ ก าหนดประเดน็การพัฒนาชัดเจนทัง้ในเชิงของ วัตถุประสงค์ พืน้ท่ี 
ตัวชีวั้ดและค่าเป้าหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีชัดเจน สะท้อนให้เหน็ถงึการแก้ปัญหา และ
การใช้โอกาสในการพัฒนาอย่างเหมาะสม  

 
วตัถปุระสงค์การพฒันาพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
 

๑) เพ่ือก าหนดวิสยัทศัน์ด้านการพฒันาพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑  ท่ีเป็นพลงัขบัเคล่ือนสู่
การพฒันาท่ียัง่ยืน บนพืน้ฐานของข้อมลูศกัยภาพของพืน้ท่ี ความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ี 
และโอกาสในการพฒันาของพืน้ท่ี 

๒) เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
๑ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และทรัพยากรธรรมชาต ิในการพฒันาพืน้ท่ีฯ บนพืน้ฐานของการพฒันา
อยา่งสมดลุด้านการค้า การลงทนุ อตุสาหกรรมการผลิต อตุสาหกรรมการบริการ เกษตรกรรม การ
ทอ่งเท่ียว และการคมนาคมขนสง่  

๓) เพ่ือใช้เป็นกรอบและก ากบัแนวทางในการพฒันาพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ ให้มีความ
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางท่ีเสริมสร้างระหวา่งกนั 
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๔) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบรูณาการโครงการและแผนการพฒันาทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
ในการสร้างความร่วมมือในการพฒันาร่วมกนั 

 
วตัถปุระสงค์การตดิตามและประเมินผลสมัฤทธ์ิโครงการกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๑) เพ่ือ เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ เกิด
กระบวนการบริหารโครงการฯท่ีมีสว่นร่วมมีความเช่ือมโยงสอดคล้องกบัการขบัเคล่ือนตวัชี ้ วดัของ
แตล่ะประเดน็ยทุธศาสตร์  

๒) เพ่ือเสริมสร้างแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะโครงการกลุม่จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน ๑ และสามารถน าแนวทางดงักลา่วไปประยกุต์ใช้ได้จริงในองค์กรอยา่งมีประสิทธิผลโดยมี
การวดัผลส าเร็จท่ีชดัเจน 

๓) เพ่ือตดิตามและประเมินผลการด าเนินโคร งการกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมและผลสมัฤทธ์ิของโครงการ เพ่ือ
ขบัเคล่ือนตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันากลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑   

๔) เพ่ือพฒันาให้เกิดต้นแบบและเคร่ืองมือในการประเมินผลการด าเนินโครงการกลุม่จงั หวดั
ภาคเหนือตอนบน ๑ อยา่งเป็นระบบ สามารถน าไปใช้ในการบริหารจดัการโครงการในปีตอ่ไป 

๕) เพ่ือให้คณะกรรมการ ก.บ.ก. คณะกรรมการ อ.ก.บ.ก. ด้านตดิตามและประเมินผลและหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง ได้รับทราบผลการประเมินผลการด าเนินโครงการกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ อนัน าสู่
แนวทางในการพฒันาปรับปรุงการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑  

 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการตดิตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิ  

๑) หนว่ยงานรับผิดชอบโครงการสามารถ บริหารจดัการเชิงยทุธศาสตร์ แบบบรูณาการ ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ เกิดกระบวนการบริหารโครงการฯ ท่ีมีสว่นร่วมมีคว ามเช่ือมโยงสอดคล้องกบัการ
ขบัเคล่ือนตวัชีว้ดัของแตล่ะประเดน็ยทุธศาสตร์  

๒) เสริมสร้างแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะโครงการกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
๑ และสามารถน าแนวทางดงักลา่วไปประยกุต์ใช้ได้จริงในองค์กรอยา่งมีประสิทธิผล โดยมีการ
วดัผลส าเร็จท่ีชดัเจน 



 

 
 
 
 
 
 

11 

บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

๓) โครงการกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการประเมินผล
การด าเนินโครงการและผลสมัฤทธ์ิภายใต้โครงการฯ วา่ตอบสนองตอ่วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
ของยทุธศาสตร์การพฒันากลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ อยา่งไร 

๔) คณะท างานกลุม่ภารกิจด้านการพฒันากลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
มีต้นแบบและเคร่ืองมือในการประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย และเพื่อการตดิตามดแูลในการพฒันาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

๕) กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ มีทิศทางท่ีเหมาะสมในการก าหนดการขบัเคล่ือนการพฒันากลุม่
จงัหวดัฯ ให้บรรลตุามยทุธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดไว้ร่วมกนั รวมทัง้มีแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันา
คณุภาพโครงการกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ ให้ดียิ่งขึน้ 

 
แผนงานการตดิตามประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖   

๑) ศกึษารายละเอียดของแผนพฒันากลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ (แผน ๔ ปี) และโครงการตาม
แผนปฏิบตัริาชการประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทัง้ผลการศกึษาการตดิตามประเมินผลสมัฤทธ์ิฯ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒) ก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลสมัฤทธ์ิ รวมทัง้เคร่ืองมือแ ละวิธีการตามหลกัวิชาการท่ี
เหมาะสม  ให้ครอบคลมุการประเมินผลโครงการ  ชว่งระหวา่งด าเนินโครงการ  และชว่งการด าเนิน
โครงการเสร็จสิน้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓) จดัทีมท่ีปรึกษา ท่ีมีจ านวนเหมาะสมกบัจ านวนโครงการกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑  โดยให้มี
จ านวนและองค์ประกอบของทีมท่ี ปรึกษา ตามความเห็นชอบจากส านกับริหารยทุธศาสตร์กลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑     

๔) จดัท าแผนปฏิบตังิาน (Gantt Chart) โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกับริหารยทุธศาสตร์ กลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑  

๕) พฒันากลไก และเคร่ืองมือในการบริหารโครงการภายใต้ยทุธศาสตร์การพฒันากลุม่ จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน ๑ รวมทัง้การปรับปรุงแผนปฏิบตังิานให้สอดคล้องกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลง
ในชว่งการด าเนินโครงการ  และด าเนินการตดิตามประเมินผล ตามแผนปฏิบตังิาน (Gantt Chart)  

๖) จดัการประชมุ รายงานผลการตดิตามประเมินผลตามข้อ (๕) ให้แก่ท่ีประชมุหรือคณะกรรมการชดุ
ตา่งๆ ตามท่ี  ส านกับริหารยทุธศาสตร์กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ ก าหนด  

๗) จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานฯ  



 

 
 
 
 
 
 

12 

 

 
 

 
แผนภาพ  วิธีการตามขัน้ตอนการทบทวนข้อมลูเพ่ือก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินท่ีมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
 

 
 
นตอน รูปแบบการตดิตามและประเมินผลสมัฤทธ์ิ รวมทัง้เคร่ืองมื อและวิธีการตามหลกัวิชาการท่ี

เหมาะสม ให้ครอบคลมุการประเมินผลโครงการ ๓ ชว่ง  
   (๑) ชว่งก่อนด าเนินโครงการ  เป็นการประเมินวา่ โครงการท่ีได้รับการสนบัสนนุ
งบประมาณฯ นัน้ มีวตัถปุระสงค์ท่ีเช่ือมโยงกบัแผนพฒันากลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ มากน้อย
เพียงใด 
   (๒) ชว่งการด าเนินโครงการ  ในระหวา่งด าเนินงานตามแผนงานโครงการฯ ประเมินผล
การด าเนินงานระหวา่งกิจกรรมตามแผนงานกบัการด าเนินงานจริง ตลอดจนเปรียบเทียบกบัวตัถปุระสงค์
และผลท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินโครงการฯ ร่วมกนั ประเมินความสามารถในการบริหารจดัการ ปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องกบัความส า เร็จและอปุสรรคท่ีมีผลตอ่การด าเนินการ ทัง้ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในให้
ครอบคลมุทกุปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง 
   (๓) ชว่งการด าเนินโครงการเสร็จสิน้ลง  เพ่ือเปรียบเทียบถึงผลผลิต /ผลลพัธ์ (Output) 
ของการด าเนินโครงการ สอดคล้องกบัตวัชีว้ดัภายในโครงการฯ มาก น้อยเพียงใด และสา มารถสง่ผล
กระทบ (Outcome) ตอ่เป้าประสงค์ในประเดน็ยทุธศาสตร์มากน้อยเพียงใด โดยวิเคราะห์ในเชิงของ
ผลสมัฤทธ์ิในระดบัของแผนพฒันากลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗) 

ขั ้
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

 

ทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ 
(๒๕๕๖) 
 
 
 

 

ทธศาสตร์ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
และวิถีท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๑   
มีการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
วฒันธรรม  ภมูิปัญญา  และวิถีชีวิตท้องถ่ินแบบ
บรูณาการและมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนฐานข้อมลูองค์ความรู้ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม วฒันธรรม 
ภมูิปัญญา และวิถีชีวิตท้องถ่ิน 

๒. จ านวนชมุชนในพืน้ท่ีเป้าหมาย (พืน้ท่ีเส่ียง) ท่ี
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม วฒันธรรม 
ภมูิปัญญา และวิถีชีวิตท้องถ่ิน 
จากหมูบ้่านต้นแบบท่ีมีการจดัการทรั พยากร  
ธรรมชาต ิ วฒันธรรม  ภมูิปัญญา  และวิถีชีวิต
ท้องถ่ิน 

๓. จ านวนหมูบ้่านต้นแบบในการจดัการ

ยุ 
ยุ 
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ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  วฒันธรรม  
ภมูิปัญญา  และวิถีชีวิต เพิ่มขึน้ 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๒   
มีการจดัการและพฒันาเพื่อตอ่ยอดองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  วฒันธรรม  
ภมูิปัญญา  และวิถีชีวิตท้องถ่ิน  บนพืน้ฐาน
นวตักรรมและความคดิสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ท่ี ๓  
ทรัพยากรธรรมชาตคืินสูค่วามสมบรูณ์ 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ท่ี ๔  
ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขอยา่ง
ยัง่ยืน โดยการมีสว่นร่วมทกุภาคสว่น 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ท่ี ๕   
ศลิปวฒันธรรมภมูิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถ่ินได้รับ
การพฒันาสืบสานให้โดดเดน่อยา่งมีเอกลกัษณ์ 

ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม วฒันธรรม  ภมูิปัญญา  และวิถี
ชีวิตท้องถ่ิน ท่ีได้รับการตอ่ยอด 

๒. จ านวนชมุชนในพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีได้ รับการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และประยกุต์ใช้องค์ความรู้ 
(ตอ่ยอด ) ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม  วฒันธรรม  ภมูิปัญญา  และวิถี
ชีวิตท้องถ่ิน 

 
ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนกิจกรรมการปลกู อนรัุกษ์ ดแูลรักษา 

และฟืน้ฟสูภาพป่าเพิ่มขึน้ 
๒. จ านวนเครือขา่ยด้านการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้ 
 
 
ตวัชีวดั 
๑. จ านวนเครือขา่ยการรักษาระบบนิเวศน์และ

ป้องกนัปัญหามลพิษเพิ่มขึน้ 
๒. จ านวนกิจกรรมการฟืน้ฟสูิ่งแวดล้อมของ

เครือขา่ยเพิ่มขึน้ 
๓. จ านวนกิจกรรมการสร้างจิตส านกึเพ่ือชว่ยลด

ภาวะโลกร้อนของเครือขา่ยเพิ่มขึน้ 
 

ตวัชีว้ดั 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

 ๑. จ านวนเครือขา่ยด้านวฒันธรรม ภมูิปัญญา 
และวิถีชีวิตท้องถ่ินเพิ่มขึน้ 

๒. จ านวนกิจกรรมของเครือขา่ยท่ีได้รับการพฒันา
สืบสานให้โดดเดน่อยา่งมีเอกลกัษณ์เพิ่มขึน้  

๓. จ านวนกิจกรรมเช่ือมโยงระหวา่งเครือขา่ยด้าน
วฒันธรรม ภมูิปัญญา และวิถีชีวิตท้องถ่ิน 

๔. จ านวนกิจกรรมการแลกเปล่ียนวฒันธรรม  ภมูิ
ปัญญ า และวิถีชีวิตท้องถ่ินทัง้ภายในและ
ตา่งประเทศ 

 
 

ทธศาสตร์  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานของ
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
 
 

 สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรบนพืน้ฐานของเศรษฐกจิสร้างสรรค์และ
ย่ังยืน 
 
 

เป้าประสงค์ ๑ เกิดการพัฒนาองค์ความรู้บน
พืน้ฐานการศึกษาวิจัยท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ
ของพืน้ท่ีและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
การเกษตรย่ังยืนสู่การปฏิบัติ 
 

ตัวชีวั้ด 
๑. จ านวนเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์

ชาวบ้านเกษตรกรรมยั่งยืน/จ านวน
องค์การ/สถาบัน ที่เข้าร่วมด าเนินการ
พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

๒. จ านวนเกษตรกรท่ีน าความรู้ท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดไปปฏิบัตใินแปลง/ฟาร์มเพิ่มขึน้ 

๓. จ านวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรท่ี
เหมาะสม 

 
เป้าประสงค์ ๒ เกิดเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูล ตวัชีว้ดั 

ยุ 
+ 
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การเกษตรยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์วางแผนการผลิต 
การตลาด และการบริหารจัดการเกษตรยั่งยืน 
 

๑. มีหนว่ยงานกลางด าเนินการด้านฐานข้อมลูท่ีมี
ข้อมลูครบถ้วนและเป็นปัจจบุนัด้านการเกษตร
ยัง่ยืนในพืน้ท่ีภาคเหนือตอนบนกลุม่ท่ี ๑ 

๒. จ านวนผู้ใช้ข้อมลูจากฐานข้อมลูด้านเกษตร
ยัง่ยืนเพิ่มขึน้ 
 

เป้าประสงค์ ๓    เกิดการพัฒนาบุคลากรทุก
ภาคส่วนที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การเกษตรยั่งยืนเพื่อการพัฒนาการเกษตร
ยั่งยืน 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง(เจ้าหน้าท่ี

ผู้ รับผิดชอบงานด้านการเกษตร ผู้น าชมุชน 
สมาชิกเครือขา่ย) มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การเกษตรยัง่ยืน สามารถอธิบายและขยาย
ผลได้ 

๒. มีแผนพฒันาบคุลากรด้านการเกษตรยัง่ยืน
อยา่งเป็นระบบ 

 
เป้าประสงค์ ๔   มีผลผลิตการเกษตรยั่งยืนท่ี
หลากหลายและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ
ตลาด 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนชนิดสินค้าจากการเกษตรยัง่ยืนเพิ่มขึน้

และได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ
ตลาด 

๒. สดัสว่นของพืน้ท่ีการเกษตรยัง่ยืนเพิ่มขึน้ 
๓. สดัสว่นของผลผลิตเทียบกบัพืน้ท่ีเกษตรยัง่ยืน

เพิ่มขึน้ 
 

เป้าประสงค์ ๕ เกิดผลิตภัณฑ์เกษตรยั่งยืนท่ี
หลากหลายและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ
ตลาด 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนผลิตภณัฑ์ด้านการเกษตรยัง่ยืนเพิ่มขึน้

และได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ
ตลาด 

 
เป้าประสงค์ ๖ เกิดนักการตลาดยุคใหม่เพื่อ ตวัชีว้ดั 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

สนับสนุนการตลาดให้แก่เกษตรกรรมยั่งยืน
มากขึน้ 
 

๑. จ านวนนกัการตลาดท่ีได้รับการพฒันาเพิ่มขึน้ 
๒. จ านวนนกัการตลาดท่ีมีความสามารถเข้าไป

ชว่ยท าการตลาดให้กบักลุม่ผู้ผลิตสินค้าเกษตร
ยัง่ยืน 

 
เป้าประสงค์ ๗ เกิดผู้ประกอบการและสหกรณ์
เครือข่ายเพื่อสังคมด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนผู้ประกอบการเพ่ือสงัคม (Social 

Entrepreneur) ด้านเกษตรยัง่ยืนเพิ่มขึน้ 
๒. จ านวนกลุม่สหกรณ์/เครือขา่ยผู้ประกอบการ

เพ่ือสงัคม (Social Entrepreneur) ด้านเกษตร
ยัง่ยืนเพิ่มขึน้ 
 

เป้าประสงค์ ๘ มีระบบบริหารจัดการโซ่อุปทาน
ของเกษตรกรรมยั่งยืนท่ีมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากล 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนโรงงานแปรรูปผลผลิตเกษตรยัง่ยืนท่ี

ได้รับมาตรฐาน 
๒. จ านวนสถานท่ี/ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยสินค้า

เกษตรยัง่ยืนเพิ่มขึน้ 
๓. ยอดขายสินค้าเกษตรยัง่ยืนเพิ่มขึน้ 
 

เป้าประสงค์ ๙ เกิดเครือข่ายเกษตรกรรมยั่ งยืน
ในทุกระดับ รวมถงึมีระบบการจัดการเครือข่าย
ที่ดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนเครือขา่ยเกษตรกรรมยัง่ยืนเพิ่มขึน้ 
๒. มีระบบการจดัการเครือขา่ยท่ีดี 
๓. จ านวนเครือขา่ยกลุม่เกษตรกรรมยัง่ยืนมีระบบ

การบริหารจดัการด้านการผลิต/การตลาด/การ
แปรรูปผลผลิต/มาตรฐานการผลิตท่ีดี 

๔. จ านวนสถานท่ี/ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยสินค้า
เกษตรยัง่ยืนเพิ่มขึน้ 
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สร้างความโดดเด่นของสินค้าการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

เป้าประสงค์  ๑ มีฐานข้อมูล/เช่ือมโยงข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย 
 

ตัวชีวั้ด 
๑. มี Integrated Database ฐานข้อมูลเชิง

บูรณาการเช่ือมโยงทุกหน่วยงานสนับสนุน
การท่องเที่ยวสามารถใช้งานร่วมกันได้ 

๒. จ านวนประเภทข้อมูลในฐานข้อมูลมีความ
หลากหลาย ทันสมัย และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มผู้ท่ีต้องการใช้ข้อมูลด้าน
การวางแผนธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนกลุ่มที่ ๑  

๓. จ านวนผู้เข้าถงึ/ผู้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
เพิ่มขึน้ 

๔. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
เพิ่มขึน้ 

๕. มี Interactive Website ภาษาไทยและ
อังกฤษ เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและธุรกิจ
ท่องเที่ยวในการวางแผน-ก าหนดเส้นทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 
 

เป้าประสงค์ ๒ มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาเพ่ือ

พฒันาฝีมือ-ทกัษะ-มาตรฐานอาชีพ และ
จริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือสร้างบคุลากรให้เป็นทตู
ทางวฒันธรรมของภมูิภาคล้านนา รวมไปถึงยุว
ทตูทอ่งเท่ียว (อาสาสมคัรท้องถ่ิน) ท่ีมีจริยธรรม
และจิตส านกึรักษ์ทนุวฒันธรรมล้านนา/พืน้ถ่ิน
ภาคเหนือตอนบนกลุม่ท่ี ๑ 

๒. จ านวนหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาและ

+ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

หนว่ยงานพฒันาผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างและ
ยกระดบัผู้ประกอบการในอตุสาหกรรม
ทอ่งเท่ียวให้สามารถสร้างความได้เปรียบเชิง
การแขง่ขนัในโลกยคุใหมไ่ด้ 
 

เป้าประสงค์ ๓ มีการจัดการเครือข่ายแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/สุขภาพ/นิเวศน์/กีฬา 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. มี Package Tour - Itinerary – เส้นทาง

ทอ่งเท่ียวท่ีนกัทอ่งเท่ียวได้สมัผสัทัง้ ๔ จงัหวดั
ในการเดินทางครัง้เดียว และเป็นการทอ่งเท่ียว
ท่ีผู้คนท้องถ่ินซึง่เป็นเจ้าของวฒันธรรมล้านนา
เข้ามามีปฏิสมัพนัธ์กบันกัทอ่งเท่ียว 

 
เป้าประสงค์  ๔ มีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการตลาดเชิงรุกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในพืน้ท่ี 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. อตัราการรับรู้ผลิตภณัฑ์/บริการท่องเท่ียวของ

ภมูิภาค(กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน กลุม่ท่ี 
๑) 

 
เป้าประสงค์ ๕ มีระบบการบริหารจัดการโลจิ
สตกิด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. ความสะดวกของนกัทอ่งเท่ียวในการเข้าถึง

แหลง่ทอ่งเท่ียวและผลิตภณัฑ์/บริการทางการ
ทอ่งเท่ียวด้วยตวัเองอย่างทัว่ถึงทัง้ ๔ จงัหวดั  

 
เป้าประสงค์ ๖    กลุ่มผู้ประกอบท้องถิ่นการด้าน
การท่องเที่ยวมีโอกาสเข้าถงึแหล่งเงนิทุนและ
ทรัพยากรเพิ่มขึน้ 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. มีนโยบายสง่เสริมการเงินและทรัพยากร

สนบัสนนุผู้ประกอบการ และจ านวน
ผู้ประกอบการลงทนุ/เข้าถึงทรัพยากรมากขึน้ 

เป้าประสงค์ ๗  ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม/สุขภาพ/นิเวศน์/กีฬาได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึน้อย่างมีคุณภาพโดยเน้นการใช้

ตวัชีว้ดั 
๑. มีเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานวิจยั 

ภาคการศกึษา กบัผู้ประกอบการทอ่งเท่ียวท่ีจะ
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องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและความคิด
สร้างสรรค์ 
 

น าผลงานวิจยัและความคดิสร้างสรรค์มาเพิ่ม
มลูคา่ให้แก่ผลิตภณัฑ์/บริการทอ่งเท่ียว รวมถึง
จ านวนของผลิตภณัฑ์/บริการทอ่งเท่ียวท่ีได้รับ
การเพิ่มมลูคา่ขึน้ 

เป้าประสงค์ ๘   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
กลุ่มที่ ๑ มีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม/สุขภาพ/นิเวศน์/กีฬาที่ชัดเจนและ
โดดเด่น 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. นกัทอ่งเท่ียวกลุม่เป้าหมายมีภาพลกัษณ์การ

ทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน
กลุม่ท่ี ๑ ท่ีชดัเจนในด้านการเป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม เชิงสขุภาพ เชิงนิเวศน์ 
และเชิงกีฬา 

๒. ระดบัความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวตอ่การ
ทอ่งเท่ียวในกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบนกลุม่
ท่ี ๑ เพิ่มขึน้ 

 
เป้าประสงค์ ๙ สถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการได้รับ
มาตรฐานระดับสากลเพิ่มขึน้ 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนการรับรองและจ านวนโรงแรม สปา 

ร้านอาหาร ฯลฯ ท่ีผา่นมาตรฐาน 
 

เป้าประสงค์ ๑๐  ขยายตลาด
ส าหรับการท่องเที่ยววัฒนธรรม/สุขภาพ/
นิเวศน์/กีฬา บนฐานความร่วมมือในภูมิภาค
อาเซียน 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนพนัธมิตรธุรกิจ (เชิงกลยทุธ์) มีมากขึน้ 

ตลาดขยายเพิ่มมากขึน้ เข้าถึงนกัทอ่งเท่ียวกลุม่ 
 

เป้าประสงค์ ๑๑ มูลค่าการค้าการลงทุน
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบนบกลุ่มที่ ๑ เพิ่มขึน้  
 

ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนวนัท่ีนกัทอ่งเท่ียวใช้ทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ี

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบนกลุม่ท่ี ๑ เพิ่มขึน้ 
๒.  ยอดการใช้จา่ยของนกัทอ่งเท่ียวท่ีใช้จา่ยตอ่

การทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบนกลุม่ท่ี ๑ เพิ่มสงูขึน้ 
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ทธศาสตร์  พัฒนาการค้าการลงทนุบนพืน้ฐานของความม่ันคงทางสังคมและ
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

 พัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากลบนพืน้ฐานของความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑    มีการบริหารจัดการข้อมูลท่ี
ครบถ้วนและทันสมัยโดยใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อ
สนับสนุนการค้าการลงทุน 
 

ตัวชีวั้ด 
๑. จ านวนประเภทข้อมูลในฐานข้อมูลมีความ

หลากหลาย ทันสมัย และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มผู้ท่ีต้องการใช้ข้อมูลด้าน
การค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนกลุ่มที่ ๑  

๒. จ านวนครัง้ในการรายงานผลการวิเคราะห์
การค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนกลุ่มที่ ๑ โดยใข้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 

๓. จ านวนผู้เข้าถงึ/ผู้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
เพิ่มขึน้ 

๔. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
เพิ่มขึน้ 

๕. จ านวนกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
เพิ่มขึน้ 

 
เป้าประสงค์ที่ ๒ มีระบบการบริหารจัดการโซ่
อุปทานที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาการค้าการลงทุน 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. อตัราการเพิ่มของมลูคา่การลงทนุของกลุม่

จงัหวดัภาคเหนือตอนบนกลุม่ท่ี ๑ โดยเฉพาะ
ในกลุม่อตุสาหกรรมเกษตร กลุม่หตัถ
อตุสาหกรรม กลุม่อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว และ
กลุม่อตุสาหกรรมบริการท่ีสง่เสริมการทอ่งเท่ียว 
หตัถอตุสาหกรรม และการเกษตร 

ยุ 
+ 
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๒. อตัราการลดลงของต้นทนุในการด าเนินงาน
ด้านโลจิสตกิของผู้ประกอบการในพืน้ท่ีกลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบนกลุม่ท่ี ๑ ลดลง 

๓. อตัราการเพิ่มของผลผลิตมวลรวมกลุม่จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบนกลุม่ท่ี ๑  

๔. มลูคา่ท่ีเพิ่มขึน้การลงทนุในอตุสาหกรรมการ
ผลิตและบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

 
เป้าประสงค์ ๓  ผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิต
ชุมชน/กลุ่มวิสาหกิจในพืน้ท่ีมีโอกาสเข้าถงึ
แหล่งทุน/องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องเพิ่มขึน้ 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนกิจกรรมเผยแพร่ข้อมลูและความรู้ด้าน

การค้าการลงทนุท่ีเข้าถึงกลุม่ผู้ประกอบการ 
ผู้ผลิตในชมุชน และกลุม่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก 

๒. จ านวนประเภทข้อมลูและองค์ความรู้ท่ีได้รับ
การเผยแพร่สูก่ลุม่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตใน
ชมุชน และกลุม่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
เล็ก 

๓. ระดบัความพอใจของกลุม่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต
ในชมุชน และกลุม่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กท่ีมีตอ่การเข้าถึงข้อมลูและองค์
ความรู้ 

 
เป้าประสงค์ ๔   มีภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ ๑ ที่
ชัดเจนและโดดเด่น 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนท่ีเพิ่มขึน้ของผลิตภณัฑ์ท่ีมีภาพลกัษณ์

การเป็นผลิตภณัฑ์กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบนกลุม่ท่ี ๑ 

๒. ระดบัความพงึพอใจของคนในพืน้ท่ีท่ีมีตอ่
ภาพลกัษณ์การค้าการลงทนุของกลุม่จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบนกลุม่ท่ี ๑ 
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๓. ระดบัความโดดเดน่ท่ีเพิ่มขึน้ของภาพลกัษณ์
การค้าการลงทนุของกลุม่จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบนกลุม่ท่ี ๑ ในสายตาของผู้ ค้าและผู้ลงทนุ
ในตา่งประเทศ 

 
เป้าประสงค์ ๕    มูลค่าการค้าการลงทุนบน
ฐานของการขยายตัวด้านความร่วมมือในกลุ่ม
ภูมิภาคเพิ่มขึน้ 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนคูค้่าในกลุม่ภมูิภาคเพิ่มขึน้ 
๒. มลูคา่การลงทนุระหวา่งกลุม่จงัหวดัภาคเหนือ

ตอนบนกลุม่ท่ี ๑ และกลุม่ภมูิภาคเพิ่มขึน้ 
๓. มลูคา่การค้าระหวา่งกลุม่จงัหวดัภาคเหนือ

ตอนบนกลุม่ท่ี ๑ และกลุม่ภมูิภาคเพิ่มขึน้ 
 

เป้าประสงค์ ๖      มีการกระจายรายได้อย่าง
ทั่วถงึและเป็นธรรม 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนชมุชน/ท้องถ่ินท่ีมีความร่วมมือ/สว่นร่วม

ของในด้านการค้าและการลงทนุของกลุม่
จงัหวดั 

๒. มีโครงการสนบัสนนุการลงทนุของชมุชน/
ท้องถ่ินมากขึน้เพ่ือสร้างงานในท้องถ่ิน 

 
 

 พัฒนาและส่งเสริมความม่ันคงทางสังคมและความสุขของคนในสังคม 
 
 

เป้าประสงค์ ๑ มีการประสาน/บูรณาการ
กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา 
สิ่งแวดล้อม ความม่ันคง และสังคมเพื่อบรรเทา
และแก้ไขปัญหาสังคมในพืน้ท่ี 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. ร้อยละของการบรูณาการแผนงานโครงการด้าน

สงัคมระหวา่งกลุม่จงัหวดั  
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ มีระบบที่มีประสิทธิภาพ
ในการช่วยเตือยภัลและเฝ้าะวังทางสังคมและ 

ตวัชีว้ดั 
๑. ระดบัความส าเร็จของการพฒันาระบบเฝ้าระวงั

+ 
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ความม่ันคงในพืน้ท่ี 
 

และเตือนภยัทางสงัคมและความมัน่คงท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

๑) มีการบรูณาการการพฒันาระบบ
ระหวา่งจงัหวดั  

๒) มีตวัระบบใช้ร่วมกนัระหวา่งจงัหวดั 
๓) ระบบสามารถใช้งานได้จริง 
๔) ระบบใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๕) ผู้ใช้ระบบมีความพงึพอใจ 

 
เป้าประสงค์ที่ ๓  ประชาชนในพืน้ท่ีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความม่ันคงในสังคม 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. ประชาชนในพืน้ท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีเม่ือเท่ีย

บจากดชันีการวดัคณุภาพชีวิตตาม
มาตรฐานสากล อาทิ UNDP 

 
เป้าประสงค์ ๔ ประชาชนในพืน้ท่ีให้มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาในอนาคต 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. ร้อยละของประชาชนกลุม่ตวัอยา่งได้รับและ มี

ภมูิคุ้มกนัตอ่การเปล่ียนแปลงและการพฒันา
ในอนาคต 

 
เป้าประสงค์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เข้าถงึบริการทางสังคม 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของจ านวนกิจการในกลุม่

จงัหวดักระจายในทกุภาคธุรกิจท่ีมีการด าเนิน
กิจการด้วยหลกัความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
(Corporate social responsibility) 

 
เป้าประสงค์ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชน 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. ระดบัความสขุของประชาชนในพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ 
๒. จ านวนบริการและผลิตภณัฑ์ท่ีเสริมสร้างสขุ

ภาวะของประชาชนมีเพิ่มขึน้ 
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เป้าประสงค์ ๗ ส่งเสริมสนับสนุนและการธ ารง
รักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามรวมทัง้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีมีการส่ังสมมายาวนาน 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. ประเพณีวฒันธรรมอนัดีงาม รวมทัง้ภมูิปัญญา

ท้องถ่ินท่ีสัง่สมมายาวนานได้รับการ
ประชาสมัพนัธ์มากขึน้  

๒. ประเพณีวฒันธรรมอนัดีงาม รวมทัง้ภมูิปัญญา
ท้องถ่ินท่ีสัง่สมมายาวนานได้รับการเสริมซ า้ให้
เกิดคณุคา่เพิ่มขึน้  โดยวดัจากระดบั
ความส าเร็จของการธ ารงรักษา และสง่เสริม
การด าเนินวิถีชีวิตตามประเพณีวฒันธรรม และ
ภมูิปัญญา ท้องถ่ินอนัดีงาม ได้แก่ 

 ระดบั ๑ สร้างความเข้าใจร่วมกนั 
 ระดบั ๒ จดัท าแผนงาน /โครงการ/ กิจกรรม
ร่วมกนั 
 ระดบั ๓ จดักิจกรรมตามขัน้ตอนท่ีก าหนด 
 ระดบั ๔ ประเมินผลสรุปผล 
 ระดบั ๕ ขยายผล /ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือการ
สร้างคณุคา่และมลูคา่เพิ่ม 
 

เป้าประสงค์ ๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปรับปรุง/พัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ให้สอดรับการเปล่ียนแปลง 
 

ตวัชีว้ดั 
๑. ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของอารยสถาปัตย์ในสถานท่ี

เป้าหมาย (สถานท่ีทอ่งเท่ียว หรือกลุม่สถานท่ี
ธุรกิจ) 

 
เป้าประสงค์ที่ ๙ ฟ้ืนฟู และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันทางสังคม (บ้าน วัด 
โรงเรียน) 
 

ตวัชีว้ดั  
๓. ระดบัความส าเร็จของการ ฟืน้ฟแูละเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสถาบนัทางสงัคม 
 ระดบั ๑ สร้างความเข้าใจร่วมกนั 
 ระดบั ๒ จดัท าแผนงาน /โครงการ/ กิจกรรม
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ร่วมกนั 
 ระดบั ๓ จดักิจกรรมตามขัน้ตอนท่ีก าหนด 
 ระดบั ๔ ประเมินผลสรุปผล 
 ระดบั ๕ ขยายผล /ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือการ
สร้างคณุคา่และมลูคา่เพิ่ม 
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ครง การภายใต้

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
ช่ือโครงการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ตัวชีวั้ด 
 
 
 
 
  

โ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ :  ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิ งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถี
ท้องถิ่น 
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 - มีเกณฑ์มาตรฐานเมืองนิเวศ เมืองทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศท่ี
ยัง่ยืนทกุมิตท่ีิครบถ้วนเหมาะสม 
( ๑ เกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นท่ียอมรับ) 
(๔ เมืองทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม) 
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- ประชาชนในพืน้ท่ีเส่ียงมีความเข้มแข็งและมีสว่นร่วมเสนอ
แนวทางลดปัญหาหมอกควนั 

- มีการน ารูปแบบทางเลือกแก่เกษตรกรจดัการกบัพืน้ท่ี
เพาะปลกูเพ่ือแก้ปัญหาหมอกควัน (องค์การปกครองสว่น
ท้องถ่ินในพืน้ท่ีเส่ียง ร้อยละ ๙๐ มีแผนงานหรือโครงการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหา) 

- เกิดส่ือเผยแพร่ ขยายผล เพ่ือเป็นเคร่ืองมือขยายผลการ
จดัการหมอกควนัและไฟป่าในพืน้ท่ีอ่ืนๆ (๒๕ อ าเภอมีการ
น าองค์ความรู้ในรูปแบบทางเลือกไปปฏิบตัิ) 

 

http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00060.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00060.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00060.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00066.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00066.pdf
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
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- มีเครือขา่ย(เพิ่มขึน้ ๒๘ เครือขา่ย) และเช่ือมโยงเครือขา่ย
ด้านการจดัการภยัพิบตัใินทกุระดบั (เยาวชนมีความรู้ในการ
จดัการภยัพิบตั ิ๒๐ รุ่น) (ระบบเช่ือมโยงเครือขา่ย ๑ ระบบ) 

- มีการเตือนภยัและการเตรียมความพร้อมในการป้องกนัภยั
อยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เหมาะสมกบัพืน้ท่ี (ตดิตัง้
ระบบเตือนพยัในพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยั ๑๐ จดุ) (ประชากรได้รับ
การแจ้งเตือนกรณีอทุกภยัน า้ป่าและดนิถลม่สามารถอพยพ
ได้ทนั ร้อยละ ๗๐) 

- มีการจดัระบบปริมาณน า้ฝนอตัโนมตัสิ าหรับเฝ้าระวงัเตือน
ภยัดนิถลม่และน า้ป่าไหลหลาก 

 

  

http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00067.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00067.pdf
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- มีแหลง่เรียนรู้และมีต้นแบบในการรักษาระบบนิเวศเก่ียวกบั
ภมูิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

- มีการน าองค์ความรู้ไปสูก่ารปฏิบตัสิง่ผลให้มีคณุภาพชีวิตท่ี
ดี มีจิตส านกึและความตระหนกัในการรักษาระบบนิเวศ
อยา่งยัง่ยืนควบคูก่ารพฒันาและสร้างมลูคา่เพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสงัคม (มีองค์ความรู้เชิงลกึ ๒๐ เร่ือง) (จ านวน
ข้อมลูฯ ๒๕๐๐ เร่ือง) (ประชาชน ๘๐๐ คนได้รับความรู้) 
(๒๐ ชมุชนหรือสถานศกึษาตอ่ยอดองค์ความรู้ฯ) (ต้นแบบ
ในการใช้องค์ความรู้ ๑๐ แหง่) 
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- ประชาชนได้รับการชว่ยเหลืออยา่งรวดเร็ว ลดการสญูเสีย 
ด้วยเครือขา่ยท่ีมีการประสานการปฏิบตักิารช่วยเหลือ
ระหวา่งพืน้ท่ี (มีเครือขา่ยอาสาแจ้งขา่วและชว่ยเหลือท่ีมี
สมาชิก ๖๐๐ ราย) 

- เยาวชนฯได้รับความรู้ ความเข้าใจฯ 

- มีการพฒันาสมาชิกเครือขา่ยฯ ให้มีประสิทธิภาพการท างาน
มากขึน้ 

- ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ฯสูป่ระชาชนให้มี
ความเข้มแข็ง (อบรม ๔ แหง่ รวม ๔๕๐ คน) (เครือขา่ย
อาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
หมูบ้่าน ๔ จงัหวดั ๔๐๐ แหง่) 

- มีศนูย์อาสาแจ้งขา่วและชว่ยเหลือผู้ประสบภยัฯ  (จ านวน ๑ 
แหง่) 

 

http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00069.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00076.pdf
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
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 - ผู้ประกอบการภาคอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว นกัทอ่งเท่ียว 
และประชาชน มีโอกาสเข้าถึงข้อมลูกลางทางวฒันธรรม 
เช่ือมโยงข้อมลูกลางทางการทอ่งเท่ียว และใช้รองรับการ
พฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว (ฐานข้อมลู ๑ ฐานท่ีมี
ระดบัความส าเร็จระดบั ๕) (ระบบเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม
เพ่ือความมัน่คงทางการทอ่งเท่ียวท่ีมีระดบัความส าเร็จ
ระดบั ๕) 
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- วิถึทนุทางวฒันธรรมได้รับการฟืน้ฟ ูสืบทอด เฝ้าระวงั และ
สร้างสรรค์ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาอตุสาหกรรมการ
ทอ่งเท่ียว 

- บคุลากร และเครือขา่ยพนัธมิตรทางการทอ่งเท่ียวได้รับการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ในวิถีทนุวฒันธรรมและน าไปใช้อยา่ง
สร้างสรรค์ ( ๕ กิจกรรมสืบทอดภมูิปัญญามรดก
ศลิปวฒันธรรมแก่กลุม่เป้าหมาย) (บคุลากรทางการ
ทอ่งเท่ียวท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพฒันาร้อยละ ๒๕) 

- บคุลากรเครือขา่ยฯได้รับการยกยอ่งเชิดชู 

- ประชาชนมีรายได้และคณุภาพชีวิตดีขึน้ (รายได้เพิ่มไมน้่อย
กวา่ร้อยละ ๒) 

 
  

http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00064.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00064.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00064.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00064.pdf
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ :  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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- เกษตรกรจ านวน ๑๘๕๕ ราย มีองค์ความรู้ในการผลิตล าไย
ท่ีได้คณุภาพ มาตรฐานปลอดภยั และมาตรฐานอินทรีย์
สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแตล่ะระดบั พืน้ท่ี
ด าเนินการจ านวน ๕๕๖๕ ไร่ (จ านวนศนูย์พฒันาคณุภาพฯ 
๖ ศนูย์) 

- เกษตรกรผู้ผลิตล าไยมีรายได้เพิ่มและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
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- สินค้าเกษตรฯได้รับการประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั 

- กลุม่เกษตรกร ผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้รับโอกาสทาง
การตลาด (จบัคูเ่จรจาการค้า ๑ ครัง้) (ทศันศกึษาเย่ียมชม
พืน้ท่ีแปลงเพาะปลกู ๔ ครัง้) 

- กลุม่ผู้ประกอบการและคูค้่าในประเทศมีความเช่ือมัน่ใน
ระบบการผลิตและการตลาด (เผยแพร่ข้อมลูผา่นส่ือ ๔ ครัง้)
(เพิ่มชอ่งทางการตลาดไปยงันอกภมูิภาค ๒ ครัง้) 
(ฐานข้อมลูแหลง่เพาะปลกู ผลิต แปรรูป ๔ จงัหวดั) 
 

http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00071.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00071.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00071.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00071.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00072.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00072.pdf
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
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- ผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัมีชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย
เพิ่มขึน้ (ร้อยละ ๘๐ของแปลงผกัในการตรวจรับรองการ
ผลิตผกัปลอดภยั) 

- เกษตรกรได้รับการพฒันา และมีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้จากการ
ผลิตพืชผกัปลอดภยั (ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรมีการผลิต
พืชผกัปลอดภยัตามโครงการ) (ระดบัความส าเร็จในการ
ประชาสมัพนัธ์) 

- เกษตรกรมีการรวมกลุม่ท่ีเข้มแข็งและมีศกัยภาพในการ
ด าเนินกิจกรรมกลุม่ 
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- เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตข้าวปลอดภยัและได้
มาตรฐานและสามารถขยายผลสูเ่กษตรกรรายอ่ืนๆ 
(เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๗๐ น าความรู้ไปใช้) 

- ผลผลิตข้าวของกลุ่มจงัหวดัฯเพิ่มขึน้และได้มาตรฐาน
ปลอดภยั (เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๗๐ ผา่นการ
ตรวจรับรองแปลงตามระบบ GMP) 

- พฒันาข้าวคณุภาพและผลิตภณัฑ์จากข้าวเพ่ือเป็นสินค้า
สง่ออกของกลุม่จงัหวดัฯ 

- สินค้าข้าวของกลุม่จงัหวดัฯเป็นท่ียอมรับของตลาดและ
สามารถเช่ือมโยงกลุม่ผู้ผลิตและผู้บริโภค (ศนูย์น าร่อง
ถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวชมุชน ๑๖ ศนูย์) 
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- พืชสมนุไพรฯ เป็นท่ียอมรับในตลาดพืชสมนุไพรคณุภาพ
ปลอดภยัได้มาตรฐานเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์  

- พืน้ท่ีการผลิตฯได้มาตรฐานมีจ านวนเพิ่มขึน้ (เพิ่มขึน้ร้อยละ 
๕) 
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- เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีเครือขา่ยการผลิต การ
จ าหนา่ย และมีแหลง่จ าหนา่ยท่ีสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 
(เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ๕๐ ราย) (เกิดกลุม่เครือขา่ย ๕ 
กลุม่)) 

- เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูกลางในการ
วางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาด เป็นแหลง่
ศกึษาหาความรู้ในการผลิตพืชสมนุไพร และเป็นศนูย์กลาง
การพบปะเจรจาการค้าระหวา่งผู้ผลิตกบัผู้บริโภค (จ านวน 
๑ ศนูย์) 
 

http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00073.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00073.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00073.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00073.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00073.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00073.pdf
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
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- สง่เสริมการทอ่งเท่ียวในกลุม่จงัหวดัฯให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้  

- สร้างเครือขา่ยชมุชนด้านการทอ่งเท่ียวให้มีศกัยภาพและ
เข้มแข็งยิ่งขึน้ 

- ขบัเคล่ือนนโยบาย ปีมหศัจรรย์ทอ่งเท่ียวไทย  

- นกัทอ่งเท่ียวมีความมัน่ใจและเดนิทางมากทอ่งเท่ียวในกลุม่
จงัหวดัฯเพิ่มขึน้ และก่อให้เกิดรายได้ด้านการทอ่งเท่ียว
เพิ่มขึน้ 

 

กา
รต

ลา
ดเ
ชิง

รุก
ใน

ปร
ะเ
ทศ

แล
ะต่

าง
ปร

ะเ
ทศ

 

สน
ง.ก

าร
ท่อ

งเ
ที่ย

วเ
เล
ะกี

ฬา
จัง
หวั

ดเ
ชีย

งใ
หม่

 - กลุม่จงัหวดัฯมีภาพลกัษณ์เป็นเมืองท่ีมีศกัยภาพสงูด้าน
คณุภาพและบริการของสินค้าการทอ่งเท่ียวกลุม่ High End 

- สร้างความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานรัฐและเอกชน
ด าเนินการสง่เสริมการทอ่งเท่ียว สร้างความเข้มแข็งของ
อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 

- ภาคเอกชนมีโอกาสประชาสมัพนัธ์และขายสินค้าบริการ
ทางการทอ่งเท่ียวได้มากขึน้ 

- การขยายตวัของการทอ่งเท่ียวและนกัทอ่งเท่ียวในกลุม่ AEC 
(จดังานแสดงจ าหนา่ยสินค้าและบริการฯ ๓ ครัง้) 
 

http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00046.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00046.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00046.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00046.pdf
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- นกัทอ่งเท่ียวมีความสนใจท่ีจะมาทอ่งเท่ียวแบบพ านกัระยะ
ยาวเพิ่มมากขึน้ 

- รายได้ในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวของกลุม่จงัหวดัฯมี
เสถียรภาพมากยิ่งขึน้ (ความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๘๐) (ผู้ประกอบการได้รับการอบรม ๒๐๐ ราย) 
(กลุม่เป้าหมาย ๕๐๐๐ คนได้รับรู้ขา่วสารการทอ่งเท่ียวแบบ
พ านกัระยะยาวของกลุม่ฯ) 
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- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจดัการขนสง่และโลจิสตกิส์
เพ่ือการทอ่งเท่ียวและขนสง่มวลชนสาธารณะระหวา่งเมือง
เพ่ือสนบัสนนุการทอ่งเท่ียว  เกิดการจดัการเวลาและ
เช่ือมโยงระบบขนสง่หลายรูปแบบ (ฐานข้อมลู ๑ ฐาน ท่ีมี 
๑๐๐ records ๑๐๐๐๐๐๐ fields) (Website Reach 
๑๐๐๐๐๐ คน) (๑ Mobile APP with ๑๐๐๐๐ down load) 

- บคุลากรด้านโลจิสตกิส์การทอ่งเท่ียวได้รับการพฒันา 
(สมัมนา ๔ ครัง้ มีผู้ประกอบการเข้าอบรม ๒๐๐ ราย) (๒ 
คลสัเตอร์ และมีสมาชิก ๕๐ ราย) 

- สร้างคลสัเตอร์อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียวใน
กลุม่จงัหวดัฯ 

- ผู้ประกอบการ นกัทอ่งเท่ียว และประชาชนทัว่ไป ได้รับรู้และ
สามารถเข้าถึงระบบบรูณาการบริหารจดัการขนสง่ฯ 
(สมัมนา ๔ ครัง้ มีผู้ประกอบการเข้าอบรม ๑๐๐ ราย) 

- มีแผนปฏิบตักิารด้านโลจิสตกิส์เพ่ือการทอ่งเท่ียว ในชว่ง
เทศกาลการทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั (๔ แผน) 
 

http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00047.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00047.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00047.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00047.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00048.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00048.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00048.pdf
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
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- อ าเภอมียทุธศาสตร์การพฒันาการทอ่งเท่ียว  เกิดการ
บริหารจดัการด้านการฟืน้ฟอูนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมวิถีชีวิตท่ี
โดดเดน่ของชมุชนและสร้างรายได้ให้กบัคนในพืน้ท่ี (๔๓ 
แผน) (หมูบ้่านเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ ๓) 
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 - ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ได้รับการพฒันาความรู้ คณุภาพ 
มาตรฐาน และรูปแบบผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาด และมีความพร้อมในการแขง่ขนั  (จ านวน
ผู้ประกอบการ ๕๐ ราย) 

- มลูคา่ทางเศรษฐกิจการค้าของกลุม่จงัหวดัฯเพิ่มขึน้ (มลูคา่
การค้าของผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ล้านบาท) 

- (ความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๗๕) 
 

http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00049.docx
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00052.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00052.pdf


 

 
 
 
 
 
 

40 

 

มน
ต์เ
สน่

ห์ล้
าน

นา
ท่อ

งเ
ที่ย

ว 
๔ 
จัง
หวั

ด
ภา

คเ
หนื

อต
อน

บน
 ๑

 

สน
ง.ท่

อง
เท
ี่ยว

แล
ะกี

ฬา
จัง
หวั

ด
แม่

ฮ่อ
งส

อน
 - จ านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ ร้อยละ ๑๐ 

- จ านวนรายได้จากการทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ ๑๐ 

- ระดบัความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวร้อยละ ๖๐ 
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ง - สง่เสริมอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวให้เกิดการหมนุเวียนของ
รายได้ในกลุม่จงัหวดัฯ (จ านวนผู้ เข้าร่วมงาน ๑๐๐๐๐ คน) 
(รายได้จากการด าเนินงานเพิ่มร้อยละ ๑๐) (ผู้ เข้าร่วมงาน
ร้อยละ ๘๐ พงึพอใจ) 
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- ภมูิทศัน์ของสถานท่ีทอ่งเท่ียวได้รับการปรับปรุง  

- มีเอกสารท่ีสามารถแนะน านกัทอ่งเท่ียวท่ีสนใจการทอ่งเท่ียว
เชิงวฒันธรรมในเขตเมือง 

- (แหง่ทอ่งเท่ียวใน ๔ บริเวณ ๔ จงัหวดัได้รับการพฒันา
เพิ่มขึน้) 
 
 

  

http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00063.docx
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00063.docx
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00068.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00068.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00070.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00070.pdf
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ :  พัฒนาการค้าการลงทุนพืน้ฐานของความม่ันคงทางสังคมและความเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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- มีรูปแบบการบริหารจดัการธุรกิจน า้ตาลล าไย  (จดัสมัมนา 

๔ ครัง้ ๑๐๐ ราย) (ประชาสมัพนัธ์ในส่ือ ๔ ส่ือ และงาน
แสดงสินค้า ๑ ครัง้) (รูปแบบการลงทนุ ๑ รูปแบบ) (การ
วิจยัตอ่ยอดกบัผลไม้รูปแบบอ่ืน อยา่งน้อย ๒ ชนิด) 

- มีการเจรจาทางธุรกิจเพื่อการถ่ายทอดและลงทนุใน
เทคโนโลยีฯ (เจรจา ๑๕ ราย อยา่งน้อย ๑ รายท่ีมีศกัยภาพ
และมีแนวโน้ม) 
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 - ผู้ประกอบการ (๕๐)  ผลิตภณัฑ์ และกลุม่จงัหวดัฯ ได้รับ
การพฒันาความรู้ คณุภาพ มาตรฐาน และรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และมี
ความพร้อมในการแขง่ขนั 

- มลูคา่ทางเศรษฐกิจการค้าของกลุม่จงัหวดัฯ เพิ่มขึน้ (๑๒ 
ล้านบาท) 
 

http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00050.pdf
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- ผู้ประกอบการหรือสถานประกอบธุรกิจบริการ (๒๐๐) ของ
กลุม่จงัหวดัฯ เกิดการพฒันาคณุภาพ มาตรฐาน และ
รูปแบบผลิตภณัฑ์ 

- มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม (ต้นแบบผลิตภณัฑ์ ๓ รูปแบบ) (สถาน
ประกอบการเข้าสูก่ระบวนการคดัสรรอตัลกัษณ์ล้านนา ๕ 
แหง่) 

- มีระบบการผลิตและแปรรูปสมนุไพรท่ีมีคณุภาพ มาตรฐาน 

- พฒันาให้กลุม่จงัหวดัฯเป็นศนูย์กลาง Lanna Wellness 
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- ผู้ประกอบการ กลุม่ผู้ผลิตชมุชน OTOP สามารถพฒันา
ผลิตภณัฑ์อยา่งสร้างสรรค์และมีชอ่งทางการตลาดเพิ่ม 
(ยอดจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ฯ เพิ่มร้อยละ ๓) 

- ผลิตภณัฑ์ชมุชน และสินค้า ๔ จงัหวดัได้มาตรฐาน และมี
ภาพลกัษณ์กลุม่จงัหวดัฯ เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยา่งโดด
เดน่ เป็นท่ีต้องการของตลาด AEC รวมทัง้ตลาดสากล (ร้อย
ละ ๓ ของผู้ประกอบการฯ มีศกัยภาพความพร้อม ) 

- มลูคา่การค้า การลงทนุ ในกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
เพิ่มมากขึน้ (อตัราการเพิ่มผลผลิตมวลรวมจากผลิตภณัฑ์
ชมุชน ร้อยละ ๓) 
 

http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00053.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00053.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00054.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00054.pdf
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
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- ฐานข้อมลูอตุสาหกรรมอาหารแบบครบวงจรในกลุม่จงัหวดั
ฯ (๑ ฐาน) 

- เกิดศนูย์กลางการขบัเคล่ือน แลกเปล่ียน การค้าการลงทนุ 
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ 

- เกิดเครือขา่ยกลุม่ผู้ประกอบการด้านอาหารท่ีเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือเพิ่มรายได้ทาง
เศรษฐกิจของกลุม่จงัหวดัฯ (ผู้ประกอบการท่ีผา่นการอบรม 
๓๕๐ คน) ( ๑ Cluster) 

- เกิดความเข้มแข็งของผู้ มีสว่นได้ในกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร
ในกลุม่จงัหวดัฯแบบยัง่ยืน 

- เกิดกิจกรรมงานแสดงสินค้าในระดบัประเทศ ท่ีมีจ านวนผู้
เข้าชมไมน้่อยกวา่ ๑๕๐๐๐ คน (๑๐๐ บู๊ธ) 

- จ านวนการจบัคูท่างธุรกิจ จ านวนอยา่งน้อย ๑๐ ราย 
(ผู้ประกอบการพบผู้ผลิตรายใหญ่ ๔๐ คน) 

- เกิดการลงทนุใหม่ๆ ในกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร และมีการ
ลงทนุอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองท่ีเก่ียวข้อง 
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- มลูคา่การค้าการลงทนุในกลุม่จงัหวดัฯ 

- กระตุ้นเศรษฐกิจในกลุม่จงัหวดัฯ ด้วยการเดนิทางทอ่งเท่ียว  

- สามารถแก้ไขปัญหาตลาดท่ีจะรองรับผลผลิตสินค้าเกษตร
ท่ีสง่ผลให้ราคาตลาดต ่า (สินค้าท่ีได้รับการสนใจตอ่ยอด
การตลาด  ๓ ชนิด) 
 
 
 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์:      พัฒนาและส่งเสริมความม่ันคงทางสังคมและความสุขของคนในสังคม  

http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00056.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00056.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00056.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00057.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00057.pdf
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- เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคตท่ีิดี
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สร้างภมูิคุ้มกนั มีความพร้อมตอ่
การเปล่ียนแปลงด้านการเปิดเสรี 

- (ร้อยละ ๘๕ ของกลุม่ท่ีร่วมงานได้รับความรู้ความเข้าใจ มี
เจตคตดีิ เกิดความตระหนกั เกิดภมูิคุ้มกนัฯ) (ผู้ได้รับการ
พฒันาเพื่อสร้างสมรรถนะของเยาวชนและประชาชนเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ๑๐๐๐ ราย) 
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- กลุม่เป้าหมายผู้ถกูละเมิดสิทธ์ิและกลุม่เส่ียง ในกลุม่จงัหวดั
ฯ ได้รับการดแูลชว่ยเหลือรวดเร็ว ได้รับการพฒันาและสร้าง
ภมูิคุ้มครอง ด้วยระบบข้อมลูท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๘๐ ของเคร่ือขา่ยได้รับการพฒันา) 
(ระดบัความส าเร็จของการแจ้งขา่วสารจากเครือขา่ยท่ี
หลากหลายและกระจายตวัในพืน้ท่ี) 
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- ประชาชนในพืน้ท่ีตระหนกั และรับทราบถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการเฝ้าระวงัและป้องกนัปราบปราม
อาชญากรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ (จ านวนผู้ เข้าชมงาน 
๑๐๐๐๐ คน) (ร้อยละ ๘๐ ของหนว่ยงานด้านการรักษา
ความปลอดภยัในพืน้ท่ีเข้าร่วมจดังาน) (ร้อยละ ๘๐ ของ
สถาบนัการศกึษาด้านเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภยั
ในพืน้ท่ีเข้าร่วมจดังาน) 
 

http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00058.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00058.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00059.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00059.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00062.pdf
http://www.osmnorth-n1.moi.go.th/it/project/project_pdf_file/00062.pdf
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

รุปผลตดิตามประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖  
 
 

  

ส 
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ทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม และวถิีทางวัฒนธรรม 

๑) กิจกรรมหลกัท่ีขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เน้นหนกั เร่ือง เมืองทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ-มิตรสิ่งแวดล้อม ฟ้าใสไร้
มลพิษ เครือขา่ยออนไลน์การจดัการภยัพิบตัิ องค์ความรู้ภมูิปัญญาเชิงนิเวศ สายน า้ วิถีทนุ
ทางวฒันธรรม  

๒) โครงการท่ีอยูภ่ายใต้ยทุธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ยงัคงมุง่เน้นเพียง
ด้านเดียวในตลอดระยะเวลา ๒ ปีท่ีผา่นมา คือ การสร้างความร่วมมือและความเข้าใจระดบั
ชมุชน ซึง่ขาดมิตกิารใช้องค์ความรู้สมยัใหมเ่พ่ือการสง่เสริม/พฒันาให้เกิดประสิทธิภาพและ
คณุภาพของการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ท่ีให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง
บริบทโลกยคุใหม ่ ซึง่การขบัเคล่ือนนีต้้องมีทีมงานในการด าเนินงานแบบองค์รวม ๓ สว่น คือ 
เจ้าของพืน้ท่ี ผู้น าด้านองค์ความรู้/วิธีการ องค์กรผู้ประสานงาน 

๓) กิจกรรมใช้องค์ความรู้ของเจ้าภาพเสริมกิจกรรมตา่งๆ ภายในโครง การท าให้เกิดการฟืน้ฟ ู
ถ่ายทอด แก้ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมได้เป็นอยา่งดี   

๔) กิจกรรมใช้องค์ความรู้จากผู้ เช่ียว ชาญด้านอ่ืนเพ่ือลดจดุออ่น เชน่ ด้านศลิป วฒันธรรม ภมูิ
ปัญหา วิถีชีวิต การทอ่งเท่ียว เป็นต้น ท าให้โครงการเพิ่มมิตกิารจดัการด้านอ่ืนมากขึน้   

๕) กิจกรรมใช้โอกาสจากกฎหมาย คณุภาพชีวิต คณุประโยชน์การเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม การ
เตรียมความพร้อมสู ่AEC, FTA, GMS, BIMSTEC เป็นแนวทางในการมีสว่นร่วมภายใน
โครงการ  

๖) กิจกรรมคดัเลือกกลุม่เป้าหมายท่ีมีความต้องการการพฒันาโครง การ และคดัเลือกกิจกรรม
ของโครงการตามความต้องการของกลุม่เป้าหมายท าให้อปุสรรคตา่ง ๆ ลดลงไปอยา่งมาก   

 
 
 
 
 
  

ยุ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

 
รุปผลการลงทุนในโครงการเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

 

โครงการ 
มูลค่าโครงการ 

(บาท) 

จ านวน/ขนาด
ผู้รับ

ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และทางอ้อม 
(คน/กลุ่ม) 

มูลค่าการ
ลงทุนเฉล่ีย

ต่อหัว 
(บาท/คน) 

สัดส่วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ด าเนิน
โครงการ 
เทียบกับ

ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้หมด 

เมืองทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ-
มิตรสิ่งแวดล้อม ( Eco 
town Eco tour)  

๑๑,๕๗๑,๓๐๐ ๘๐๐  ๑๔,๔๖๔  ร้อยละ ๐.๐๓  

ฟ้าใสไร้มลพิษสรรสร้าง
เศรษฐกิจชมุชน  

๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๓๐๐  ๒,๔๕๓  ร้อยละ ๐.๒  

เช่ือมโยงเครือขา่ยออนไลน์
ด้านการจดัการภยัพิบตัทิกุ
ระดบั  

๗,๑๙๒,๔๐๐  ๑,๒๐๐  ๕,๙๙๔  ร้อยละ ๐.๐๔  

พลิกฟืน้องค์ความรู้ภมูิ
ปัญญาสูค่ณุคา่เชิงนิเวศ  

๗,๓๕๙,๖๐๐  ๔๐๐  ๑๘,๓๙๙  ร้อยละ ๐.๐๑  

ส 
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โครงการ 
มูลค่าโครงการ 

(บาท) 

จ านวน/ขนาด
ผู้รับ

ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และทางอ้อม 
(คน/กลุ่ม) 

มูลค่าการ
ลงทุนเฉล่ีย

ต่อหัว 
(บาท/คน) 

สัดส่วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ด าเนิน
โครงการ 
เทียบกับ

ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้หมด 

สานสายใยร่วมใจรักษ์
สายน า้ ระยะ ๑  

๘,๔๐๐,๐๐๐  ๖๐๐  ๑๔,๐๐๐  ร้อยละ ๐.๐๒  

รวม 
๔๗,๕๒๓,๓๐๐ 

บาท 

๘,๓๐๐ ราย 
(รวมทกุ
โครงการ) 

๑๑,๐๖๒ 
บาท 

(เฉล่ีย) 

๐.๐๖ 
(เฉล่ีย) 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

 
 
รุปผลการลงทุนในโครงการเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม 

 

โครงการ 
มูลค่าโครงการ 

(บาท) 

จ านวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง

และ
ทางอ้อม 
(คน/กลุ่ม) 

มูลค่าการ
ลงทุนเฉล่ีย

ต่อหัว 
(คน/กลุ่ม) 

สัดส่วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ด าเนิน
โครงการ 
เทียบกับ

ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้หมด 

ฟืน้ฟวูิถีทางวฒันธรรมเพื่อ
สง่เสริมการทอ่งเท่ียวกลุม่จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน ๑  

๖,๘๐๐,๐๐๐.-  ผลิตหนงัสือ 
๒๐,๐๐๐ 
เลม่ (จ านวน
ผู้อา่นตอ่เลม่ 
๒ ราย) 
รวมผู้ เข้าถึง
ข้อมลู 
๔๐,๐๐๐. 
ราย 

๑๗๐  (๖,๐๐๐,๐๐๐ 
คน) 
(๑:๑๐) 
๓.๓ 
เปอร์เซ็นต์  
กลุม่เป้าหมาย
ไมช่ดัเจน  

TOTALS ๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
ราย 
(เฉล่ียทกุ
โครงการ) 

๑๗๐ บาท 
(เฉล่ีย) 

๓.๓ 

 
  

ส 
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ทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
 

๑) กิจกรรมหลกัท่ีขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ด้านการเกษตรในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เน้นหนกัเร่ือง การ
ผลิตและคณุภาพพืชผกัปลอดภยั การผลิตและเพิ่มมลูคา่ข้าวปลอดภยั  ประสิทธิภาพการผลิต
ล าไยปลอดภยัและล าไยอินทรีย์ ประชาสมัพนัธ์อาหารปลอดภยั ประสิทธิภาพการผลิตพืช
สมนุไพรปลอดภยัและสมนุไพรอินทรีย์ สกุรอินทรีย์  

๒) โครงการท่ีอยูภ่ายใต้ยทุธศาสตร์ด้านการเกษตรสว่นใหญ่มุง่ ๒ เร่ืองหลกัคือ การประชาสมัพนัธ์ 
และการสง่เสริมด้านความปลอดภยัของสินค้าเกษตร  แตย่งัขาดการพฒันามลูคา่เพิ่มของการท า
การเกษตรทัง้ระดบัต้นน า้ถึงปลายน า้ ซึง่สว่นนีจ้ าเป็นต้องอาศยัองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวตักรรม ในการพฒันา และมุง่สง่เสริมในทิศทางท่ีสอดคล้องกบัต าแหนง่ทางการตลาดของกลุม่
จงัหวดัฯในการเป็น Northern Food Valley 

๓) เกษตรกรเห็นประโยชน์ของการเกษตรปลอดภยัอยา่งเป็นรูปธรรมมากขึน้ตั ง้แตต้่นน า้ถึงปลายน า้
ผา่นการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง   

๔) การวางแผนงานโครงการ การก าหนดตวัชีว้ดั และการด าเนินโครงการเชิงยทุธศาสตร์มีความ
ถกูต้องชดัเจนและสง่ผลให้เกิดความยัง่ยืนมากขึน้  

๕) ผลผลิตจากเกษตรปลอดภยัและอินทรีย์ท่ีมีมากกวา่ปริมาณการบริโภคในพืน้ท่ีสามารถสง่
จ าหนา่ยนอกพืน้ท่ีและในตลาดตา่งประเทศได้  

๖) การใช้งบประมาณได้เน้นกิจกรรมท่ีสง่ผลลพัธ์/ผลกระทบท่ีตอ่เน่ืองและยัง่ยืนมากขึน้ เชน่ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม ่ๆ ให้กบัเกษตรกร   

๗) การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรปลอดภยัโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐในพืน้ท่ีได้มีสว่นร่วมนัน้ชว่ย
สร้างความเช่ือมัน่และเช่ือถือให้กบัเกษตรกรมากขึน้   

๘) การจดัการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ในพืน้ท่ีให้กบัเกษตรกรแทนการให้เกษตรกรเดนิทางออก
นอกพืน้ท่ีท าให้เกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึน้  

๙) การเพิ่มผลผลิตและพืน้ท่ีการเกษตรปลอดภยัและสง่เสริมสขุภาพท าให้กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน ๑ เป็นพืน้ท่ีท่ีนา่ทอ่งเท่ียวมากยิ่งขึน้  

๑๐) การแนะน าและสง่เสริมชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยสินค้าเกษตรปลอดภยัให้เห็นเป็นรูปธรรมสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้กบัเกษตรกรมากขึน้  

ยุ 



 

 
 
 
 
 
 

51 

บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

 
 
 
รุปผลการลงทุนในโครงการเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 

 

โครงการ 
มูลค่า

โครงการ 
(บาท) 

จ านวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และทางอ้อม 
(คน/กลุ่ม) 

มูลค่าการ
ลงทุนเฉล่ีย

ต่อหัว 
(คน/กลุ่ม) 

สัดส่วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ด าเนิน
โครงการ 
เทียบกับ

ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้หมด 

พฒันาการผลิต
และคณุภาพ
พืชผกัปลอดภยัทัง้
ระบบ  

๑๔,๕๔๙,๓๐๐  ทางตรง ๑,๕๖๐ 
ราย  
ทางอ้อม 
๑๕๖,๐๐๐ ราย  

๙๒.๓๔  ๕.๑๕%  

สง่เสริมการผลิต
และเพิ่มมลูคา่ข้าว
ปลอดภยัและได้
มาตรฐาน  

๗,๗๐๐,๐๐๐  ทางตรง ๗๔๐ 
ราย 
ทางอ้อม 
๗๔,๐๐๐ ราย  

๑๐๓.๐๒  ๒.๔๔%  

เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตล าไย
คณุภาพดี 
ปลอดภยั ตาม
ระบบเกษตรกรรม

๑๘,๐๑๔,๖๐๐  ทางตรง ๑,๙๓๕ 
ราย 
ทางอ้อม 
๑๘๓,๕๐๐ ราย  

๙๒.๑๘  ๖.๓๘%  

ส 
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โครงการ 
มูลค่า

โครงการ 
(บาท) 

จ านวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และทางอ้อม 
(คน/กลุ่ม) 

มูลค่าการ
ลงทุนเฉล่ีย

ต่อหัว 
(คน/กลุ่ม) 

สัดส่วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ด าเนิน
โครงการ 
เทียบกับ

ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้หมด 

ยัง่ยืนและล าไย
อินทรีย์  

ประชาสมัพนัธ์
เกษตรล้านนา
อาหารปลอดภยั  

๑๓,๔๐๐,๐๐๐  ทางตรง ๑,๐๑๐ 
ราย 
ทางอ้อม 
๑๐๑,๐๐๐ ราย  

๑๓๑.๓๖  ๓.๓๓%  

เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืช
สมนุไพรคณุภาพ
ปลอดภยัและ
สมนุไพรอินทรีย์สู่
สากล  

๖,๒๕๒,๗๐๐  ทางตรง ๔๓๐ 
ราย 
ทางอ้อม 
๔๓,๐๐๐ ราย  

๑๔๓.๙๗  ๑.๔๒%  

โรงงานต้นแบบ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
อตุสาหกรรม

๑๐,๑๔๐,๐๐๐  ทางตรง ๑๐๐ 
ราย 
ทางอ้อม ๑๕ 
ราย 

๘๔,๓๔๗.๘๒  ประมาณ ๕%  
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการ 
มูลค่า

โครงการ 
(บาท) 

จ านวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และทางอ้อม 
(คน/กลุ่ม) 

มูลค่าการ
ลงทุนเฉล่ีย

ต่อหัว 
(คน/กลุ่ม) 

สัดส่วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ด าเนิน
โครงการ 
เทียบกับ

ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้หมด 

น า้ตาลล าไย (ปีท่ี 
๓)  

TOTALS ๗๐,๐๕๖,๖๐๐ 

ทางตรง ๕,๗๗๕ 
ราย 
ทางอ้อม 
๕๕๗,๕๑๕ ราย 
(ทกุโครงการ) 

๑๔๑๕๑.๘ 
(เฉล่ีย) 

 

๓.๙๕ 
(เฉล่ีย) 

 

ทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
 

๑) กิจกรรมหลกัในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ด้านการทอ่งเท่ียวในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เน้นหนกัเร่ือง 
การประชาสมัพนัธ์ การจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือกระตุ้นความต้องการ หรือเปิดชอ่งทางการตลาด
ใหม่ๆ  การเพิ่มศกัยภาพของผู้ประกอบการด้านการทอ่งเท่ียวการพฒันา สินค้าและบริการให้ตรง
กบัความต้องการของนกัทอ่งเท่ียว การพฒันาด้านแหลง่ทอ่งเท่ียวและโครงสร้างพืน้ฐานของการ
ทอ่งเท่ียว การเปิดตลาดใหม่ๆ  ทัง้ในและตา่งประเทศการให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการรักษา สืบทอด 

ยุ 
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วฒันธรรมท้องถ่ิน ซึง่ล้วนแตเ่ป็นปัจจยัส าคญัตอ่การพฒันาด้านการทอ่งเท่ียวให้ยัง่ยืน และเพิ่ม
รายได้ทางเศรษฐกิจจากการทอ่งเท่ียว จดัได้วา่เป็นยทุธ์ศาสตร์ท่ีเหมาะสมแล้ว 

๒) โครงการท่ีอยูภ่ายใต้ยทุธศาสตร์ด้านวฒันธรรมและการทอ่งเท่ียว คอ่นข้างมีความชดัเจนในการ
สร้างแหลง่ทอ่งเท่ียว/กิจกรรมทอ่งเท่ียว และมีความพยายามในการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ แต่
ยงัคงขาดความเข้าใจในการระบกุลุม่ลกูค้าเป้าหมายและการเข้าถึงและการตอบสนองความ
ต้องการของกลุม่เหลา่นัน้อยา่งมีประสิทธิภาพ/คณุภาพ  

๓) ขาดฐานข้อมลูในการวางแผนในการคดัเลือก เพ่ือพฒันาผู้ประกอบการอยา่งจริงจงั 
๔) ในอนาคต นา่จะให้ความส าคญักบัการจดัการการทอ่งเท่ียวท่ียัง่ยืนมากขึน้ 
๕) สร้างสรรค์สินค้าด้านการทอ่งเท่ียวใหมใ่ห้โดดเดน่และให้ตรงกบัความต้องการของตลาดเฉพาะ

สว่น  เชน่ Long stay / Adventure 
๖) อบรม ออกงานแสดงสินค้าในและตา่งประเทศ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพของผู้ผลิต ผู้ให้บริการ เพิ่มชอ่ง

ทางการจ าหนา่ย เข้าใจผู้บริโภคจากประสบการตรง 
๗) ด้านบคุลากร การวางแผนก าลงัคนมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การด าเนินโครงการ ควรมีการ

พิจารณาถึงความเพียงพอและความพร้อมของบคุลากร และค านงึถึงประเดน็เร่ืองการโอนย้าย
บคุลากรด้วย เพราะการเปล่ียนแปลงบคุลากรผู้ รับผิดชอบเป็นสาเหตหุลกัของโครงการนีท่ี้ท า ให้
การด าเนินงานลา่ช้ากวา่แผน และมีความตดิขดัในการด าเนินงาน  

๘) ด้านการบริหารจดัการ การระบกิุจกรรมยอ่ยไมช่ดัเจน และไมส่ามารถเสริมสร้างให้เกิดผลลพัธ์ /
ผลกระทบได้ตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ การขาดรายละเอียดของแผนรายกิจกรรมสง่ผลให้วิธีการ
ท ากิจกรรมเป็นไปตามโอกาสเฉพาะหน้าและเวลาท่ีมีอยู ่ การบรูณาการในการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือให้เกิดผลลพัธ์/ผลกระทบจงึเป็นไปได้อยาก 

๙) การด าเนินโครงการในลกัษณะการจ้างเหมา หากผู้ รับจ้างเหมามีความเป็นมืออาชีพและเข้าใจถึง
วตัถปุระสงค์ของการด าเนินโครงการเป็นอยา่งดี ก็สามารถท าให้โครงการนัน้มีการด าเนินงานอยา่ง
มีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

๑๐) การก าหนดตวัชีว้ดัของโครงการ ควรต้องเป็นตวัชีว้ดัในระดบัของโครงการ (ซึง่มีความสอดคล้อง
กบัตวัชีว้ดัระดบัยทุธศาสตร์กลุม่จงัหวดั) เพ่ือให้สามารถประเมินความส าเร็จของโครงการได้ การ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ด้านการสรุปผลการด าเนินงานรายโครงการ ไมไ่ด้สะท้อนให้หนว่ยงานด าเนิน
โครงการได้เห็นถึงความส าคญัของการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกิจกรรมในมิตยิทุธศาสตร์ สง่ผลให้
การก าหนดรายละเอียดกิจกรรมขาดความชดัเจนและขาดความสามารถในการขบัเคล่ือน
เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ได้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

๑๑) ด้านงบประมาณ การมุง่เน้นเฉพาะการผลกัดนัการเบกิจา่ยงบประมาณให้เป็นไปตามจ านวนและ
ชว่งเวลา สง่ผลให้การด าเนินกิจกรรมหลายๆสว่นขาดประสิทธิภาพ /ประสิทธิผล/คณุภาพ ไมไ่ด้ผล
ตามเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์  

๑๒) ด้านสภาวะแวดล้อม การวางแผนโครงการและกิจกรรมยอ่ยไมไ่ด้ค านงึถึงสภาพความเป็นจริงใน
หลายๆองค์ประกอบ จึงท าให้ต้องปรับเปล่ียนกิจกรรมระหวา่งการด าเนินโครงการ  

๑๓) ด้านมวลชนสมัพนัธ์  ขาดการท าฐานข้อมลูของผู้ เก่ียวข้องในอตุสาหกรรม ในเร่ืองขีด
ความสามารถ ขัน้ตอนของการพฒันาท่ีเคยได้รับการชว่ยเหลือ ท าให้ขาดความตอ่เน่ืองของการ
พฒันา 

๑๔) การจดังานมีของหลายหนว่ยงานและมกัซ า้ซ้อนกัน ท าให้ผู้ เก่ียวข้องต้องแบง่เวลาไปทัง้ ๒ งาน ท า
ให้ได้ผลของการอบรม หรือประชมุ ไมเ่ตม็ท่ี ขาดการบรูณาการของกิจกรรมท่ีจดัโดยหนว่ยงาน
ตา่งๆ 

๑๕) โครงการท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้าง  
๑๖) มีโอกาสเกิดความลา่ช้าสงู  
๑๗) ควรมีการจดัการแบง่โครงการเป็นสองปี โดยปีแรกเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการท าแบบ และปีท่ีสอง

เก่ียวกบัการก่อสร้าง  
๑๘) หากเป็นโครงการตอ่เน่ือง ควรจะท าโครงการควบเชน่ ปีท่ีหนึง่ ท าแบบก่อสร้าง ปีท่ีสอง ก่อสร้าง

ตามแบบปีท่ีหนึง่ และท าแบบก่อสร้างของปีท่ีสาม ปีท่ีสามก่อสร้างแบบของปีท่ีสอง ตอ่ไป 
๑๙) ในภาพรวม ถึงแม้จะมีประเดน็ท่ีต้องปรับปรุง แต่ การบริหารจดัการกิจกรรมเชิงทอ่งเท่ียวท่ีมี

ประสิทธิภาพระดบัดี นกัทอ่งเท่ียวมีความพงึพอใจ และมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมใน
โอกาสตอ่ไป รายได้มีการกระจายอยา่งสมดลุไปยงัอตุสาหกรรมโรงแรม และอ่ืนๆ และมีการขยาย
ตลาดทอ่งเท่ียวเพิ่มขึน้ 
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รุปผลการลงทุนในโครงการเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 

 

โครงการ 

มูลค่าโครงการ 
(บาท) 

จ านวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และทางอ้อม 
(คน/กลุ่ม) 

มูลค่าการ
ลงทุนเฉล่ีย

ต่อหัว 
(คน/กลุ่ม) 

สัดส่วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ด าเนิน
โครงการ 
เทียบกับ

ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้หมด 

มนต์เสนห์่ล้านนา
ทอ่งเท่ียว  

๙,๔๙๐,๐๐๐  N/A จ านวน
นกัทอ่งเท่ียว
ทางตรง
ผู้ประกอบการ
ทอ่งเท่ียวใน
พืน้ท่ี
(ทางอ้อม)  

N/A N/A  

หตัถศลิป์ ถ่ิน
นวตักรรมไม้แกะสลกั  

๕,๗๒๕,๓๐๐ ๑๕,๐๐๐  ๓,๘๑๖  ๐.๔๙  

การตลาดเชิงรุกใน
ประเทศและ
ตา่งประเทศ  

๙,๑๐๐,๐๐๐  ๑,๕๐๐,๐๐๐.
- ๔,๒๐๘  ชิน้ 
๗,๖๐๐,๐๐๐.
- ๑๔,๔๐๕ 
คน  

๓๕๗ บาทตอ่
ชิน้ 
๔๓๕ บาทตอ่
คน  

N/A 

ส 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการ 

มูลค่าโครงการ 
(บาท) 

จ านวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และทางอ้อม 
(คน/กลุ่ม) 

มูลค่าการ
ลงทุนเฉล่ีย

ต่อหัว 
(คน/กลุ่ม) 

สัดส่วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ด าเนิน
โครงการ 
เทียบกับ

ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้หมด 

พฒันาศกัยภาพการ
ทอ่งเท่ียวแบบพ านกั
ระยะยาว  

 ๓,๘๐๐,๐๐๐  ๑,๖๖๐,๐๐๐.
- ๘,๐๐๐ ชิน้ 
๒,๐๐๐,๐๐๐.
- -๓๕๐ ราย  

๒๐๐ บาทตอ่
ชิน้ 
๕,๗๑๔ บาท
ตอ่ราย  

N/A 

พฒันาบรูณาการ
บริหารจดัการการ
ขนสง่และโลจิสตกิส์  

๑๐,๐๐๐,๐๐๐  นกัทอ่งเท่ียว
อยา่งน้อย 
๓๐๐,๐๐๐.- 
คน 
ผู้ประกอบการ 
๒๐๐ ราย  

๓๐  N/A 

พฒันาเมืองล้านนานา่
มอง  

๑๑,๖๔๐,๐๐๐  N/A  N/A N/A 

ล้านนาแอดเวนเจอร์  ๑๗,๓๐๐,๐๐๐  ๑๒๐๐๐ คน  ๑๗๔๑  N/A 

พฒันาหมูบ้่าน
วฒันธรรมล้านนาเพ่ือ
การทอ่งเท่ียว  

๑๐,๙๓๓,๗๐๐  ๘๓๑๓ คน  ๑๓๑๕  ๑:๓๖๘  
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โครงการ 

มูลค่าโครงการ 
(บาท) 

จ านวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และทางอ้อม 
(คน/กลุ่ม) 

มูลค่าการ
ลงทุนเฉล่ีย

ต่อหัว 
(คน/กลุ่ม) 

สัดส่วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ด าเนิน
โครงการ 
เทียบกับ

ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้หมด 

TOTALS ๗๗,๙๘๙,๐๐๐ 

๓๓๕,๒๖๘ 
คน 
(รวมทกุ
โครงการ) 

๙,๘๗๑ บาท 
(เฉล่ีย) 

N/A 
(ขาด

ข้อมลู
กลุม่เป้าหมา
ย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุน 
ยุ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

 
๑) กิจกรรมหลกัในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ด้านการค้าการลงทนุในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

เน้นหนกัด้าน Handicraft Health Hub  ผลิตภณัฑ์ชมุชนและสินค้าดี Northern Food Valley 
อตุสาหกรรมน า้ตาลล าไย  และเช่ือมโยงการค้าการลงทนุกบัประเทศเพ่ือนบ้าน  

๒) โครงการท่ีอยูภ่ายใต้ยทุธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทนุ มีความชดัเจนในกรอบของ
อตุสาหกรรมท่ีต้องการขบัเคล่ือนให้เป็นอตัลกัษณ์ของกลุม่จงัหวดัฯ แตอ่ยา่งไรก็ตาม วิธีการ
ในการด าเนินกิจกรรมยงัขาดการบรูณาการ และขาดการแก้ปัญหาการสร้างมลูคา่เพิ่มและ
การสร้างความได้เปรียบเชิงการแขง่ขนัของพืน้ท่ีอยา่งเจาะจง  อาทิ การพฒันาผู้ประกอบการ /
ผลิตภณัฑ์ ไมไ่ด้ถกูเช่ือมตอ่กบัการสร้างโอกาสในการยกระดบัทกัษะการบริหารจดัการธุรกิจ /
การตลาด ด้วยการจดัแสดงหรือจ าหนา่ยสูต่ลาดท่ีกว้างและมีศกัยภาพสงูขึน้ นอกจากนัน้ยงั
ขาดมิตกิารพฒันาแบบยัง่ยืน  

๓) -มีการจดัเก็บข้อมลูอยา่งเป็นระบบอยูก่่อนแล้วในระดบัหนึง่เน่ืองจากหนว่ยงานเจ้าภาพหลกั
สว่นใหญ่มีงานท่ีหลกัท่ีต้องจดัเก็บข้อมลูตา่งๆด้านการลงทนุสง่ผลให้สามารถพฒันาข้อมลูให้
ตอบสนองตอ่ความต้องการการค้าการลงทนุเพ่ือประโยชน์ด้านสขุภาพและความปลอดภยั
อยา่งเตม็ท่ี 

๔) กิจกรรมตา่งๆของแตล่ะโครงการในกลุม่การค้าการลงทนุมีความคล้ายคลงึกนัเน่ืองจากขาด
การประสานและบรูณาการแผนงานโครงการ 

๕) สว่นใหญ่ท างานแยกสว่นไมเ่กิดการบริหารจดัการโซอ่ปุทานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๖) กระบวนการท่ีละเอียดออ่นสง่ผลให้เกิดความไมเ่ทา่เทียมทัง้โดยตัง้ใจหรือไมก็่ตาม  
๗) รูปแบบการส่ือสารท่ีมีอตัลกัษณ์โดดเดน่ ใช้ความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรมถกูท าให้ออกมา

อยา่งชดัเจนได้ยากเน่ืองจากต้องอาศยัความเช่ียวชาญทางการตลาดด้วย  
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รุปผลการลงทุนในโครงการเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุน 

 

โครงการ 

มูลค่าโครงการ 
(บาท) 

จ านวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง

และ
ทางอ้อม 
(คน/กลุ่ม) 

มูลค่าการ
ลงทุนเฉล่ีย

ต่อหัว 
(คน/กลุ่ม) 

สัดส่วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ด าเนิน
โครงการ 
เทียบกับ

ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้หมด 

Lanna Handicraft Festival 
๒๐๑๓  

๙,๑๙๒,๐๐๐.-  ๓๐๐  ๓๐,๖๔๐  ๑๓.๑๐%  

Lanna Health Hub  ๖,๒๒๐,๐๐๐.-  ๕๕๐  ๑๑,๓๐๙.๐๙  ๕.๒๗%  

ผลิตภณัฑ์ชมุชนและสินค้าดี ๔ 
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
สร้างสรรค์สูส่ากล  

๑๗,๕๐๐,๐๐๐.-  ๖๐๐  ๒๙,๑๖๖.๖๗  ๒๖.๑๙%  

สร้างสร รค์ปัน้แตง่แหลง่อาหาร
ล้านนาสร้างมลูคา่พฒันาสูส่ากล  

๑๔,๔๐๐,๐๐๐.-  ๔๖๖  ๓๐,๙๐๑.๒๙  ประมาณ 
๕%  

ส 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการ 

มูลค่าโครงการ 
(บาท) 

จ านวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง

และ
ทางอ้อม 
(คน/กลุ่ม) 

มูลค่าการ
ลงทุนเฉล่ีย

ต่อหัว 
(คน/กลุ่ม) 

สัดส่วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ด าเนิน
โครงการ 
เทียบกับ

ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้หมด 

เช่ือมโยงการค้าการลงทนุกบั
ประเทศเพ่ือบ้าน  GMS และ 
BIMSTEC  

๑๓,๑๒๒,๐๐๐.-  ๘ กลุม่  ๑,๖๔๐,๒๕๐  ประมาณ 
๕%  

TOTALS ๖๐,๔๓๔,๐๐๐ 
N/A 
(ฐานตา่งกนั) 

๑,๗๔๒,๒๖๗ ๕๔.๕๖% 

 

ทธศาสตร์ด้านสังคมและความม่ันคง 
 

๑) กิจกรรมหลกัขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ด้านสงัคมและความมัน่คงในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ประกอบด้วย ความรู้สู ่ASEAN กระตุ้นบรรยากาศการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมและวิถี
ชีวิต สง่เสริมบรรยากาศความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน พฒันาระบบความช่วยเหลือผู้ถกู
คกุคาม/ด้อยโอกาสทางสงัคม  

๒) การขบัเคล่ือนด้านสงัคมและความมัน่คงภายใต้กรอบกิจกรรมดงักลา่ว เพ่ือลดข้อจ ากดัด้าน
โอกาสและชอ่งทางการเข้าถึงข้อเท็จจริง/ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ และข้อจ ากดัด้านความรู้ /ความ
เข้าใจ ท่ีทนัตอ่การเปล่ียนแปลงด้านตา่งๆ   แตอ่ยา่งไรก็ตามการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ด้านนีใ้ห้

ยุ 
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บรรลผุลสมัฤทธ์ิอยา่งยัง่ยืน จ าเป็นต้องสร้างระบบการพฒันาเชิงรุกและมีความตอ่เน่ือง อนัน าสู่
โอกาสด้านการเพิ่มมลูคา่เศรษฐกิจด้วยอตุสาหกรรมไมตรีจิตร และอตุสาหกรรมท่ีอยูบ่นพืน้ฐาน
ภมูิปัญญา และศลิปวฒันธรรม  ซึง่การขบัเคล่ือนท่ีผา่นมายงัไมช่ดัเจนในการตอบสนองประเดน็
ทัง้เชิงรุกและการก่อให้เกิดความยัง่ยืนในการสร้างบรรยากาศทางสงัคมและความมัน่คงในพืน้ท่ี  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
รุปผลการลงทุนในโครงการเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านสังคมและความม่ันคง 

 

โครงการ 
มูลค่าโครงการ 

(บาท) 

จ านวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง

และ
ทางอ้อม 
(คน/กลุ่ม) 

มูลค่าการ
ลงทุน
เฉล่ียต่อ

หัว 
(คน/กลุ่ม) 

สัดส่วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ด าเนิน
โครงการ 
เทียบกับ

ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้หมด 

เช่ือมโยงเครือขา่ยคุ้มครองสิทธ์ิ 
กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
๑  

๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐  ผู้ ร่วม
โครงการและ
ร่วมงาน 
๕,๑๑๐ คน  

๕๕๗.๗๓  (๓,๐๐๐,๐๐๐ 
คน) 
(๑: ๑๐๐) 
๑๗ เปอร์เซ็นต์  

ส 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการ 
มูลค่าโครงการ 

(บาท) 

จ านวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง

และ
ทางอ้อม 
(คน/กลุ่ม) 

มูลค่าการ
ลงทุน
เฉล่ียต่อ

หัว 
(คน/กลุ่ม) 

สัดส่วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ด าเนิน
โครงการ 
เทียบกับ

ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้หมด 

Towards ASEAN Community  ๖,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ 
(อบรม 
๑,๙๙๕,๔๐๐.๐๐)  

๕ กิจกรรม  
(๑,๐๐๐ คน)  

อบรม 
๑,๙๙๕.๔๐  

N/A 

ตาสปัปะรด  ๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐  N/A N/A N/A 

TOTALS ๒๐,๙๕๐,๐๐๐.-- 
๖,๑๑๐ คน 
(รวมทกุ
โครงการ) 

๑๒๗๖.๕๗ 
N/A 
(ขาดข้อมลู
กลุม่เป้าหมาย) 
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สรุปสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายยุทธศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

รุป คะแนนการ

ประเมิน 
รายโครงการ 

คะแนนตัง้แต่ ๑-๕ จะพจิารณาจากประเดน็การประเมิน  
 

 
 

      มากที่สุด  
 

 
มาก  

 
 

ปานกลาง  
 
 

 

น้อย  
 
 

น้อยที่สุด 

ส 
๕ 
๔ 
๓ 
๒ 
๑ 
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โครงการที่ ๑:    การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรส่งแวดล้อม (Eco Town Eco Tour) 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๔ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่

จงัหวดั 
๔ 

๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานตา่งๆ ๔ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดใน
แผนงาน 

๓ 

๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๓ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ ๓ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนนิกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๓ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๔ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๔ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๓ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๓ 
๓. ด้านการเงิน ๒ 
๔. ด้านบคุลากร ๓ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการที่ ๒:    ฟ้าใสไร้มลพษิสรรสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๔ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่

จงัหวดั 
๔ 

๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๔ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดใน
แผนงาน 

๓ 

๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๓ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผน

ยทุธศาสตร์ 
๓ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๓ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๔ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๔ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๓ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๓ 
๓. ด้านการเงิน ๓ 
๔. ด้านบคุลากร ๓ 
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โครงการที่ ๓:      เช่ือมโยงเครือข่ายออนไลน์ด้านการจัดการภัยพบัิตทิุกระดับของกลุ่มจังหวั ด
ภาคเหนือตอนบน ๑  
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๔ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่

จงัหวดั 
๔ 

๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๒ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดใน
แผนงาน 

๓ 

๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๓ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผน

ยทุธศาสตร์ 
๒ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๓ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๓ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๓ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๓ 
๓. ด้านการเงิน ๓ 
๔. ด้านบคุลากร ๓ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการที่ ๔:   พลิกฟ้ืนองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๔ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่จงัหวดั ๔ 
๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๓ 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดในแผนงาน ๔ 
๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๔ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ ๔ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๔ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๓ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๒ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๒ 
๓. ด้านการเงิน ๓ 
๔. ด้านบคุลากร ๔ 
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โครงการที่ ๕:       สานสายใยร่วมใจรักษ์สายน า้ ระยะ ๑ 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๔ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่

จงัหวดั 
๔ 

๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๔ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดใน
แผนงาน 

๓ 

๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๔ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผน

ยทุธศาสตร์ 
๓ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๔ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๓ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๒ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๒ 
๓. ด้านการเงิน ๓ 
๔. ด้านบคุลากร ๔ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการที่ ๖:    ฟ้ืนฟูวิถีทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๔ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่จงัหวดั ๔ 
๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๓ 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดในแผนงาน ๓ 
๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๔ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ ๓ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๓ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๓ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๒ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๓ 
๓. ด้านการเงิน ๓ 
๔. ด้านบคุลากร ๔ 
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โครงการที่ ๗:     เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตล าไยคุณภาพดี ปลอดภัย ตามระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนและล าไยอินทรีย์ 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑ แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๕ 
๒ แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่จงัหวดั ๕ 
๓ แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ ๔ 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
๑ ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดในแผนงาน ๕ 
๒ ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๔ 
๓ การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ ๕ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑ การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๕ 
๒ มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๕ 
๓ การจดัการปัญหา/อปุสรรคของโครงการ ๔ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ คะแนน (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก 
๔=เกิดความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑ ด้านการวางแผนโครงการ ๒ 
๒ ด้านการปฏิบตักิาร ๓ 
๓ ด้านการเงิน ๒ 
๔ ด้านบคุลากร ๓ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการที่ ๘:    ประชาสัมพันธ์เกษตรล้านนาอาหารปลอดภัย 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๔ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่

จงัหวดั 
๔ 

๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๓ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความส อดคล้องกบัท่ีก าหนดใน
แผนงาน 

๔ 

๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๓ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผน

ยทุธศาสตร์ 
๓ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๓ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๓ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๔ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๔ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๓ 
๓. ด้านการเงิน ๔ 
๔. ด้านบคุลากร ๓ 
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โครงการที่ ๙:    พัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทัง้ระบบ 
 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑ แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๕ 
๒ แผนงานมีความสอดคล้ องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของ

กลุม่จงัหวดั 
๕ 

๓ แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ ๓ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

๑ ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดใน
แผนงาน 

๔ 

๒ ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของ
โครงการ 

๓ 

๓ การด าเนินงานขอ งตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผน
ยทุธศาสตร์ 

๔ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑ การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๔ 
๒ มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๔ 
๓ การจดัการปัญหา/อปุสรรคของโครงการ ๔ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่ ๑-๕ คะแนน (๕=เกิดความเส่ียงสงู
มาก ๔=เกิดความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑ ด้านการวางแผนโครงการ ๔ 
๒ ด้านการปฏิบตักิาร ๔ 
๓ ด้านการเงิน ๓ 
๔ ด้านบคุลากร ๔ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการที่ ๑๐:   ส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๔ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่

จงัหวดั 
๔ 

๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๓ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดใน
แผนงาน 

๔ 

๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๓ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผน

ยทุธศาสตร์ 
๓ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๓ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๓ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๔ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๓ 
๓. ด้านการเงิน ๔ 
๔. ด้านบคุลากร ๓ 
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โครงการที่ ๑๑:   เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยและสมุนไพรอินทรีย์สู่
สากล 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๕ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่จงัหวดั ๕ 
๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๓ 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดในแผนงาน ๔ 
๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๓ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ ๔ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๕ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๔ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๔ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๒ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๓ 
๓. ด้านการเงิน ๑ 
๔. ด้านบคุลากร ๒ 

 
  



 

 
 
 
 
 
 

77 

บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการที่ ๑๒:   การตลาดเชิงรุกในประเทศและต่างประเทศ 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๕ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่จงัหวดั ๕ 
๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๓ 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดในแผนงาน ๔ 
๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๓ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ ๓ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๔ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๔ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๒ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๒ 
๓. ด้านการเงิน ๑ 
๔. ด้านบคุลากร ๔ 
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โครงการที่ ๑๓:    พัฒนาศักยภาพนั กท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๕ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่

จงัหวดั 
๕ 

๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๓ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดใน
แผนงาน 

๕ 

๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๓ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผน

ยทุธศาสตร์ 
๓ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๒ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๔ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๑ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๔ 
๓. ด้านการเงิน ๒ 
๔. ด้านบคุลากร ๔ 

 
  



 

 
 
 
 
 
 

79 

บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการที่ ๑๔::   พัฒนาบูรณาการบริหารจัดการการขนส่งโลจิสตกิส์เพ่ือการท่องเท่ียวด้วยระบบ
สารสนเทศ 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๔ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่

จงัหวดั 
๔ 

๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๓ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

๑. ผลสมัฤทธ์ิข องโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดใน
แผนงาน 

๓ 

๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๔ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผน

ยทุธศาสตร์ 
๓ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๓ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๓ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๒ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๓ 
๓. ด้านการเงิน ๓ 
๔. ด้านบคุลากร ๔ 
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โครงการที่ ๑๕:    พัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือการท่องเท่ียว 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๕ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่

จงัหวดั 
๕ 

๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๒ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดใน
แผนงาน 

๓ 

๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๒ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผน

ยทุธศาสตร์ 
๒ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๓ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๓ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๕ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๔ 
๓. ด้านการเงิน ๓ 
๔. ด้านบคุลากร ๔ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการท่ี ๑๖:    หัตถศิลป์ถิ่นนวัตกรรมไม้แกะสลักล้านนาสู่เวทีท่องเท่ียวสากล (บ้านถวาย 
บ้านทา บ้านหลุก บ้านสบเมย) 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๕ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ ของกลุม่

จงัหวดั 
๕ 

๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๒ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดใน
แผนงาน 

๓ 

๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๒ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้า หมายตามแผน

ยทุธศาสตร์ 
๒ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๓ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๒ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๕ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๔ 
๓. ด้านการเงิน ๓ 
๔. ด้านบคุลากร ๔ 
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โครงการที่ ๑๗:    มนต์เสน่ห์ล้านนาท่องเที่ยว ๔ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑ 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๔ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่จงัหวดั ๔ 
๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๓ 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดในแผนงาน ๓ 
๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๔ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ ๓ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๓ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๓ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๒ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๓ 
๓. ด้านการเงิน ๓ 
๔. ด้านบคุลากร ๔ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการที่ ๑๘:    ล้านนาแอดเวนเจอร์ 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๔ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่จงัหวดั ๔ 
๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๕ 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดในแผนงาน ๕ 
๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๔ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ ๕ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๕ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๕ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๔ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๒ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๒ 
๓. ด้านการเงิน ๒ 
๔. ด้านบคุลากร ๓ 
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โครงการที่ ๑๙:    พัฒนาล้านนาน่ามอง 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๔ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่จงัหวดั ๔ 
๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๓ 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดในแผนงาน ๒ 
๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๒ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ ๒ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๑ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๔ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๒ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๕ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๕ 
๓. ด้านการเงิน ๒ 
๔. ด้านบคุลากร ๓ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการที่ ๒๐:   โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน า้ตาลล าไย (โครงการต่อเน่ือง
ปีที่ ๓) 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ  

๓ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่จงัหวดั ๓ 
๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๓ 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดในแผนงาน ๓ 
๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๓ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ ๓ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๓ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๒ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๓ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๓ 
๓. ด้านการเงิน ๓ 
๔. ด้านบคุลากร ๔ 
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โครงการที่ ๒๑:  Lanna Handicraft Festival ๒๐๑๓ 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๔ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศ าสตร์ของกลุม่

จงัหวดั 
๔ 

๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๔ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดใน
แผนงาน 

๔ 

๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๔ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและค่ าเป้าหมายตามแผน

ยทุธศาสตร์ 
๓ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๓ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๔ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๒ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๓ 
๓. ด้านการเงิน ๓ 
๔. ด้านบคุลากร ๔ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการที่ ๒๒:     Lanna Health Hub 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๔ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่จงัหวดั ๔ 
๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๔ 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดในแผนงาน ๔ 
๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๔ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ ๔ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๔ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๔ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๒ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๒ 
๓. ด้านการเงิน ๓ 
๔. ด้านบคุลากร ๔ 
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โครงการที่ ๒๓:    ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าดี ๔ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑ สร้างสรรค์สู่สากล 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๔ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่

จงัหวดั 
๔ 

๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๔ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดใน
แผนงาน 

๔ 

๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๓ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผน

ยทุธศาสตร์ 
๓ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๓ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๓ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๒ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๒ 
๓. ด้านการเงิน ๓ 
๔. ด้านบคุลากร ๔ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการที่ ๒๔:    สร้างสรรค์ป้ันแต่งแหล่งอาหารล้านนาสร้างมูลค่าพัฒนาสู่สากล (Northern 
Food Valley) 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๕ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่จงัหวดั ๕ 
๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๔ 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดในแผนงาน ๕ 
๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๕ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ ๕ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๕ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๕ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๕ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๒ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๓ 
๓. ด้านการเงิน ๓ 
๔. ด้านบคุลากร ๒ 
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โครงการที่ ๒๕:  โครงการเช่ือมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC 

 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๕ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่

จงัหวดั 
๕ 

๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๔ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดใน
แผนงาน 

๓ 

๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๓ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผน

ยทุธศาสตร์ 
๒ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๓ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๒ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๔ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๓ 
๓. ด้านการเงิน ๓ 
๔. ด้านบคุลากร ๓ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการที่ ๒๖:    Toward ASEAN Community 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๔ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่จงัหวดั ๔ 
๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๓ 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดในแผนงาน ๔ 
๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๓ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ ๔ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๔ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๓ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๒ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๒ 
๓. ด้านการเงิน ๓ 
๔. ด้านบคุลากร ๔ 
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โครงการที่ ๒๗:    เช่ือมโยงเครือข่ายคุ้มครองสิทธ์ิ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๔ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุ่ ม

จงัหวดั 
๔ 

๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๔ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอดคล้องกบัท่ีก าหนดใน
แผนงาน 

๔ 

๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๓ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตา มแผน

ยทุธศาสตร์ 
๔ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๔ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๓ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงู มาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๒ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๒ 
๓. ด้านการเงิน ๓ 
๔. ด้านบคุลากร ๔ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการที่ ๒๘:    ตาสัปปะรด 
 

ล าดบัท่ี ปัจจยั ผลคะแนน 

การประเมินบริบทของโครงการ 
๑. แผนงานมีความสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ ๔ 
๒. แผนงานมีความสอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของกลุม่

จงัหวดั 
๔ 

๓. แผนงานมีการบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ๓ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการมีความสอด คล้องกบัท่ีก าหนดใน
แผนงาน 

๓ 

๒. ความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์และความพร้อมของโครงการ ๓ 
๓. การด าเนินงานของตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายตามแผน

ยทุธศาสตร์ 
๓ 

การประเมินผลการบริหาร 
๑. การด าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตักิาร ๔ 
๒. มีความชดัเจนของแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ๓ 
๓. การจดัการปัญหา อปุสรรคของโครงการ ๓ 

ส าหรับการให้คะแนนการประเมินความเส่ียง โดยให้คะแนน ตัง้แต ่๑-๕ (๕=เกิดความเส่ียงสงูมาก ๔=เกิด
ความเส่ียงสงู ๓=เกิดความเส่ียงปานกลาง ๒=เกิดความเส่ียงต ่า ๑=เกิดความเส่ียงต ่ามาก) 
การประเมินความเส่ียง 

๑. ด้านการวางแผนโครงการ ๒ 
๒. ด้านการปฏิบตักิาร ๓ 
๓. ด้านการเงิน ๓ 
๔. ด้านบคุลากร ๔ 
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รุปบทเรียนส าคัญ

เพื่อการขับเคล่ือน
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
โครงการท่ี ๑         เมืองท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ – มติรสิง่แวดล้อม (Eco Town Eco 
Tour) 
 

 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

ด้านบคุลากร 
กิจกรรมที่ ๑ ศกึษาวิเคราะห์ข้อมลู
พืน้ฐานชมุชน สถาน การณ์ และ
ประสานงาน สง่เสริมสูเ่กณฑ์
มาตรฐาน เมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – 
มิตรสิง่แวดล้อม พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๒ จดัรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ 
เมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
สิง่แวดล้อม ตราสญัลกัษณ์ และสร้าง
เครือขา่ยเพื่อการรับรู้และขยายผล 

ด้านบคุลากร 
บคุลากรผู้ รับผิดชอบการด าเนินงาน
ของโครงการมีความเช่ียวชาญและมี
องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม วฒันธรรม วิถีชีวิต 
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน สามารถ
ก าหนดกิจกรรม และบทเรียนตา่งๆ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม วฒันธรรม วิถีชีวิต และ
ภมูิปัญญาท้องถ่ินแก่ชมุชนเป้าหมาย
ได้เป็นอยา่งดี แตย่งัขาดบคุลากรท่ีมี

ด้านบคุลากร 
ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
หนว่ยงานเจ้าภาพมีบคุลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญและมีองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
วฒันธรรม วิถีชีวิต และภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน ท าให้สามารถก าหนดแนว
ทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
วฒันธรรม วิถีชีวิต และภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน และการพฒันาสาธารณปูโภค

ส 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

กิจกรรมที่ ๓ สนบัสนนุการด าเนินการ
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เมือง
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรสิง่แวดล้อม
พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๔ สนบัสนนุ อปท. และ
ชมุชนพืน้ท่ีเป้าหมายในการจดัท า
โครงการสูเ่กณฑ์มาตรฐานเมือง
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศในพืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๕ สนบัสนนุ อปท. และ
ชมุชนพืน้ท่ีเป้าหมายในการจดัอบรม
ให้ความรู้แก่เยาวชนการเป็น
มคัคเุทศน์น้อย พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๖ โครงการน าร่องในการ
จดัการ Eco Town Eco Tour ประจ าปี 
๒๕๕๖ ของพืน้ท่ีโรงเรียนเหมืองแร่ ต.
แมค่ะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่

ความเช่ียว ชาญ และองค์ความรู้เชิง
ลกึด้านการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
สิง่แวดล้อม เพื่อท าให้เกิดการบรูณา
การ และการบริหารองค์ความรู้ที่มีอยู่
ทกุมิติ ในการพฒันาชมุชนเป้าหมายสู่
การเป็นเมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
สิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

พืน้ฐานแก่ชมุชนได้เป็นอยา่งด ี
วิกฤตที่ค้นพบ 
หนว่ยงานเจ้าภาพยงัขาดบคุลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญและมีองค์ความรู้เชิง
ลกึด้านการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ ท าให้
การถ่ายทอด การพฒันา และการตอ่
ยอดองค์ความรู้ตา่งๆ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม วฒันธรรม 
วิถีชีวิต และภมูิปัญญาท้องถ่ิน ขาด
การบรูณาการ การบริหารจดัการใน
มิติตา่งๆ ท่ีสามารถตอ่ยอดองค์ความรู้
อยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อน าไปสูก่ารเป็น
เมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
สิง่แวดล้อม 

ด้านการบริหารจดัการ 
กิจกรรมที่ ๑ ศกึษาวิเคราะห์ข้อมลู
พืน้ฐานชมุชน สถาน การณ์ และ
ประสานงาน สง่เสริมสูเ่กณฑ์
มาตรฐาน เมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – 
มิตรสิง่แวดล้อม พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๒ จดัรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ 
เมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
สิง่แวดล้อม ตราสญัญลกัษณ์ และ
สร้างเครือขา่ยเพื่อการรับรู้และขยาย
ผล 

ด้านการบริหารจดัการ 
กิจกรรมสว่นใหญ่เป็นการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม วฒันธรรม วิถีชีวิต 
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน และการพฒันา
ระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานให้แก่ผู้น า
ชมุชน เยาวชน และประชาชนในชมุชน
เป้าหมาย แตย่งัขาดแนวทางที่เป็น
รูปธรรมในการบรูณาการ บริหาร
จดัการเพื่อน าองค์ความรู้ และ
สาธารณปูโภคพืน้ฐานไปพฒันา ตอ่
ยอดเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ

ด้านการบริหารจดัการ 
ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
หนว่ยงานเจ้าภาพมีข้อมลูเชิงลกึ
เก่ียวกบัชมุชนในพืน้ท่ีเป้าหมาย (พืน้ท่ี
เสีย่ง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม วฒันธรรม วิถีชีวิต และ
ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ท าให้เป็นประโยชน์
ในการก าหนดแนวทางการพฒันา
ชมุชนเป้าหมายสูก่ารเป็นเมือง
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรสิง่แวดล้อม
ได้ตามเป้าประสงค์ของโครงการ และ
ของยทุธศาสตร์ 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

กิจกรรมที่ ๓ สนบัสนนุการด าเนินการ
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เมือง
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรสิง่แวดล้อม
พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๔ สนบัสนนุ อปท. และ
ชมุชนพืน้ท่ีเป้าหมายในการจดัท า
โครงการสูเ่กณฑ์มาตรฐานเมือง
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศในพืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๕ สนบัสนนุ อปท. และ
ชมุชนพืน้ท่ีเป้าหมายในการจดัอบรม
ให้ความรู้แก่เยาวชนการเป็น
มคัคเุทศน์น้อย พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๖ โครงการน าร่องในการ
จดัการ Eco Town Eco Tour ประจ าปี 
๒๕๕๖ ของพืน้ท่ีโรงเรียนเหมืองแร่ ต.
แมค่ะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่

ชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ของประชาชน 
เยาวชนคนรุ่นใหมภ่ายในชมุชนอยา่ง
ชดัเจนและยัง่ยืน ในการเป็นเมือง
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ - มิตรสิง่แวดล้อม 
ตามเป้าประสงค์ของยทุธศาสตร์และ
ของโครงการ 

วิกฤตที่ค้นพบ 
๑. หนว่ยงานเจ้าภาพยงัขาดการบรู
ณาการ การบริหารจดัการ และการตอ่
ยอดองค์ความรู้ตา่งๆ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
วฒันธรรม วิถีชีวิต และภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน ที่ถ่ายทอดให้แก่ชมุชน
เป้าหมาย เพื่อให้เกิดประสทิธิผลที่เป็น
รูปธรรมของการเป็นเมืองทอ่งเที่ยวเชิง
นิเวศ – มิตรสิง่แวดล้อม 
๒. หนว่ยงานเจ้าภาพยงัขาดการ
บริหารจดัการโครงการท่ีมี
ประสทิธิภาพท าให้กิจกรรมบาง
กิจกรรมเกิดความลา่ช้าของการด าเนิน
กิจกรรม และกิจกรรมบางกิจกรรมต้อง
เปลีย่นเนือ้หาของกิจกรรมหรือสถานท่ี
เป้าหมายของกิจกรรม 

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 
กิจกรรมที่ ๑ ศกึษาวิเคราะห์ข้อมลู
พืน้ฐานชมุชน สถาน การณ์ และ
ประสานงาน สง่เสริมสูเ่กณฑ์
มาตรฐาน เมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – 
มิตรสิง่แวดล้อม พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๒ จดัรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ 
เมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
สิง่แวดล้อม ตราสญัญลกัษณ์ และ
สร้างเครือขา่ยเพื่อการรับรู้และขยาย
ผล 

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 
ข้อมลูด้านประวตัิศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
วฒันธรรม วิถีชีวิต และภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน สภาพเศรษฐกิจและสงัคม 
การประกอบอาชีพ ปัญหา ความ
ต้องการของชมุชน การมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในทกุมิติ และอื่นๆ ของ
ชมุชนกลุม่เป้าหมายเชิงลกึ เป็นปัจจยั
และข้อมลูส าคญัในการวิเคราะห์
ศกัยภาพ สถานการณ์ ก าหนด
แนวทางพฒันา และการถ่ายทอดองค์

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 
ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
๑. ผู้ รับผิดชอบด าเนินงานโครงการ
ต้องทราบข้อมลูด้านประวตัิศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
วฒันธรรม วิถีชีวิต และภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน ผู้น าทางจิตวิญญาณ ปราชญ์
ชาวบ้าน สภาพเศรษฐกิจและสงัคม 
การประกอบอาชีพ ปัญหา ความ
ต้องการของชมุชน การมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในทกุมิติ และอื่นๆ ของ
ชมุชนกลุม่เป้าหมายเชิงลกึ  
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

กิจกรรมที่ ๓ สนบัสนนุการด าเนินการ
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เมือง
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรสิง่แวดล้อม
พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๔ สนบัสนนุ อปท. และ
ชมุชนพืน้ท่ีเป้าหมายในการจดัท า
โครงการสูเ่กณฑ์มาตรฐานเมือง
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศในพืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๕ สนบัสนนุ อปท. และ
ชมุชนพืน้ท่ีเป้าหมายในการจดัอบรม
ให้ความรู้แก่เยาวชนการเป็น
มคัคเุทศน์น้อย พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๖ โครงการน าร่องในการ
จดัการ Eco Town Eco Tour ประจ าปี 
๒๕๕๖ ของพืน้ท่ีโรงเรียนเหมืองแร่ ต.
แมค่ะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่
 

ความรู้ เพื่อสง่เสริมให้ชมุชนมีการ
พฒันาอยา่งบรูณาการทกุมิติสูก่าร
เป็นเมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
สิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 
 

๒. ผู้ รับผิดชอบด าเนินงานโครงการ
ต้องมีความสามารถวิเคราะห์ศกัยภาพ 
บรูณาการ บริหารจดัการ การมีสว่น
ร่วมของประชาชน การสือ่สาร การ
ประชาสมัพนัธ์ น าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมที่เป็น
ประโยชน์ตอ่การพฒันาชมุชน
เป้าหมาย สูก่ารเป็นเมืองทอ่งเที่ยวเชิง
นิเวศ – มิตรสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 
วิกฤตที่ค้นพบ 
- 

ด้านงบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ ศกึษาวิเคราะห์ข้อมลู
พืน้ฐานชมุชน สถาน การณ์ และ
ประสานงาน สง่เสริมสูเ่กณฑ์
มาตรฐาน เมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – 
มิตรสิง่แวดล้อม พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๒ จดัรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ 
เมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
สิง่แวดล้อม ตราสญัญลกัษณ์ และ
สร้างเครือขา่ยเพื่อการรับรู้และขยาย

ด้านงบประมาณ 
หนว่ยงานเจ้าภาพมีการวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นอยา่งดี สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณของโครงการได้
ครบถ้วนตามแผนท่ีก าหนดไว้ ถึงแม้
จะมีการปรับเปลีย่นกิจกรรมบาง
กิจกรรม 

ด้านงบประมาณ 
ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
หนว่ยงานเจ้าภาพมีการวางแผนการ
ด าเนินงานและการประสานงานด้าน
การใช้งบประมาณเป็นอยา่งดีท าให้
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนท่ีก าหนดไว้ 
วิกฤตที่ค้นพบ 
- 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

ผล 
กิจกรรมที่ ๓ สนบัสนนุการด าเนินการ
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เมือง
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรสิง่แวดล้อม
พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๔ สนบัสนนุ อปท. และ
ชมุชนพืน้ท่ีเป้าหมายในการจดัท า
โครงการสูเ่กณฑ์มาตรฐานเมือง
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศในพืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๕ สนบัสนนุ อปท. และ
ชมุชนพืน้ท่ีเป้าหมายในการจดัอบรม
ให้ความรู้แก่เยาวชนการเป็น
มคัคเุทศน์น้อย พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๖ โครงการน าร่องในการ
จดัการ Eco Town Eco Tour ประจ าปี 
๒๕๕๖ ของพืน้ท่ีโรงเรียนเหมืองแร่ ต.
แมค่ะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่
ด้านสภาวะแวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๑ ศกึษาวิเคราะห์ข้อมลู
พืน้ฐานชมุชน สถาน การณ์ และ
ประสานงาน สง่เสริมสูเ่กณฑ์
มาตรฐาน เมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – 
มิตรสิง่แวดล้อม พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๒ จดัรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ 
เมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
สิง่แวดล้อม ตราสญัญลกัษณ์ และ
สร้างเครือขา่ยเพื่อการรับรู้และขยาย

ด้านสภาวะแวดล้อม 
- 

ด้านสภาวะแวดล้อม 
ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
- 
วิกฤตที่ค้นพบ 
- 



 

 
 
 
 
 
 

99 

บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

ผล 
กิจกรรมที่ ๓ สนบัสนนุการด าเนินการ
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เมือง
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรสิง่แวดล้อม
พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๔ สนบัสนนุ อปท. และ
ชมุชนพืน้ท่ีเป้าหมายในการจดัท า
โครงการสูเ่กณฑ์มาตรฐานเมือง
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศในพืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๕ สนบัสนนุ อปท. และ
ชมุชนพืน้ท่ีเป้าหมายในการจดัอบรม
ให้ความรู้แก่เยาวชนการเป็น
มคัคเุทศน์น้อย พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๖ โครงการน าร่องในการ
จดัการ Eco Town Eco Tour ประจ าปี 
๒๕๕๖ ของพืน้ท่ีโรงเรียนเหมืองแร่ ต.
แมค่ะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่
ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 
กิจกรรมที่ ๑ ศกึษาวิเคราะห์ข้อมลู
พืน้ฐานชมุชน สถาน การณ์ และ
ประสานงาน สง่เสริมสูเ่กณฑ์
มาตรฐาน เมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – 
มิตรสิง่แวดล้อม พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๒ จดัรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ 
เมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
สิง่แวดล้อม ตราสญัญลกัษณ์ และ
สร้างเครือขา่ยเพื่อการรับรู้และขยาย

ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 
การประชาสมัพนัธ์ การท าความเข้าใจ
เก่ียวกบัโครงการ การมีสว่นร่วมของ
ชมุชนเป้าหมายของโครงการ ควรต้อง
มีการด าเนิน การเชิงลกึเพื่อสร้างความ
เข้าใจอยา่งลกึซึง้ให้แก่ทัง้บคุลากร
ผู้ รับผิดชอบโครงการ และชมุชน
กลุม่เป้าหมาย ตอ่ปัญหา ความ
ต้องการของชมุชน แนวทางการพฒันา
ชมุชนอยา่งยัง่ยืน ท่ีชมุชนมีความ
สนใจและสามารถตอ่ยอดองค์ความรู้

ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 
ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
การเข้าถึงประวตัิศาสตร์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม วฒันธรรม 
วิถีชีวิต ภมูิปัญญาท้องถ่ิน สภาพ
เศรษฐกิจและสงัคม การประกอบ
อาชีพ ปัญหา ความต้องการของชมุชน 
การมีสว่นร่วมของประชาชนในทกุมิติ 
และอืน่ๆ ของชมุชนกลุม่เป้าหมายเชิง
ลกึ เป็นปัจจยัและข้อมลูส าคญัในการ
วิเคราะห์ศกัยภาพ สถานการณ์ 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

ผล 
กิจกรรมที่ ๓ สนบัสนนุการด าเนินการ
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เมือง
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรสิง่แวดล้อม
พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๔ สนบัสนนุ อปท. และ
ชมุชนพืน้ท่ีเป้าหมายในการจดัท า
โครงการสูเ่กณฑ์มาตรฐานเมือง
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศในพืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๕ สนบัสนนุ อปท. และ
ชมุชนพืน้ท่ีเป้าหมายในการจดัอบรม
ให้ความรู้แก่เยาวชนการเป็น
มคัคเุทศน์น้อย พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๖ โครงการน าร่องในการ
จดัการ Eco Town Eco Tour ประจ าปี 
๒๕๕๖ ของพืน้ท่ีโรงเรียนเหมืองแร่ ต.
แมค่ะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่

ด้านทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิง่แวดล้อม วฒันธรรม วิถีชีวิต และ
ภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ินสู่
การเป็นเมืองทอ่งเที่ยวเชิงนเวศ – มิตร
สิง่แวดล้อมได้ตอ่ไปอยา่งยัง่ยืน 

ก าหนดแนวทางพฒันา และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสง่เสริมให้
ชมุชนมีการพฒันาอยา่งบรูณาการทกุ
มิติสูก่ารเป็นเมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – 
มิตรสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 
วิกฤตที่ค้นพบ 
การขาดการสือ่สาร การประชาสมั 
พนัธ์ การมีสว่นร่วมของประชาชน และ
การสร้างความเข้าใจอยา่งถ่องแท้แก่
ผู้ รับผิดชอบโครงการ และชมุชน
กลุม่เป้าหมาย ท าให้ไมเ่กิดความ
ร่วมมืออยา่งแท้จริงในการพฒันา
ชมุชนกลุม่เป้าหมายสูก่ารเป็นเมือง
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรสิง่แวดล้อม
อยา่งยัง่ยืน 

ด้านเทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ ๑ ศกึษาวิเคราะห์ข้อมลู
พืน้ฐานชมุชน สถาน การณ์ และ
ประสานงาน สง่เสริมสูเ่กณฑ์
มาตรฐาน เมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – 
มิตรสิง่แวดล้อม พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๒ จดัรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ 
เมืองทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
สิง่แวดล้อม ตราสญัญลกัษณ์ และ
สร้างเครือขา่ยเพื่อการรับรู้และขยาย

ด้านเทคโนโลย ี
 

ด้านเทคโนโลย ี
ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
วิกฤตที่ค้นพบ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

ผล 
กิจกรรมที่ ๓ สนบัสนนุการด าเนินการ
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เมือง
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรสิง่แวดล้อม
พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๔ สนบัสนนุ อปท. และ
ชมุชนพืน้ท่ีเป้าหมายในการจดัท า
โครงการสูเ่กณฑ์มาตรฐานเมือง
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศในพืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๕ สนบัสนนุ อปท. และ
ชมุชนพืน้ท่ีเป้าหมายในการจดัอบรม
ให้ความรู้แก่เยาวชนการเป็น
มคัคเุทศน์น้อย พืน้ท่ีเป้าหมาย ๔ 
จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๖ โครงการน าร่องในการ
จดัการ Eco Town Eco Tour ประจ าปี 
๒๕๕๖ ของพืน้ท่ีโรงเรียนเหมืองแร่ ต.
แมค่ะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่
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โครงการท่ี ๒         ฟ้าใสไร้มลพิษสรรสร้างเศรษฐกิจชมุชน 
 

 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

ด้านบคุลากร 
๑. กิจกรรมอ านวยการศนูย์เฝ้าระวงั
ระดบัอ าเภอ ในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน ๑ 
๒. รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่วิทย ุ
โทรทศัน์ 
๓. จดัเวทีเสวนาสร้างภาคีความ
ร่วมมือ ทัง้จากภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรเครือขา่ยภาคประชาชน และ
ทสม. 
๔. กิจกรรมเสริมทกัษะเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และขยายผล
ในทางปฏิบตัิ ให้กบัองค์กรเครือขา่ย
ภาคประชาชน และทสม. เพื่อลด
ปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพืน้ท่ี 
๕. การประเมินศกัยภาพอ าเภอในการ
บริหารจดัการ มลพิษหมอกควนัและ
การเผาในท่ีโลง่ 
๖. การติดตามประเมินผลโครงการ 
๗. กิจกรรมอ านวยการโครงการ 

หนว่ยงานเจ้าภาพมีบคุลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญด้านการแก้ปัญหาหมอก
ควนัและไฟป่า แตก่ารดแูลพืน้ท่ีกลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ ทัง้หมด
จ าเป็นต้องใช้บคุลากรจ านวนมาก 
กอปรกบัสาเหตขุองการเกิดหมอกควนั
และไฟป่าสว่นใหญ่เกิดจากการก าจดั
เศษวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตรของ
ราษฎร และไฟป่า จึงจ าเป็นต้องอาศยั
เครือขา่ยการมีสว่นร่วมของหนว่ยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนอื่นๆ เพื่อร่วมกนัแก้ปัญหา
หมอกควนัและไฟป่ากนัอยา่งจริงจงั 
นอกจากนีย้งัต้องรณรงค์การป้องกนั
การเกิดหมอกควนัและไฟป่าจากพืน้ท่ี
ใกล้เคียงหรือพืน้ท่ีประเทศเพื่อนบ้าน 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
การสร้างจิตส านกึที่ดีตอ่การลดการ
เผาในท่ีโลง่ การขอความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน และภาคประชาชนด้าน
การไมส่นบัสนนุการก าจดัเศษวสัดุ
เหลอืใช้ทางการเกษตรด้วยวิธีการเผา 
และการขอความร่วมมือจาก
หนว่ยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องให้มีการ
บงัคบัใช้กฏหมายและการใช้
งบประมาณของท้องถ่ินเพื่อรณรงค์ลด
การเผาในท่ีโลง่อยา่งจริงจงั 
วิกฤตที่ค้นพบ 
การสร้างจิตส านกึที่ดีตอ่การลดการ
เผาในท่ีโลง่จ าเป็นต้องค านงึถึงวิธีการ
หรือเทคโนโลยีที่ทดแทนการก าจดัเศษ
วสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตรโดยวิธีการ
เผา ท่ีสามารถน าไปปฏิบตัิได้ 

ด้านการบริหารจดัการ 
๑. กิจกรรมอ านวยการศนูย์เฝ้าระวงั
ระดบัอ าเภอ ในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน ๑ 
๒. รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่วิทย ุ
โทรทศัน์ 
๓. จดัเวทีเสวนาสร้างภาคีความ

การจดัตัง้ศนูย์เฝ้าระวงัการเกิดหมอก
ควนัและไฟป่าระดบัอ าเภอทกุอ าเภอ
ในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
๑ มีการตรวจประเมินศกัยภาพอ าเภอ
ทกุอ าเภอในการบริหารจดัการ มลพิษ
หมอกควนัและการเผาในท่ีโลง่ และมี
การบนัทกึสถิติผลการตรวจประเมิน

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
การเก็บข้อมลูและบนัทกึสถิติของผล
การตรวจประเมินศกัยภาพของอ าเภอ
แตล่ะอ าเภออยา่งตอ่เนื่อง เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการรณรงค์
และการบงัคบัใช้กฏหมายแก้ปัญหา
ของหนว่ยงานภาครัฐ และความ
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

ร่วมมือ ทัง้จากภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรเครือขา่ยภาคประชาชน และ
ทสม. 
๔. กิจกรรมเสริมทกัษะเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และขยายผล
ในทางปฏิบตัิ ให้กบัองค์กรเครือขา่ย
ภาคประชาชน และทสม. เพื่อลด
ปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพืน้ท่ี 
๕. การประเมินศกัยภาพอ าเภอในการ
บริหารจดัการ มลพิษหมอกควนัและ
การเผาในท่ีโลง่ 
๖. การติดตามประเมินผลโครงการ 
๗. กิจกรรมอ านวยการโครงการ 

ศกัยภาพอ าเภอของทกุอ าเภอ เป็น
การกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบและ
การมีสว่นร่วมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการแก้ปัญหาหมอกควนั
และไฟป่าอยา่งจริงจงั นอกจากนีศ้นูย์
เฝ้าระวงัการเกิดหมอกควนัและไฟป่า
ระดบัอ าเภอทกุอ าเภอควรจดัให้มีการ
ตรวจประเมินศกัยภาพของต าบลและ
หมูบ้่านในพืน้ท่ีอยา่งตอ่เนื่อง และเก็บ
ข้อมลูวิเคราะห์สถิติการเผาในท่ีโลง่ 
สาเหตขุองการเผา เพื่อวิเคราะห์หา
วิธีการท่ีเหมาะสมในการรณรงค์และ
หาเทคโนโลยีทดแทนการเผาตอ่ไป 

ร่วมมือของภาคเอกชน และประชาชน
ในพืน้ท่ีในการแก้ปัญหาหมอกควนั
และไฟป่า 
วิกฤตที่ค้นพบ 
วิธีการก าจดัเศษวสัดเุหลอืใช้ทาง
การเกษตรที่น ามาทดแทนวิธีการเผา
ต้องเป็นวิธีที่สามารถสร้างมลูคา่เพิ่ม
ให้แก่ราษฎรได้อยา่งนา่สนใจ เพื่อ
ชดเชยกบัความยุง่ยากสลบัซบัซ้อน
ของกระบวนการก าจดั และระยะเวลา
ที่มาก เมื่อเทียบกบัวิธีการเผา มิฉะนัน้
กระบวนการดงักลา่วอาจไมไ่ด้รับ
ความสนใจจากราษฎร เป็นปัจจยัให้
ปัญหาหมอกควนัและไฟป่ายงัคงมีอยู ่

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 
๑. กิจกรรมอ านวยการศนูย์เฝ้าระวงั
ระดบัอ าเภอ ในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน ๑ 
๒. รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่วิทย ุ
โทรทศัน์ 
๓. จดัเวทีเสวนาสร้างภาคีความ
ร่วมมือ ทัง้จากภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรเครือขา่ยภาคประชาชน และ
ทสม. 
๔. กิจกรรมเสริมทกัษะเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และขยายผล
ในทางปฏิบตัิ ให้กบัองค์กรเครือขา่ย
ภาคประชาชน และทสม. เพื่อลด
ปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพืน้ท่ี 
๕. การประเมินศกัยภาพอ าเภอในการ
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

บริหารจดัการ มลพิษหมอกควนัและ
การเผาในท่ีโลง่ 
๖. การติดตามประเมินผลโครงการ 
๗. กิจกรรมอ านวยการโครงการ 
ด้านงบประมาณ 
๑. กิจกรรมอ านวยการศนูย์เฝ้าระวงั
ระดบัอ าเภอ ในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน ๑ 
๒. รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่วิทย ุ
โทรทศัน์ 
๓. จดัเวทีเสวนาสร้างภาคีความ
ร่วมมือ ทัง้จากภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรเครือขา่ยภาคประชาชน และ
ทสม. 
๔. กิจกรรมเสริมทกัษะเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และขยายผล
ในทางปฏิบตัิ ให้กบัองค์กรเครือขา่ย
ภาคประชาชน และทสม. เพื่อลด
ปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพืน้ท่ี 
๕. การประเมินศกัยภาพอ าเภอในการ
บริหารจดัการ มลพิษหมอกควนัและ
การเผาในท่ีโลง่ 
๖. การติดตามประเมินผลโครงการ 
๗. กิจกรรมอ านวยการโครงการ 

  

ด้านสภาวะแวดล้อม 
๑. กิจกรรมอ านวยการศนูย์เฝ้าระวงั
ระดบัอ าเภอ ในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน ๑ 
๒. รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่วิทย ุ
โทรทศัน์ 

  



 

 
 
 
 
 
 

105 

บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

๓. จดัเวทีเสวนาสร้างภาคีความ
ร่วมมือ ทัง้จากภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรเครือขา่ยภาคประชาชน และ
ทสม. 
๔. กิจกรรมเสริมทกัษะเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และขยายผล
ในทางปฏิบตัิ ให้กบัองค์กรเครือขา่ย
ภาคประชาชน และทสม. เพื่อลด
ปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพืน้ท่ี 
๕. การประเมินศกัยภาพอ าเภอในการ
บริหารจดัการ มลพิษหมอกควนัและ
การเผาในท่ีโลง่ 
๖. การติดตามประเมินผลโครงการ 
๗. กิจกรรมอ านวยการโครงการ 
ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 
๑. กิจกรรมอ านวยการศนูย์เฝ้าระวงั
ระดบัอ าเภอ ในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน ๑ 
๒. รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่วิทย ุ
โทรทศัน์ 
๓. จดัเวทีเสวนาสร้างภาคีความ
ร่วมมือ ทัง้จากภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรเครือขา่ยภาคประชาชน และ
ทสม. 
๔. กิจกรรมเสริมทกัษะเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และขยายผล
ในทางปฏิบตัิ ให้กบัองค์กรเครือขา่ย
ภาคประชาชน และทสม. เพื่อลด
ปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพืน้ท่ี 
๕. การประเมินศกัยภาพอ าเภอในการ

การรณรงค์แก้ปัญหาหมอกควนัอยา่ง
จริงจงัจ าเป็นอยา่งยิ่งที่ต้องมีการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เชิงลกึอยา่งจริงจงั
ตลอดทัง้ปีให้แก่ทกุภาคสว่น เพื่อให้มี
การบรูณาการกระบวนการตา่งๆ ทัง้ปี
ที่สามารถแก้ปัญหาหมอกควนัและไฟ
ป่าได้ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรที่มี
การลดการก าจดัเศษวสัดเุหลอืใช้ทาง
การเกษตรด้วยวิธีการเผา ภาคเอกชน
ไมรั่บซือ้ผลผลติทางการเกษตรที่มีการ
เผาท าลายวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตร 
ภาครัฐมีการสนบัสนนุเทคโนโลยีและ
กระบวนการท่ีเหมาะสมในการก าจดั
วสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตรและ
สามารถสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่
เกษตรกรได้ด้วย หลกัสตูรในชัน้เรียน

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
มีการร่วมมือกนัทกุภาคสว่นอยา่ง
จริงจงัทัง้หนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน 
วิกฤตที่ค้นพบ 
ขาดความร่วมมืออยา่งจริงจงัของสว่น
ใดสว่นหนึง่ของสงัคม 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

บริหารจดัการ มลพิษหมอกควนัและ
การเผาในท่ีโลง่ 
๖. การติดตามประเมินผลโครงการ 
๗. กิจกรรมอ านวยการโครงการ 

ให้ความส าคญัในการสร้างจิตส านกึที่
ดีตอ่การรักษาสภาพสิง่แวดล้อมที่ดี
โดยปลอดการเผาในท่ีโลง่ 

ด้านเทคโนโลย ี
๑. กิจกรรมอ านวยการศนูย์เฝ้าระวงั
ระดบัอ าเภอ ในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน ๑ 
๒. รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่วิทย ุ
โทรทศัน์ 
๓. จดัเวทีเสวนาสร้างภาคีความ
ร่วมมือ ทัง้จากภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรเครือขา่ยภาคประชาชน และ
ทสม. 
๔. กิจกรรมเสริมทกัษะเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และขยายผล
ในทางปฏิบตัิ ให้กบัองค์กรเครือขา่ย
ภาคประชาชน และทสม. เพื่อลด
ปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพืน้ท่ี 
๕. การประเมินศกัยภาพอ าเภอในการ
บริหารจดัการ มลพิษหมอกควนัและ
การเผาในท่ีโลง่ 
๖. การติดตามประเมินผลโครงการ 
๗. กิจกรรมอ านวยการโครงการ 

ทกุภาคสว่นทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนควรวางแผนร่วมกนั 
ในการน าภมูิปัญญาท้องถ่ิน องค์
ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ผนวกกบั
เทคโนโลยีและความรู้สมยัใหมท่าง
การเกษตร มาบรูณาการใช้ในการท า
การเกษตรแบบครบวงจร (พฒันาการ
เกษตรตลอดหว่งโซอ่ปุทาน) เพื่อเป็น
เกษตรกรรมที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
ถกูสขุลกัษณะอนามยั สร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกร บนพืน้ฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง จะน าไปสูก่ารสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกร และการแก้ปัญหา
หมอกควนัและไฟป่าอยา่งยัง่ยืน 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการท่ี ๓         โครงการเช่ือมโยงเครือข่ายออนไลน์ด้านการจดัการภยัพิบตัิทกุ
ระดบัของกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

ด้านบคุลากร 
๑. ติดตัง้ระบบเตือนภยัน า้ทว่มและดนิ
ถลม่พืน้ท่ีเสีย่งอทุกภยัสงูในกลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ เป้าหมาย 
๓๐ จดุ (ปภ.เขต ๑๐ ล าปาง) 
๒. อบรม ติดตัง้ ดแูล บ ารุงรักษาระบบ
เตือนภยั เป้าหมาย ๓๐ จดุ (ปภ.เขต 
๑๐ ล าปาง) 
๓. สร้างเครือขา่ยชมุชนด้านการ
จดัการภยัพิบตัิ ๑๐ เป้าหมาย 
๔. จดัคา่ยเยาวชนคนรุ่นใหมเ่ทา่ทนั
ภยั ๙ เป้าหมาย 
๕. จดัทีมเฝ้าระวงัภยัพิบตัิในระดบั
พืน้ท่ี ๔ เป้าหมาย 

หนว่ยงานเจ้าภาพเป็นหนว่ยงานท่ีมี
บคุลากรท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ ความ
ช านาญ เป็นอยา่งดีด้านการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั การถ่ายทอด
องค์ความรู้เหลา่นัน้สูห่นว่ยงานอื่น 
และประชาชน เป็นการสร้างความ
ตระหนกัในการระวงัการเกิดภยัพิบตัิที่
คาดไมถ่ึงจากน า้ทว่มและดินถลม่ เป็น
การสร้างเครือขา่ยด้านการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัเพิ่มขึน้ การเตรียม
ความพร้อมรับมือกบัภยัพิบตัิที่เกิดขึน้ 
การใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ และ
ฝึกแผนการอพยพหากเกิดเหตกุารณ์
ฉกุเฉิน และควรมีการปฏิบตัิอยูเ่ป็น
ประจ าเนื่องจากประชาชนไมค่อ่ยให้
ความสนใจด้านความปลอดภยัที่เกิด
จากภยัพิบตัิมากหนกั เนื่องจากเห็น
เป็นเร่ืองไกลตวั จึงเป็นสาเหตใุห้เกิด
ความสญูเสยีด้านทรัพย์สนิ และชีวิต
อยูเ่ป็นประจ า 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
บคุลากรของหนว่ยงานเจ้าภาพ และ
หนว่ยงานเครือขา่ยที่รับผิดชอบ 
รวมทัง้ประชาชน ในพืน้ท่ีเสีย่งตอ่การ
เกิดภยัพิบตัิ ควรได้รับการซกัซ้อม
เก่ียวกบัมาตรการการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัอยูเ่ป็นประจ า 
เพื่อให้เกิดความคลอ่งตวัและช านาญ
ในการปฏิบตัิการป้องกนัและบรรเทา
ภยัพิบตัิ เป็นการเตรียมความพร้อม
ตลอดเวลาส าหรับการเกิดภยัพิบตัิ ท า
ให้ลดความสญูเสยีทัง้ทรัพย์สนิ และ
ชีวิต 
วิกฤตที่ค้นพบ 
หนว่ยงานเครือขา่ยรับผิดชอบในพืน้ท่ี 
และประชาชนในพืน้ท่ีเสีย่งตอ่การเกิด
ภยัพิบตัิ มกัไมใ่ห้ความสนใจตอ่การ
เตรียมความพร้อมกบัการป้องกนัและ
บรรเทาภยัพิบตัิ เนื่องจากเห็นวา่เป็น
เร่ืองไกลตวั จึงเป็นสาเหตใุห้เกิดความ
สญูเสยีด้านทรัพย์สนิ และชีวิตอยูเ่ป็น
ประจ า 

ด้านการบริหารจดัการ 
๑. ติดตัง้ระบบเตือนภยัน า้ทว่มและดิน
ถลม่พืน้ท่ีเสีย่งอทุกภยัสงูในกลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ เป้าหมาย 

หนว่ยงานเจ้าภาพ และหนว่ยงาน
รับผิดชอบในพืน้ท่ีเสีย่งตอ่การเกิดภยั
พิบตัิ ควรให้ความส าคญักบัการ
วางแผนบริหารจดัการเพื่อลดความ

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
การจดัแผนการกระตุ้นบคุลากรทกุ
ภาคสว่น และประชาชนเป็นประจ า
อยา่งตอ่เนื่อง ส าหรับพืน้ท่ีเสีย่งตอ่การ
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

๓๐ จดุ (ปภ.เขต ๑๐ ล าปาง) 
๒. อบรม ติดตัง้ ดแูล บ ารุงรักษาระบบ
เตือนภยั เป้าหมาย ๓๐ จดุ (ปภ.เขต 
๑๐ ล าปาง) 
๓. สร้างเครือขา่ยชมุชนด้านการ
จดัการภยัพิบตัิ ๑๐ เป้าหมาย 
๔. จดัคา่ยเยาวชนคนรุ่นใหมเ่ทา่ทนั
ภยั ๙ เป้าหมาย 
๕. จดัทีมเฝ้าระวงัภยัพิบตัิในระดบั
พืน้ท่ี ๔ เป้าหมาย 

เสีย่งตอ่การเกิดภยัพิบตัิลว่งหน้า เช่น 
การก าหนดผงัเมือง การวิเคราะห์และ
เตรียมความพร้อมส าหรับแนวทางการ
ป้องกนัและบรรเทาภยัพิบตัิลว่งหน้า 
การประชาสมัพนัธ์และรณรงค์แก่
ประชาชนเพื่อไมท่ ากิจกรรมทีเ่สีย่งตอ่
การเกิดความไมป่ลอดภยัจากภยัพิบตัิ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสร้างที่อยูอ่าศยั
ในท้องถ่ินของประชาชนไมไ่ด้ให้ความ
สนใจตอ่การเกิดภยัพิบตัิเทา่ที่ควร 
ประชาชนชอบสร้างที่อยูอ่าศยัตามเชิง
เขา ริมแมน่ า้ ซึง่บริเวณที่เหลา่นัน้เป็น
พืน้ท่ีเสีย่งตอ่การเกิดน า้ไหลหลากและ
ดินโคลนถลม่ ท าให้เกิดความเสยีหาย
ด้านทรัพย์สนิ และชีวิตผู้คน 

เกิดภยัพิบตั ิ
วิกฤตที่ค้นพบ 
หนว่ยงานรับผิดชอบในพืน้ท่ีเสีย่งตอ่
การเกิดภยัพิบตัขิาดการวางแผนและ
บริหารจดัการลว่งหน้า ปลอ่ยให้เกิด
ความเสยีหายก่อนแล้วจึงเกิดความ
ตระหนกัตอ่การป้องกนัและบรรเทาภยั
พิบตัิ 

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 
๑. ติดตัง้ระบบเตือนภยัน า้ทว่มและดิน
ถลม่พืน้ท่ีเสีย่งอทุกภยัสงูในกลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ เป้าหมาย 
๓๐ จดุ (ปภ.เขต ๑๐ ล าปาง) 
๒. อบรม ติดตัง้ ดแูล บ ารุงรักษาระบบ
เตือนภยั เป้าหมาย ๓๐ จดุ (ปภ.เขต 
๑๐ ล าปาง) 
๓. สร้างเครือขา่ยชมุชนด้านการ
จดัการภยัพิบตัิ ๑๐ เป้าหมาย 
๔. จดัคา่ยเยาวชนคนรุ่นใหมเ่ทา่ทนั
ภยั ๙ เป้าหมาย 
๕. จดัทีมเฝ้าระวงัภยัพิบตัิในระดบั
พืน้ท่ี ๔ เป้าหมาย 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ติดตัง้เพื่อ
เตือนภยัการเกิดน า้ทว่มและดินถลม่
อตัโนมตัิ มีประโยชน์อยา่งมากตอ่การ
ลดความเสีย่งตอ่การเกิดความสญูเสยี
จากภยัพิบตัิ แตอ่ยา่งไรก็ตาม
หนว่ยงานรับผิดชอบในพืน้ท่ีเสีย่งตอ่
การเกิดภยัพิบตัิ ควรวางแผนเชิงรุกใน
การวิเคราะห์และเตรียมความพร้อม
ส าหรับแนวทางการป้องกนัและ
บรรเทาภยัพิบตัิลว่งหน้าร่วมกบัการใช้
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ การวางแผนท่ีดี
ส าหรับการป้องกนัเป็นการท าให้เกิด
ความคุ้มคา่และคุ้มทนุในการ
ด าเนินการป้องกนัและบรรเทาภยัพิบตั ิ

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
วางแผนการใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ร่วมกบัมาตรการป้องกนัและบรรเทา
ภยัพิบตัิเชิงรุก 
วิกฤตที่ค้นพบ 
ขาดการวางแผนร่วมกบัมาตรการอื่น
ด้านการป้องกนัและบรรเทาภยัพิบตัิ
เชิงรุกร่วมกบัการใช้เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ 
 

ด้านงบประมาณ หนว่ยงานเจ้าภาพมีการวางแผนการ ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 



 

 
 
 
 
 
 

109 

บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

๑. ติดตัง้ระบบเตือนภยัน า้ทว่มและดิน
ถลม่พืน้ท่ีเสีย่งอทุกภยัสงูในกลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ เป้าหมาย 
๓๐ จดุ (ปภ.เขต ๑๐ ล าปาง) 
๒. อบรม ติดตัง้ ดแูล บ ารุงรักษาระบบ
เตือนภยั เป้าหมาย ๓๐ จดุ (ปภ.เขต 
๑๐ ล าปาง) 
๓. สร้างเครือขา่ยชมุชนด้านการ
จดัการภยัพิบตัิ ๑๐ เป้าหมาย 
๔. จดัคา่ยเยาวชนคนรุ่นใหมเ่ทา่ทนั
ภยั ๙ เป้าหมาย 
๕. จดัทีมเฝ้าระวงัภยัพิบตัิในระดบั
พืน้ท่ี ๔ เป้าหมาย 

ด าเนินงานโครงการด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นอยา่งดี สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณของโครงการได้
ครบถ้วนตามแผนท่ีก าหนดไว้ ถึงแม้
จะมีการปรับเปลีย่นกิจกรรมบาง
กิจกรรม 

หนว่ยงานเจ้าภาพมีการวางแผนการ
ด าเนินงานและการประสานงานด้าน
การใช้งบประมาณเป็นอยา่งดีท าให้
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนท่ีก าหนดไว้ 
 
วิกฤตที่ค้นพบ 

ด้านสภาวะแวดล้อม 
๑. ติดตัง้ระบบเตือนภยัน า้ทว่มและดิน
ถลม่พืน้ท่ีเสีย่งอทุกภยัสงูในกลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ เป้าหมาย 
๓๐ จดุ (ปภ.เขต ๑๐ ล าปาง) 
๒. อบรม ติดตัง้ ดแูล บ ารุงรักษาระบบ
เตือนภยั เป้าหมาย ๓๐ จดุ (ปภ.เขต 
๑๐ ล าปาง) 
๓. สร้างเครือขา่ยชมุชนด้านการ
จดัการภยัพิบตัิ ๑๐ เป้าหมาย 
๔. จดัคา่ยเยาวชนคนรุ่นใหมเ่ทา่ทนั
ภยั ๙ เป้าหมาย 
๕. จดัทีมเฝ้าระวงัภยัพิบตัิในระดบั
พืน้ท่ี ๔ เป้าหมาย 

 ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
 
วิกฤตที่ค้นพบ 

ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 
๑. ติดตัง้ระบบเตือนภยัน า้ทว่มและดิน
ถลม่พืน้ท่ีเสีย่งอทุกภยัสงูในกลุม่

 ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
 
วิกฤตที่ค้นพบ 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ เป้าหมาย 
๓๐ จดุ (ปภ.เขต ๑๐ ล าปาง) 
๒. อบรม ติดตัง้ ดแูล บ ารุงรักษาระบบ
เตือนภยั เป้าหมาย ๓๐ จดุ (ปภ.เขต 
๑๐ ล าปาง) 
๓. สร้างเครือขา่ยชมุชนด้านการ
จดัการภยัพิบตัิ ๑๐ เป้าหมาย 
๔. จดัคา่ยเยาวชนคนรุ่นใหมเ่ทา่ทนั
ภยั ๙ เป้าหมาย 
๕. จดัทีมเฝ้าระวงัภยัพิบตัิในระดบั
พืน้ท่ี ๔ เป้าหมาย 
ด้านเทคโนโลย ี
๑. ติดตัง้ระบบเตือนภยัน า้ทว่มและดิน
ถลม่พืน้ท่ีเสีย่งอทุกภยัสงูในกลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ เป้าหมาย 
๓๐ จดุ (ปภ.เขต ๑๐ ล าปาง) 
๒. อบรม ติดตัง้ ดแูล บ ารุงรักษาระบบ
เตือนภยั เป้าหมาย ๓๐ จดุ (ปภ.เขต 
๑๐ ล าปาง) 
๓. สร้างเครือขา่ยชมุชนด้านการ
จดัการภยัพิบตัิ ๑๐ เป้าหมาย 
๔. จดัคา่ยเยาวชนคนรุ่นใหมเ่ทา่ทนั
ภยั ๙ เป้าหมาย 
๕. จดัทีมเฝ้าระวงัภยัพิบตัิในระดบั
พืน้ท่ี ๔ เป้าหมาย 

 ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
 
วิกฤตที่ค้นพบ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการท่ี ๔            พลกิฟืน้องค์ความรู้ภมูปัิญญาสูค่ณุค่าเชิงนิเวศ 
 

 
ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 

เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ
ตอ่ไป 

ด้านบคุลากร 
กิจกรรมที่ ๑ พฒันาฐานข้อมลูองค์
ความรู้ (ตอ่เนื่องจากปี ๒๕๕๕) 
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดเผยแพร่และ
พฒันาตอ่ยอดองค์ความรู้ภมูิปัญญา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๓ คดัเลอืกสถานศกึษา/
ชมุชนต้นแบบเก่ียวกบัการอนรัุกษ์
ฟืน้ฟ ูการสร้างคณุคา่ (การใช้
ประโยชน์) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๔ ก ากบั ติดตาม
ประเมินผล 
 

ด้านลกูค้าโครงการ 
มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากแตย่งั
ไมต่รงประเด็นความต้องการของ
กลุม่เป้าหมายอยา่งเต็มที่เนื่อง
กลุม่เป้าหมายบางกลุม่ไมส่ะดวกตาม
วนัเวลาในการจดักิจกรรม 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัความ
เช่ียวชาญของหนว่ยงานเจ้าภาพ 
จึงมีความเป็นไปได้อยา่งชดัเจนที่จะ
พฒันาได้ตรงตามความต้องการของผู้
มีสว่นได้เสยีอยา่งมีประสทิธิภาพ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
- 

ด้านการบริหารจดัการ 
กิจกรรมที่ ๑ พฒันาฐานข้อมลูองค์
ความรู้ (ตอ่เนื่องจากปี ๒๕๕๕) 
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดเผยแพร่และ
พฒันาตอ่ยอดองค์ความรู้ภมูิปัญญา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๓ คดัเลอืกสถานศกึษา/
ชมุชนต้นแบบเก่ียวกบัการอนรัุกษ์
ฟืน้ฟ ูการสร้างคณุคา่ (การใช้
ประโยชน์) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

รูปแบบการด าเนินงานมีความสมบรูณ์ 
มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ แต่
โครงสร้างการบริหารงานอาจยงัไม่
ชดัเจน 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆมา
นาน ท าให้ทราบปัญหาอปุสรรคมา
ก่อน และได้หาแนวทางแก้ไขมาแล้ว 
วิกฤติที่ค้นพบ 
เนื่องจากความสมบรูณ์ของงานอาศยั
ความสามารถเฉพาะตวัของบคุคล 
เช่น การบริหารจดัการอยา่งรวดเร็ว 
การมีเครือขา่ย ด้วยเหตนุีอ้าจสง่ผลตอ่
ความเสีย่งที่งานจะติดขดัหาก
บคุลากรมีการโยกย้าย 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
กิจกรรมที่ ๔ ก ากบั ติดตาม
ประเมินผล 
ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 
กิจกรรมที่ ๑ พฒันาฐานข้อมลูองค์
ความรู้ (ตอ่เนื่องจากปี ๒๕๕๕) 
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดเผยแพร่และ
พฒันาตอ่ยอดองค์ความรู้ภมูิปัญญา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๓ คดัเลอืกสถานศกึษา/
ชมุชนต้นแบบเก่ียวกบัการอนรัุกษ์
ฟืน้ฟ ูการสร้างคณุคา่ (การใช้
ประโยชน์) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๔ ก ากบั ติดตาม
ประเมินผล 

เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการบริการเป็น
สว่นใหญ่จึงลดภาระในด้านการ
จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองจกัร และ
วตัถดุิบอื่นๆ 
 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
- 
 
วิกฤติที่ค้นพบ 
- 

ด้านงบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ พฒันาฐานข้อมลูองค์
ความรู้ (ตอ่เนื่องจากปี ๒๕๕๕) 
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดเผยแพร่และ
พฒันาตอ่ยอดองค์ความรู้ภมูิปัญญา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๓ คดัเลอืกสถานศกึษา/
ชมุชนต้นแบบเก่ียวกบัการอนรัุกษ์
ฟืน้ฟ ูการสร้างคณุคา่ (การใช้
ประโยชน์) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๔ ก ากบั ติดตาม
ประเมินผล 

-ช่วงเวลาในการจดังานไมส่อดคล้อง
กบัช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก
งบประมาณมาลา่ช้า 
-ความถกูต้องรวดเร็วในการเบิกจ่ายมี
ความแตกตา่งกนัในแตล่ะจงัหวดั 
 
 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
การวางแผนการเบิกจ่ายอยา่งเป็น
ระบบ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
-การขาดแผนงบประมาณระยะยาว
ของกลุม่ยทุธศาสตร์ เนื่องจากมีแผน
ยทุธศาสตร์ ๔ ปี แตไ่มม่ีแผน
งบประมาณ ๔ ปีท าให้โครงการอาจไม่
เกิดความตอ่เนื่องและยัง่ยืน 
-ความลา่ช้าของงบประมาณและการ
เปลีย่นแปลงก าหนดการในการจดั
กิจกรรมสง่ผลให้ต้องมีการใช้
งบประมาณไมท่นัตอ่ปีงบประมาณ 
และเป็นเหตกุารณ์ที่เกิดชึน้ซ า้กนัทกุปี



 

 
 
 
 
 
 

113 

บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
 ใช้งบประมาณเกินกวา่แผนท่ีก าหนด

ไว้ 
ด้านสภาวะแวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๑ พฒันาฐานข้อมลูองค์
ความรู้ (ตอ่เนื่องจากปี ๒๕๕๕) 
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดเผยแพร่และ
พฒันาตอ่ยอดองค์ความรู้ภมูิปัญญา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๓ คดัเลอืกสถานศกึษา/
ชมุชนต้นแบบเก่ียวกบัการอนรัุกษ์
ฟืน้ฟ ูการสร้างคณุคา่ (การใช้
ประโยชน์) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๔ ก ากบั ติดตาม
ประเมินผล 

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
-การจดักิจกรรมที่มีศกัยภาพเกิดจาก
หนว่ยงานเจ้าภาพพิจารณาถึง
แนวโน้มเศรษฐกิจ สงัคมเป็นอยา่งดี  
 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆมา
นาน ท าให้ทราบปัญหาอปุสรรคมา
ก่อน และได้หาแนวทางแก้ไขมาแล้ว 
วิกฤติที่ค้นพบ 
ความไมแ่นน่อนจากสภาวะเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง ทัง้จาก
ภายในประเทศ ภายนอกประเทศและ
การเมืองท้องถ่ินอาจสง่ผลให้การ
ด าเนินงานในแตล่ะกิจกรรมไมเ่ป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้ รวมถึงความเข้าใจที่
แกตา่งกนัของผู้มีสว่นได้เสยี 

ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 
กิจกรรมที่ ๑ พฒันาฐานข้อมลูองค์
ความรู้ (ตอ่เนื่องจากปี ๒๕๕๕) 
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดเผยแพร่และ
พฒันาตอ่ยอดองค์ความรู้ภมูิปัญญา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๓ คดัเลอืกสถานศกึษา/
ชมุชนต้นแบบเก่ียวกบัการอนรัุกษ์
ฟืน้ฟ ูการสร้างคณุคา่ (การใช้
ประโยชน์) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๔ ก ากบั ติดตาม
ประเมินผล 

ในการเผยแพร่ความรู้ได้มีการวางแผน
อยา่งเป็นระบบ  

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
- 
วิกฤติที่ค้นพบ 
การท าความเข้าใจกบัมวลชนอาจยงั
ไมต่รงตามเป้าหมายของผู้มีสว่นได้
เสยีบางกลุม่ 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ด้านเทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ ๑ พฒันาฐานข้อมลูองค์
ความรู้ (ตอ่เนื่องจากปี ๒๕๕๕) 
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดเผยแพร่และ
พฒันาตอ่ยอดองค์ความรู้ภมูิปัญญา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๓ คดัเลอืกสถานศกึษา/
ชมุชนต้นแบบเก่ียวกบัการอนรัุกษ์
ฟืน้ฟ ูการสร้างคณุคา่ (การใช้
ประโยชน์) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๔ ก ากบั ติดตาม
ประเมินผล 

เป็นโครงการท่ีไมม่กิีจกรรมที่เก่ียวข้อง
กบัการเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
- 
 
วิกฤติที่ค้นพบ 
การขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสือ่สารให้
กลุม่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ดีขึน้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการท่ี ๕  สานสายใยร่วมใจรักษ์สายน า้ ระยะที่ ๑ 
 

 
ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 

เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ
ตอ่ไป 

ด้านบคุลากร 
กิจกรรมที่ ๑ จดัอบรมเครือขา่ย
อาสาสมคัรการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัและอนรัุกษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมระดบักลุม่ชมรม/สมาคม 
กิจกรรมที่ ๒ จดัหาอปุกรณ์การสือ่สาร
และปรับปรุงห้องวิทยสุือ่สาร 
กิจกรรมที่ ๓ การจดัตัง้เครือขา่ยการ
อนรัุกษ์ป่าต้นน า้ลุม่น า้ปิงตอนบน 
บริเวณเทือกเขาอินทนนท์ดอยหลวง
และป่าเชียงดาว 
กิจกรรมที่ ๔ โครงการคา่ยลกูเสอื
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึง่เป็นขา่ย
ลกูเสอืในจงัหวดั เชียงใหม ่ล าพนู 
ล าปางและแมฮ่่องสอน 
กิจกรรมที่ ๕ การพฒันาสมาชิก
เครือขา่ยอาสาสมคัรพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
หมูบ้่าน (ทสม.) โดยเครือขา่ยทสม.ทัง้ 
๔ จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๖ การประสานงานรวบรวม
ข้อมลู การด าเนินการโครงการฯ 
กิจกรรมที่ ๗ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

ด้านลกูค้าโครงการ 
มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากแตย่งั
ไมต่รงประเด็นความต้องการของ
กลุม่เป้าหมายอยา่งเต็มที่เนื่องจาก
กลุม่เป้าหมายบางกลุม่ไมส่ะดวกตาม
วนัเวลาในการจดักิจกรรม 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัความ
เช่ียวชาญของหนว่ยงานเจ้าภาพ 
จึงมีความเป็นไปได้อยา่งชดัเจนที่จะ
พฒันาได้ตรงตามความต้องการของผู้
มีสว่นได้เสยีอยา่งมีประสทิธิภาพ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
- 

ด้านการบริหารจดัการ 
กิจกรรมที่ ๑ จดัอบรมเครือขา่ย
อาสาสมคัรการป้องกนัและบรรเทาสา

รูปแบบการด าเนินงานมีความสมบรูณ์ 
มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ แต่
โครงสร้างการบริหารงานอาจยงัไม่

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆมา
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ธารณภยัและอนรัุกษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมระดบักลุม่ชมรม/สมาคม 
กิจกรรมที่ ๒ จดัหาอปุกรณ์การสือ่สาร
และปรับปรุงห้องวิทยสุือ่สาร 
กิจกรรมที่ ๓ การจดัตัง้เครือขา่ยการ
อนรัุกษ์ป่าต้นน า้ลุม่น า้ปิงตอนบน 
บริเวณเทือกเขาอินทนนท์ดอยหลวง
และป่าเชียงดาว 
กิจกรรมที่ ๔ โครงการคา่ยลกูเสอื
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึง่เป็นขา่ย
ลกูเสอืในจงัหวดั เชียงใหม ่ล าพนู 
ล าปางและแมฮ่่องสอน 
กิจกรรมที่ ๕ การพฒันาสมาชิก
เครือขา่ยอาสาสมคัรพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
หมูบ้่าน (ทสม.) โดยเครือขา่ยทสม.ทัง้ 
๔ จงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๖ การประสานงานรวบรวม
ข้อมลู การด าเนินการโครงการฯ 
กิจกรรมที่ ๗ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

ชดัเจน นาน ท าให้ทราบปัญหาอปุสรรคมา
ก่อน และได้หาแนวทางแก้ไขมาแล้ว 
วิกฤติที่ค้นพบ 
เนื่องจากความสมบรูณ์ของงานอาศยั
ความสามารถเฉพาะตวัของบคุคล 
เช่น การบริหารจดัการอยา่งรวดเร็ว 
การมีเครือขา่ย ด้วยเหตนุีอ้าจสง่ผลตอ่
ความเสีย่งที่งานจะติดขดัหาก
บคุลากรมีการโยกย้าย 

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 
 

เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการบริการเป็น
สว่นใหญ่จึงลดภาระในด้านการ
จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองจกัร และ
วตัถดุิบอื่นๆ 
 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
- 
วิกฤติที่ค้นพบ 
- 

ด้านงบประมาณ 
 

-ช่วงเวลาในการจดังานไมส่อดคล้อง
กบัช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก
งบประมาณมาลา่ช้า 
-ความถกูต้องรวดเร็วในการเบิกจ่ายมี

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
การวางแผนการเบิกจ่ายอยา่งเป็น
ระบบ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ความแตกตา่งกนัในแตล่ะจงัหวดั 
 
 

-การขาดแผนงบประมาณระยะยาว
ของกลุม่ยทุธศาสตร์ เนื่องจากมีแผน
ยทุธศาสตร์ ๔ ปี แตไ่มม่ีแผน
งบประมาณ ๔ ปีท าให้โครงการอาจไม่
เกิดความตอ่เนื่องและยัง่ยืน 
-ความลา่ช้าของงบประมาณและการ
เปลีย่นแปลงก าหนดการในการจดั
กิจกรรมสง่ผลให้ต้องมีการใช้
งบประมาณไมท่นัตอ่ปีงบประมาณ 
และเป็นเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ซ า้กนัทกุปี 

ด้านสภาวะแวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๑ จดัอบรมเครือขา่ย
อาสาสมคัรการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัและอนรัุกษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมระดบักลุม่ชมรม/สมาคม 
กิจกรรมที่ ๒ จดัหาอปุกรณ์การสือ่สาร
และปรับปรุงห้องวิทยสุือ่สาร 
กิจกรรมที่ ๓ การจดัตัง้เครือขา่ยการ
อนรัุกษ์ป่าต้นน า้ลุม่น า้ปิงตอนบน 
บริเวณเทือกเขาอินทนนท์ดอยหลวง
และป่าเชียงดาว 
กิจกรรมที่ ๔ โครงการคา่ยลกูเสอื
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึง่เป็นขา่ย
ลกูเสอืในจงัหวดั เชียงใหม ่ล าพนู 
ล าปางและแมฮ่่องสอน 
กิจกรรมที่ ๕ การพฒันาสมาชิก
เครือขา่ยอาสาสมคัรพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
หมูบ้่าน (ทสม.) โดยเครือขา่ยทสม.ทัง้ 
๔ จงัหวดั 

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
ในการจดังานแตล่ะครัง้ ปัจจยัด้าน
สถานท่ีและช่วงเวลาในการจดังานมี
ความส าคญัมากเพราะมีผลตอ่
ผู้ เข้าร่วมงานวา่เป็นกลุม่ที่จะได้ใช้
ประโยชน์จากกิจกรรมดงักลา่วเต็ม
ประสทิธิภาพหรือไม ่
-การจดักิจกรรมที่มีศกัยภาพเกิดจาก
หนว่ยงานเจ้าภาพพิจารณาถึง
แนวโน้มเศรษฐกิจ สงัคมเป็นอยา่งดี  
 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆมา
นาน ท าให้ทราบปัญหาอปุสรรคมา
ก่อน และได้หาแนวทางแก้ไขมาแล้ว 
วิกฤติที่ค้นพบ 
ความไมแ่นน่อนจากสภาวะเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง ทัง้จาก
ภายในประเทศ ภายนอกประเทศและ
การเมืองท้องถ่ินอาจสง่ผลให้การ
ด าเนินงานในแตล่ะกิจกรรมไมเ่ป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้ รวมถึงความเข้าใจที่
แตกตา่งกนัของผู้มีสว่นได้เสยี 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 
กิจกรรมที่ ๑ จดัอบรมเครือขา่ย
อาสาสมคัรการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัและอนรัุกษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมระดบักลุม่ชมรม/สมาคม 
ที่ ๓ การจดัตัง้เครือขา่ยการอนรัุกษ์ป่า
ต้นน า้ลุม่น า้ปิงตอนบน บริเวณ
เทือกเขาอินทนนท์ดอยหลวงและป่า
เชียงดาว 
กิจกรรมที่ ๔ โครงการคา่ยลกูเสอื
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึง่เป็นขา่ย
ลกูเสอืในจงัหวดั เชียงใหม ่ล าพนู 
ล าปางและแมฮ่่องสอน 
กิจกรรมที่ ๕ การพฒันาสมาชิก
เครือขา่ยอาสาสมคัรพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
หมูบ้่าน (ทสม.) โดยเครือขา่ยทสม.ทัง้ 
๔ จงัหวดั 

มีการแจ้งขา่วข้อมลูแก่เครือขา่ยอยา่ง
ทัว่ถึงและรวดเร็ว  

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
-การท างานเป็นทีมและการจดัเก็บ
ข้อมลูอยา่งเป็นระบบ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
การท าความเข้าใจกบัมวลชนอาจยงั
ไมต่รงตามเป้าหมายของผู้มีสว่นได้
เสยีบางกลุม่ 
 

ด้านเทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ ๒ จดัหาอปุกรณ์การสือ่สาร
และปรับปรุงห้องวิทยสุือ่สาร 
กิจกรรมที่ ๓ การจดัตัง้เครือขา่ยการ
อนรุกษ์ป่าต้นน า้ลุม่น า้ปิงตอนบน 
บริเวณเทือกเขาอินทนนท์ดอยหลวง
และป่าเชียงดาว 

-ระบบเคร่ืองวดัปริมาณน า้ฝน ๑ 
ระบบ 
-ศนูย์อาสาแจ้งขา่วและช่วยเหลอื
ผู้ประสบภยัเป็นศนูย์ปฏิบตัิการฉกุเฉิน 
(EmergencyOperation Center : 
EOC)จ านวน ๑ แหง่  
-รถสือ่สารเคลือ่นท่ีเร็ว(Unimoc)  

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
-การศกึษาประเด็นปัญหาอยา่งแท้จริง
และแก้ปัญหาได้ตรงจดุ 
 
วิกฤติที่ค้นพบ 
- 

 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 

119 

บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการท่ี ๖           ฟืน้ฟวูิถีทนุทางวฒันธรรมเพ่ือสง่เสริมการท่ องเที่ยวกลุม่จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน ๑ 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ด้านบคุลากร 
กิจกรรมน าร่อง สบืสานต านานผ้าไทย 
และร้อยใจรักษ์มคัคเุทศก์สมัพนัธ์  
เป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
ของบคุลากรทอ่งเที่ยว 

ด้านลกูค้าโครงการ 
เป้าหมายของกิจกรรมน าร่องฯ 
ต้องการสบืสานวฒันธรรมเฉพาะถ่ิน
ให้เป็นท่ีรู้จกัของนกัทอ่งเที่ยว แต่
เนื่องจากข้อจ ากดัของการสือ่สาร
การตลาด จึงท าให้ไมบ่รรลผุลตาม
เป้าหมายเทา่ที่ควร 
 
กิจกรรมร้อยใจรักษ์มคัคเุทศก์สมัพนัธ์ 
เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อ
เสริมสร้างเครือขา่ยและเพิ่มความรู้เชิง
วฒันธรรมพืน้ถ่ินแก่มคัคเุทศก์ ซึง่เป็น
แนวทางการสร้างให้การทอ่งเที่ยวเชิง
วฒันธรรมของพืน้ท่ีฯ มีความโดดเดน่
ในสายตานกัทอ่งเที่ยวได้ หากแตต้่อง
มีรูปแบบหลกัสตูร เนือ้หา และคูม่ือ
ประกอบให้แก่มคัคเุทศก์ไปใช้ในการ
สือ่สารในทิศทางที่ถกูต้อง เหมาะสม  

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการน า
ความเช่ียวชาญด้านองค์ความรู้เชิง
วฒันธรรมแตล่ะพืน้ท่ีของหนว่ยงาน
เจ้าภาพ มาใช้ประโยชน์ในการสง่เสริม
พฒันาการทอ่งเที่ยว ซึง่หากมีการ
ด าเนินงานโดยมององค์รวมและสร้าง
ความเช่ือมโยงสนบัสนนุระหวา่ง
กิจกรรม จะท าให้เกิดรูปแบบท่ีดีใน
การน าวฒันธรรมมาสร้างมลูคา่เพิ่ม 
และเป็นตวัอยา่งส าหรับพืน้ท่ีตา่งๆ
น าไปประยกุต์ใช้ได้ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
- 

กิจกรรมยอ่ย ๑.๒    กิจกรรมน าร่อง 
“สบืสานตานานผ้าไทย” ภายใต้ช่ือ
งาน “ภสัตราภรณ์แหง่พระบารมี” ณ 
ศนูย์ศิลปาชีพจงัหวดัแมฮ่่องสอนฯ 
กิจกรรมยอ่ย ๒.๑    จดักิจกรรม “ร้อย
ใจรักษ์ มคัคเุทศก์สมัพนัธ์ กลุม่จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน ๑”  
 

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
ในการจดังานแตล่ะครัง้ ปัจจยัด้าน
สถานท่ีและช่วงเวลาในการจดังานมี
ความส าคญัมากเพราะมีผลตอ่
ผู้ เข้าร่วมงานวา่เป็นกลุม่ที่จะได้ใช้
ประโยชน์จากกิจกรรมดงักลา่วเต็ม
ประสทิธิภาพหรือไม ่
-การจดักิจกรรมที่มีศกัยภาพเกิดจาก

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆมา
นาน ท าให้ทราบปัญหาอปุสรรคมา
ก่อน และได้หาแนวทางแก้ไขมาแล้ว 
วิกฤติที่ค้นพบ 
ความไมแ่นน่อนจากสภาวะเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง ทัง้จาก
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หนว่ยงานเจ้าภาพพิจารณาถึง
แนวโน้มเศรษฐกิจ สงัคมเป็นอยา่งดี  
ประเด็นการจดังานตา่งๆไมว่า่จะเป็น
งานอบรมสมัมนา พบวา่ยงัไมม่ีการ
ประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรมวา่สือ่ใด
ให้ประสทิธิผลที่ดีกวา่กนั 

ภายในประเทศ ภายนอกประเทศและ
การเมืองท้องถ่ินอาจสง่ผลให้การ
ด าเนินงานในแตล่ะกิจกรรมไมเ่ป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้ รวมถึงความเข้าใจที่
แกตา่งกนัของผู้มีสว่นได้เสยี 

กิจกรรมยอ่ย ๑.๑   จดัท าเส้นทาง
ทอ่งเที่ยวหลกั (นาเสนอข้อมลูรูปแบบ
พิพิธภณัฑ์มีชีวิต) เช่ือมโยงเส้นทาง 
ความหลากหลายสูป่ระเทศเพื่อนบ้าน
และรองรับ AEC, ASEAN  
กิจกรรมยอ่ย ๒.๒     ผลติสือ่วิถี
ท้องถ่ินเพื่อสร้างกระแส ภาพลกัษณ์
ทางการทอ่งเที่ยว 

การคดัเลอืกเส้นทางเพื่อน าเสนออตั
ลกัษณ์ด้านวฒันธรรมที่ต้องการท า
การตลาดเพื่อการทอ่งเที่ยวยงัไมม่ี
กระบวนการท่ีชดัเจนในการระบกุลุม่
นกัทอ่งเที่ยวหรือผู้มีสว่นเก่ียวข้อง
เป้าหมาย จึงท าให้ไมส่ามารถคดัเลอืก
เนือ้หาที่จงูใจกลุม่เป้าหมายได้ 
 
เนือ้หาและประเด็นท่ีใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ์ในสือ่ตา่งๆพบวา่ยงัไม่
มีการประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรมวา่
สือ่ใดให้ประสทิธิผลที่ดีกวา่กนั 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
-หากจะวางแผนกลยทุธ์ในปีตอ่ๆไป
ควรมีการประเมินก่อนเพื่อท่ีจะจดัสรร
งบประมาณได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
สงูสดุ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
การสือ่สารเนือ้หาเป็นแบบตีวงกว้าง 
เนือ้หาจึงยงัไมเ่ข้าถึงผู้มีสว่นได้เสยี
บางกลุม่ สง่ผลให้ผลลพัธ์ยงัไมเ่ป็นท่ี
นา่พอใจ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการท่ี ๗            เพิ่มประสทิธิภาพการผลติล าไยคณุภาพดี ปลอดภยั ตามระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยืนและล าไยอินทรีย์ 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน/สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ด้านบคุลากร   

- กิจกรรมที่ ๑: การสง่เสริมการผลติ
ล าไยอินทรีย์ 

- การเปลีย่นแปลงผู้ รับผิดชอบ
กิจกรรมท าให้การด าเนินกิจกรรม
สะดดุและลา่ช้าบางสว่น 

- การแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั
ระหวา่งผู้ รับผิดชอบคนเดิมและคน
ใหมด้่วยการประชมุหารือพร้อมกนั
กบัฝ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

- กิจกรรมที่ ๒: การสง่เสริมการผลติ
ล าไยในฤดใูห้ได้คณุภาพมาตรฐาน
การปฏิบตัิทางการเกษตรที่ด ี(GAP) 

- บคุลากรผู้ รับผิดชอบมีจ านวนจ ากดั
ท าให้การด าเนินกิจกรรมเชิง
ยทุธศาสตร์ยงัไมค่ลอ่งตวัเทา่ที่ควร 

- การจดัฝึกอบรมให้กบัเจ้าหน้าที่ผู้
ด าเนินกิจกรรมให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารโครงการเชิง
ยทุธศาสตร์ก่อนการเร่ิมด าเนิน
โครงการจริง 

- กิจกรรมที่ ๓: การสง่เสริมการผลติ
ล าไยนอกฤดตูามระบบการจดัการ
คณุภาพการปฏิบตัิทางการเกษตรที่
ดี (GAP) 

ด้านการบริหารจดัการ   

- กิจกรรมที่ ๑: การสง่เสริมการผลติ
ล าไยอินทรีย์ 

- กิจกรรม “วนัตลาดนดัสนิค้าเกษตร
ปลอดภยัและล าไยอินทรีย์สู่
ผู้บริโภค” ได้ด าเนินการในช่วงปลาย
ฤดผูลผลติล าไยปกติท าให้ไมม่ี
ผลผลติล าไยในตลาดนดัมาก
เทา่ที่ควร 

- การก าหนดช่วงเวลาในการด าเนิน
กิจกรรมบางกิจกรรมในแผนงาน
โครงการจ าเป็นต้องค านงึถึงปัจจยัที่
มีอิทธิพลสงูเป็นพิเศษ รวมถึงการ
วิเคราะห์ความเสีย่งประกอบด้วย
เพื่อให้ผลลพัธ์ที่ได้จากกิจกรรมมี
ความคุ้มคา่กบังบประมาณที่ใช้ไป
สงูสดุ 

- กิจกรรมที่ ๒: การสง่เสริมการผลติ
ล าไยในฤดใูห้ได้คณุภาพมาตรฐาน
การปฏิบตัิทางการเกษตรที่ด ี(GAP) 

- กิจกรรม “การตรวจรับรองแปลงตาม
มาตรฐาน GAP” ได้มีการด าเนินการ
ตรวจประเมินแปลงเบือ้งต้นโดย
เจ้าหน้าที่ระดบัอ าเภอด้วย

- การก าหนดแผนงานโครงการเพื่อขอ
สนบัสนนุงบประมาณควรมีความ
ชดัเจน และผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องควร
ระมดัระวงัในเร่ืองของข้อจ ากดัด้าน- กิจกรรมที่ ๓: การสง่เสริมการผลติ
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน/สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ล าไยนอกฤดตูามระบบการจดัการ
คณุภาพการปฏิบตัิทางการเกษตรที่
ดี (GAP) 

งบประมาณที่ได้รับการสนบัสนนุ 
สว่นการตรวจรับรองแปลงเพื่อให้ได้
ตามมาตรฐาน GAP นัน้ ได้จดัสง่ให้
ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขต
ที่ ๑ จงัหวดัเชียงใหม ่เพื่อด าเนินการ
ตรวจรับรองแปลงตอ่ไป 

เวลาในการด าเนินกิจกรรม เพื่อ
ป้องกนัความเข้าใจที่คลาดเคลือ่น
ในการจดัสรรและใช้งบประมาณ 
และระยะเวลาที่เพียงพอในการ
ด าเนินกิจกรรม 

- กิจกรรมที่ ๔: การเพิ่มประสทิธิภาพ
การบริหารจดัการกลุม่เครือขา่ยฯ 

- ศนูย์พฒันาคณุภาพผลผลติและคดั
แยกผลไม้ชมุชนควรมีองค์ประกอบที่
เป็นรูปธรรม เช่น ป้าย เพื่อให้บคุคล
ทัว่ไปได้ทราบ 

- แผนงานโครงการท่ีจะเสนอขอ
งบประมาณควรมีคา่วสัดใุนสว่นนีไ้ว้
ด้วย 

ด้านสภาวะแวดล้อม   

- กิจกรรมที่ ๑: การสง่เสริมการผลติ
ล าไยอินทรีย์ 

- โครงการนีเ้ป็นโครงการด้าน
การเกษตร การด าเนินกิจกรรม
บางครัง้จึงไมค่ลอ่งตวัเทา่ที่ควร
เพราะเกษตรกรมกัไมพ่ร้อมที่จะมา
เข้าร่วมกิจกรรม 

- การวางแผนงานโครงการด้าน
การเกษตรต้องค านงึถึงความ
เหมาะสมด้านเวลาที่ไมข่ดักบั
ช่วงเวลาที่เกษตรกรจ าเป็นต้องดแูล
พืน้ท่ีการเกษตรของตน 

- กิจกรรมที่ ๒: การสง่เสริมการผลติ
ล าไยในฤดใูห้ได้คณุภาพมาตรฐาน
การปฏิบตัิทางการเกษตรที่ด ี(GAP) 

- กิจกรรมที่ ๓: การสง่เสริมการผลติ
ล าไยนอกฤดตูามระบบการจดัการ
คณุภาพการปฏิบตัิทางการเกษตรที่
ดี (GAP) 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการท่ี ๘          ประชาสมัพนัธ์เกษตรล้านนาอาหารปลอดภยั 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
   

ด้านบคุลากร 

- กิจกรรมที่ ๑  
รวบรวมข้อมลูแหลง่ผลติ
สนิค้าเกษตรกรรมและสนิค้า
เกษตรแปรรูป 

- กิจกรรมที่ ๒  
จดัการทศันศกึษาของ
สือ่มวลชนในพืน้ท่ีเพาะปลกู 
แหลง่ผลติ แปรรูปสนิค้า
เกษตร 

- กิจกรรมที่ ๓  
จดัเวทีการเจรจาการค้าและ
เสวนาวิชาการเกษตร
ระหวา่งกลุม่เกษตรกร 
ผู้ประกอบการในประเทศ 

- กิจกรรมที่ ๔  
จดัการแสดงและจ าหนา่ย
สนิค้าการเกษตร และ
เช่ือมโยงการตลาดนอกพืน้ท่ี
กลุม่จงัหวดั 

- กิจกรรมที่ ๕  
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารผา่น
สือ่สิง่พิมพ์ วิทย ุและ
โทรทศัน์ ทัง้ในสว่นกลาง
และสว่นภมูิภาค  

 
หนว่ยงานเจ้าภาพยงัขาดความพร้อม
ในการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ใน
โครงการ ดงัจะเห็นได้จากลกัษณะการ
ด าเนินกิจกรรมทกุกิจกรรมของ
โครงการใช้การจ้างเหมาทัง้หมด 

 
หนว่ยงานเจ้าภาพควรต้องมีความ
พร้อมในด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ใน
โครงการ และหากกิจกรรมตา่ง ๆ นัน้ 
จ าเป็นท่ีจะต้องใช้การจ้างเหมา 
หนว่ยงานเจ้าภาพจะต้องมีสว่นร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม และควบคมุการ
ท างานของผู้ จ้างเหมาอยา่งใกล้ชิด 
และหากผลผลติของโครงการได้
ออกมาเป็นฐานข้อมลูทาง
คอมพิวเตอร์ หนว่ยงานเจ้าภาพ
จะต้องจดัเตรียมและพฒันา บคุลากร
มาดแูลฐานข้อมลูนีด้้วย 

ด้านการบริหารจดัการ   
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
   

- กิจกรรมที่ ๑  
รวบรวมข้อมลูแหลง่ผลติ
สนิค้าเกษตรกรรมและสนิค้า
เกษตรแปรรูป 

- กิจกรรมที่ ๒  
จดัการทศันศกึษาของ
สือ่มวลชนในพืน้ท่ีเพาะปลกู 
แหลง่ผลติ แปรรูปสนิค้า
เกษตร 

- กิจกรรมที่ ๓  
จดัเวทีการเจรจาการค้าและ
เสวนาวิชาการเกษตร
ระหวา่งกลุม่เกษตรกร 
ผู้ประกอบการในประเทศ 

- กิจกรรมที่ ๔  
จดัการแสดงและจ าหนา่ย
สนิค้าการเกษตร และ
เช่ือมโยงการตลาดนอกพืน้ท่ี
กลุม่จงัหวดั 

- กิจกรรมที่ ๕  
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารผา่น
สือ่สิง่พิมพ์ วิทย ุและ
โทรทศัน์ ทัง้ในสว่นกลาง
และสว่นภมูิภาค  

โครงการนีม้ีการบริหารจดัการท่ีดี เมื่อ
สภาวะแวดล้อมเปลีย่นแปลงไป หรือ
เมื่อพิจารณาแล้ววา่กิจกรรมใดที่ต้อง
ท าการเปลีย่นแปลง หนว่ยงาน
เจ้าภาพจะรีบด าเนินการขออนมุตัิ
เปลีย่นแปลงทนัที 
 

หนว่ยงานเจ้าภาพจะต้องมีการบริหาร
จดัการโครงการท่ีดี มีความยืดหยุน่ 
และหากมกิีจกรรมใด หรืองบประมาณ
ใดที่ต้องเปลีย่นแปลง ต้องรีบท าการ
ขออนมุตัิเปลีย่นแปลงทนัที 

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 

- กิจกรรมที่ ๑  
รวบรวมข้อมลูแหลง่ผลติ
สนิค้าเกษตรกรรมและสนิค้า
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
   

เกษตรแปรรูป 

- กิจกรรมที่ ๒  
จดัการทศันศกึษาของ
สือ่มวลชนในพืน้ท่ีเพาะปลกู 
แหลง่ผลติ แปรรูปสนิค้า
เกษตร 

- กิจกรรมที่ ๓  
จดัเวทีการเจรจาการค้าและ
เสวนาวิชาการเกษตร
ระหวา่งกลุม่เกษตรกร 
ผู้ประกอบการในประเทศ 

- กิจกรรมที่ ๔  
จดัการแสดงและจ าหนา่ย
สนิค้าการเกษตร และ
เช่ือมโยงการตลาดนอกพืน้ท่ี
กลุม่จงัหวดั 

- กิจกรรมที่ ๕  
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารผา่น
สือ่สิง่พิมพ์ วิทย ุและ
โทรทศัน์ ทัง้ในสว่นกลาง
และสว่นภมูิภาค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สนิค้าเกษตรปลอดภยัของ ๔ จงัหวดัที่
จะน าไปจดัแสดงและจ าหนา่ยในงาน
แสดงสนิค้ามีฤดกูาลผลติที่ไมต่รงกนั 
และไมต่รงกบัช่วงเวลาที่จดังานแสดง
สนิค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนว่ยงานเจ้าภาพต้องวางแผนช่วง
การจดังานแสดงสนิค้าให้ดี ให้ตรงกบั
ช่วงเวลาที่ผลผลติทางการเกษตรออก
ให้มากที่สดุ 

ด้านงบประมาณ 

- กิจกรรมที่ ๑  
รวบรวมข้อมลูแหลง่ผลติ
สนิค้าเกษตรกรรมและสนิค้า
เกษตรแปรรูป 

- กิจกรรมที่ ๒  
จดัการทศันศกึษาของ

 
โครงการนีม้ีการปรับเปลีย่น
งบประมาณ และใช้เงินงบประมาณได้ 
๑๐๐% ถึงแม้จะมีการกนัเงิน
งบประมาณเหลือ่มปีอยูบ้่าง ซึง่สาเหตุ
เป็นเพราะด าเนินกิจกรรมที่ ๑ ไมแ่ล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ เนื่องจาก

 
หนว่ยงานเจ้าภาพควรวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรม และเร่ิมด าเนิน
กิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ เพื่อท่ีจะได้
บริหารงบประมาณได้ถกูต้อง ไม่
ต้องกนัเงินงบประมาณเหลือ่มปี 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
   

สือ่มวลชนในพืน้ท่ีเพาะปลกู 
แหลง่ผลติ แปรรูปสนิค้า
เกษตร 

- กิจกรรมที่ ๓  
จดัเวทกีารเจรจาการค้าและ
เสวนาวิชาการเกษตร
ระหวา่งกลุม่เกษตรกร 
ผู้ประกอบการในประเทศ 

- กิจกรรมที่ ๔  
จดัการแสดงและจ าหนา่ย
สนิค้าการเกษตร และ
เช่ือมโยงการตลาดนอกพืน้ท่ี
กลุม่จงัหวดั 

- กิจกรรมที่ ๕  
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารผา่น
สือ่สิง่พิมพ์ วิทย ุและ
โทรทศัน์ ทัง้ในสว่นกลาง
และสว่นภมูิภาค 

เร่ิมด าเนินกิจกรรมลา่ช้า 
 

ด้านสภาวะแวดล้อม 

- กิจกรรมที่ ๑  
รวบรวมข้อมลูแหลง่ผลติ
สนิค้าเกษตรกรรมและสนิค้า
เกษตรแปรรูป 

- กิจกรรมที่ ๒  
จดัการทศันศกึษาของ
สือ่มวลชนในพืน้ท่ีเพาะปลกู 
แหลง่ผลติ แปรรูปสนิค้า
เกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการเปลีย่นแปลงนโยบายของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนว่ยงานเจ้าภาพจะต้องมีการ
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
   

- กิจกรรมที่ ๓  
จดัเวทีการเจรจาการค้าและ
เสวนาวิชาการเกษตร
ระหวา่งกลุม่เกษตรกร 
ผู้ประกอบการในประเทศ 

- กิจกรรมที่ ๔  
จดัการแสดงและจ าหนา่ย
สนิค้าการเกษตร และ
เช่ือมโยงการตลาดนอกพืน้ท่ี
กลุม่จงัหวดั 

- กิจกรรมที่ ๕  
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารผา่น
สือ่สิง่พิมพ์ วิทย ุและ
โทรทศัน์ ทัง้ในสว่นกลาง
และสว่นภมูิภาค  

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยให้จดังาน
แสดงสนิค้าร่วมกนัในทกุโครงการของ
กลุม่จงัหวดั 

วางแผนแบบยืดหยุน่ เผ่ือการ
เปลีย่นแปลงของสภาวะแวดล้อมตา่ง 
ๆ ท่ีเกิดขึน้ด้วย 
 
 
 

ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 

- กิจกรรมที่ ๑  
รวบรวมข้อมลูแหลง่ผลติ
สนิค้าเกษตรกรรมและสนิค้า
เกษตรแปรรูป 

- กิจกรรมที่ ๒  
จดัการทศันศกึษาของ
สือ่มวลชนในพืน้ท่ีเพาะปลกู 
แหลง่ผลติ แปรรูปสนิค้า
เกษตร 

- กิจกรรมที่ ๓  
จดัเวทีการเจรจาการค้าและ
เสวนาวชิาการเกษตร

 
 
เกษตรกรบางสว่นท่ีเป็นแหลง่ผลติ
ไมใ่ห้ความร่วมมือในการให้ข้อมลู
เน่ืองจากไมม่ีเอกสารสทิธ์ิในท่ีดินท า
กินและกงัวลในประเด็นปัญหาการเสยี
ภาษี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หนว่ยงานเจ้าภาพและหนว่งยานท่ี
เก่ียวข้องจะต้องสร้างความเข้าใจกบั
แหลง่ข้อมลู 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
   

ระหวา่งกลุม่เกษตรกร 
ผู้ประกอบการในประเทศ 

- กิจกรรมที่ ๔  
จดัการแสดงและจ าหนา่ย
สนิค้าการเกษตร และ
เช่ือมโยงการตลาดนอกพืน้ท่ี
กลุม่จงัหวดั 

- กิจกรรมที่ ๕  
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารผา่น
สือ่สิง่พิมพ์ วิทย ุและ
โทรทศัน์ ทัง้ในสว่นกลาง
และสว่นภมูิภาค  

 
 
 
 
 
 
 

ด้านเทคโนโลย ี

- กิจกรรมที่ ๑  
รวบรวมข้อมลูแหลง่ผลติ
สนิค้าเกษตรกรรมและสนิค้า
เกษตรแปรรูป 

- กิจกรรมที่ ๒  
จดัการทศันศกึษาของ
สือ่มวลชนในพืน้ท่ีเพาะปลกู 
แหลง่ผลติ แปรรูปสนิค้า
เกษตร 

- กิจกรรมที่ ๓  
จดัเวทีการเจรจาการค้าและ
เสวนาวิชาการเกษตร
ระหวา่งกลุม่เกษตรกร 
ผู้ประกอบการในประเทศ 

- กิจกรรมที่ ๔  

 
 
ในกิจกรรมที่ ๑ นีเ้ป็นการรวบรวม
ข้อมลูทางอิเลคทรอนิกส์ แล้วได้
ผลผลติออกมาคือฐานข้อมลู
อิเลคทรอนิกส์ แล้วฐานข้อมลูนีจ้ะเป็น
ของหนว่ยงานเจ้าภาพ และหลงัจาก
สิน้สดุโครงการแล้ว หนว่ยงานเจ้าภาพ
จะต้องดแูลฐานข้อมลูนีเ้อง 

 
 
หนว่ยงานเจ้าภาพควรจะเตรียมความ
พร้อมทางเทคโนโลยีไมว่า่จะเป็น
ทางด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์ เพื่อ
รองรับฐานข้อมลูที่ได้จากกิจกรรมที่ ๑ 
รวมถึงการฝึกอบรม พฒันา บคุลากรท่ี
จะต้องมาดแูลฐานข้อมลูนีต้อ่ไป 
รวมถึงงบประมาณในการดแูล
ฐานข้อมลูนีด้้วย 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
   

จดัการแสดงและจ าหนา่ย
สนิค้าการเกษตร และ
เช่ือมโยงการตลาดนอกพืน้ท่ี
กลุม่จงัหวดั 

- กิจกรรมที่ ๕  
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารผา่น
สือ่สิง่พิมพ์ วิทย ุและ
โทรทศัน์ ทัง้ในสว่นกลาง
และสว่นภมูิภาค  
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โครงการท่ี ๙           พฒันาการผลติและคณุภาพพืชผกัปลอดภยัทัง้ระบบ 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ด้านบคุลากร 

- กิจกรรมที่ ๑: พฒันาศกัยภาพการ
ผลติพืชผกัปลอดภยั 

- การประสานงานและท าความเข้าใจ
ระหวา่งคณะท างานขบัเคลือ่นใน
ระดบัจงัหวดัมีไมเ่พียงพอ 

- การวางแผนงานและด าเนินโครงการ
ในระดบัพืน้ท่ีมีประสทิธิภาพไมด่ี
เพียงพอเนื่องจากบคุลากรมี
ภาระหน้าที่อื่นในพืน้ท่ีที่ต้อง
ด าเนินการเร่งดว่น เช่น การขึน้
ทะเบียนพืช เป็นต้น 

- บคุลากรท่ีเก่ียวข้องมีภาระงาน
ประจ าหลกัที่จ าเป็นต้องด าเนินการ
โดยเร่งดว่นมากจนท าให้มีเวลาใน
การท างานเชิงบรูณาการร่วมกนัไม่
เพียงพอ 

- กิจกรรมที่ ๒: ประชาสมัพนัธ์และ
สง่เสริมตลาดสนิค้าเกษตรปลอดภยั 

- การจดักิจกรรมร่วมกนัภายในกลุม่
จงัหวดัท าให้เกิดการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ร่วมกนัและเกิดเครือขา่ยที่
สามารถช่วยเหลอืกนัมากขึน้ใน
อนาคต 

- การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การตลาดสูเ่กษตรกรช่วยฝึกและ
เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มี
ประสบการณ์ในกิจกรรมสว่นของ
ปลายน า้มากขึน้และพฒันา
ศกัยภาพการน าผลผลติของตนออก
ขายสูท้่องตลาดได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพมากขึน้ 

- กิจกรรมที่ ๓: จดัท าแผนแมบ่ท
สนิค้าพืชผกัปลอดภยักลุม่จงัหวดั 

-  -  

- กิจกรรมที่ ๔: การบริหารจดัการและ
ประเมินติดตามผลโครงการ 

- บคุลากร/เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินกิจกรรมมีภาระงานสว่นอื่น
มากจนท าให้ไมส่ามารถด าเนิน
กิจกรรมของโครงการได้อยา่งเต็มที ่

- หนว่ยงานระดบัยทุธศาสตร์ควรหา
ทางออกเพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนบคุลากร/เจ้าหน้าที่ท่ีจะ
สามารถด าเนินกิจกรรมได้เต็มที่และ
ก่อให้เกิดผลลพัธ์/ผลกระทบใน
ทางบวกสงูสดุตอ่ภาคการเกษตร 

ด้านการบริหารจดัการ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

- กิจกรรมที่ ๑: พฒันาศกัยภาพการ
ผลติพืชผกัปลอดภยั 

- กิจกรรม “การสนบัสนนุปัจจยัการ
ผลติ” เป็นกิจกรรมที่ช่วยผลกัดนัให้
เกษตรกรสนใจการผลติพืชผกั
ปลอดภยัมากขึน้ แตไ่มส่ามารถ
สง่ผลกระทบที่ตอ่เนื่องและยัง่ยืน
มากนกั 

- การจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์โดยวิธีสอบ
ราคาท าให้เกษตรกรได้รับวสัดุ
อปุกรณ์ที่มีประสทิธิภาพต ่าและ
งบประมาณเหลอืคืนโดยไมอ่าจท า
อะไรได้ 

- กิจกรรม “การพฒันาศกัยภาพการ
ผลติพืชผกัปลอดภยั” ควรเน้นเร่ือง
ของการถ่ายทอดองค์ความรู้ การ
สร้างจิตส านกึที่ถกูต้อง ความเข้าใจ
ในคณุคา่และการเห็นประโยชน์ของ
การเกษตรปลอดภยั รวมถึงการ
แลกเปลีย่นความรู้และ
ประสบการณ์กบัเกษตรกรที่ประสบ
ความส าเร็จแล้ว 

- กิจกรรมที่ ๒: ประชาสมัพนัธ์และ
สง่เสริมตลาดสนิค้าเกษตรปลอดภยั 

- การจดักิจกรรมเชิงบรูณาการร่วมกนั
จะท าให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกนั และสามารถใช้ทรัพยากรทัง้
ด้านงบประมาณ บคุลากร และ
ทรัพย์สนิร่วมกนัอยา่งคุ้มคา่มากขึน้ 

- งบประมาณบางสว่นถกูน าไปใช้ใน
การจดัท าสือ่และกิจกรรมการ
ประชาสมัพนัธ์ที่ไมเ่กิดความ
ตอ่เนื่องและยัง่ยืนมากนกั ดงันัน้ 
กิจกรรมที่เก่ียวกบัการ
ประชาสมัพนัธ์และสง่เสริม
การตลาดในครัง้ตอ่ ๆ ไป ควรเน้นท่ี
วิธีการท่ีแปลกใหม ่มีอิทธิพลตอ่ผู้ รับ
สือ่และผลกระทบในทางบวกที่
ตอ่เนื่องและยัง่ยืน 

- กิจกรรมที่ ๓: จดัท าแผนแมบ่ท
สนิค้าพืชผกัปลอดภยักลุม่จงัหวดั 

- การปรับเปลีย่นแผนงานในสว่นของ
ผู้ด าเนินกิจกรรมท าให้การด าเนิน
กิจกรรมเสร็จลา่ช้ากวา่ที่ก าหนดไป
มาก 

- การวางแผนงานโครงการควรจะ
ค านงึถึงข้อจ ากดัที่มีอยูแ่ละความ
เป็นไปได้ในการด าเนินกิจกรรมให้
ชดัเจนเหมาะสมก่อนการเร่ิมด าเนิน
โครงการ 

- กิจกรรมที่ ๔: การบริหารจดัการและ
ประเมินติดตามผลโครงการ 

- การประชมุชีแ้จงท าความเข้าใจ
เก่ียวกบัรายละเอียดของโครงการใน
ระดบัจงัหวดัจากหนว่ยงาน

- หนว่ยงานรับผิดชอบหลกัมีข้อจ ากดั
บางประการจนท าให้ไมส่ามารถ
บริหารจดัการโครงการได้อยา่งมี
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
รับผิดชอบหลกัไมช่ดัเจนและ
ตอ่เนื่องเพียงพอ (มีการจดัประชมุ
เพียงแคค่รัง้เดียวภายหลงัจากที่
ได้รับอนมุตัิงบประมาณ) 

- การติดตามงานโครงการของ
คณะกรรมการ/คณะท างาน
ขบัเคลือ่นโครงการมีน้อยเกินไปท า
ให้ผลลพัธ์ของโครงการไมด่ีเทา่ที่ควร 

- การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้แล้วเสร็จเร็วกวา่แผน
ที่วางไว้ท าให้ประสทิธิภาพการ
ด าเนินงานลดลงเนื่องจากบาง
กิจกรรมไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีได้
ก าหนดไว้ 

ประสทิธิภาพเทา่ที่ควร 

- หนว่ยงานระดบัยทุธศาสตร์ควร
หาทางแก้ปัญหาในกรณีที่มีนโยบาย
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จก่อนเวลาที่ได้ก าหนดไว้
ตามแผนงานโครงการ 

ด้านสภาวะแวดล้อม 

- กิจกรรมที่ ๑: พฒันาศกัยภาพการ
ผลติพืชผกัปลอดภยั 

- ช่วงเวลาของการจดัท าแปลง
ต้นแบบเพื่อเรียนรู้การผลติพืชผกั
ปลอดภยัไมต่รงกบัฤดกูาล
เพาะปลกูท าให้การผลติพืชผกั
ปลอดภยัในแปลงต้นแบบกลายเป็น
สิง่ที่ยุง่ยาก/ล าบาก 

- การวางแผนงานโครงการด้าน
การเกษตรควรให้ความส าคญัเป็น
พิเศษกบัการก าหนดช่วงเวลาของ
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการผลติให้
สอดคล้องกบัฤดกูาลเพาะปลกู
พืชผกัจริง 
 

- กิจกรรมที่ ๒: ประชาสมัพนัธ์และ
สง่เสริมตลาดสนิค้าเกษตรปลอดภยั 

- การประชาสมัพนัธ์และสง่เสริม
การตลาดจะต้องก่อให้เกิดผลลพัธ์
ในรูปของตลาดทีจ่ะมารองรับ
ผลผลติให้กบัเกษตรกรอยา่งเป็น
รูปธรรมที่แท้จริง 

- การประชาสมัพนัธ์และสง่เสริม
การตลาดจ าเป็นต้องค านงึถึง
กลุม่เป้าหมายทางการตลาดและ
สถานท่ีที่เหมาะสมในการน า
ผู้บริโภคและผู้ประกอบการมาพบ
เกษตรกร 

- กิจกรรมที่ ๓: จดัท าแผนแมบ่ท - - 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
สนิค้าพืชผกัปลอดภยักลุม่จงัหวดั 

- กิจกรรมที่ ๔: การบริหารจดัการและ
ประเมินติดตามผลโครงการ 

- หนว่ยงานรับผิดชอบหลกัเป็น
หนว่ยงานจากจงัหวดัเชียงใหมซ่ึง่มี
ภารกิจและงานท่ีได้รับมอบหมาย
อื่น ๆ จ านวนมากจนท าให้ข้อจ ากดั
ในการบริหารจดัการโครงการมีมาก 

- หนว่ยงานรับผิดชอบหลกัของ
โครงการควรเป็นหนว่ยงานท่ีมี
ข้อจ ากดัน้อยกวา่ และมีความพร้อม
ในการบริหารจดัการโครงการ
มากกวา่ 

-  -  -  
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โครงการท่ี ๑๐ สง่เสริมการผลติและเพิ่มมลูค่าข้าวปลอดภยัและได้มาตรฐาน 
 

 
ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 

เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ
ตอ่ไป 

ด้านบคุลากร 

- กิจกรรมที่ ๑  
กิจกรรมด้านการผลติ 

- กิจกรรมที่ ๒  
กิจกรรมด้านการเพิ่มมลูคา่
ข้าว 

- กิจกรรมที่ ๓  
กิจกรรมด้านการตลาด 

- กิจกรรมที่ ๔  
กิจกรรมด้านการพฒันา
ฐานข้อมลูและเครือขา่ย
ผู้ผลติข้าวปลอดภยั 

 

- บคุลากรมีความรู้ความเช่ียวชาญใน
การด าเนินกิจกรรมโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งกิจกรรมด้านการผลติ เนื่องจาก
คล้ายกบังานประจ า 

- กิจกรรมที่ ๔ การพฒันาฐานข้อมลู
ใช้การจ้างเหมา เนื่องจากบคุลากร
ไมม่ีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทาง 

 

- หากเป็นกิจกรรมด้านการผลติ
สนิค้าเกษตรปลอดภยัควรใช้
บคุลากรจากส านกังานเกษตร
จงัหวดั 

- หากมีผลผลติของโครงการเป็น
ฐานข้อมลูซึง่หนว่ยงานเจ้าภาพ
ต้องดแูลตอ่ หนว่ยงานเจ้าภาพ
จะต้องให้ผู้ รับจ้างที่จดัท า
ฐานข้อมลูนัน้ฝึกอบรมและฝึก
ทกัษะในการดแูลฐานข้อมลูในกบั
บคุลากรของหนว่ยงานเจ้าภาพ
ด้วย 

 
ด้านการบริหารจดัการ 

- กิจกรรมที่ ๑  
กิจกรรมด้านการผลติ 

- กิจกรรมที่ ๒  
กิจกรรมด้านการเพิ่มมลูคา่
ข้าว 

- กิจกรรมที่ ๓  
กิจกรรมด้านการตลาด 

- กิจกรรมที่ ๔  

- กิจกรรมด้านการพฒันา
ฐานข้อมลูและเครือขา่ย

 
หนว่ยงานเจ้าภาพหลกัยงับริหาร
จดัการโครงการยงัไมด่ีนกั ขาดการ
ประสานงานกนักบัหนว่ยงานเจ้าภาพ
รองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
หนว่ยงานเจ้าภาพจะต้องด าเนิน
โครงการในลกัษณะการบรูณาการและ
มีการประสานงานกนัระหวา่ง
หนว่ยงานเจ้าภาพทัง้หมดอยา่ง
สม ่าเสมอ ทัง้การประสานงานท่ีเป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ เมื่อมี
ปัญหาเกิดขึน้จะได้แก้ไขปัญหาได้
อยา่งทนัทว่งท ี
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ผู้ผลติข้าวปลอดภยั 

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 

- กิจกรรมที่ ๑  
กิจกรรมด้านการผลติ 

- กิจกรรมที่ ๒  
กิจกรรมด้านการเพิ่มมลูคา่
ข้าว 

- กิจกรรมที่ ๓  
กิจกรรมด้านการตลาด 

- กิจกรรมที่ ๔  

- กิจกรรมด้านการพฒันา
ฐานข้อมลูและเครือขา่ย
ผู้ผลติข้าวปลอดภยั 

 
 
 
 
บรรจภุณัฑ์ในกิจกรรมการเพิ่มมลูคา่
ข้าว เป็นบรรจภุณัฑ์ส าหรับผลติภณัฑ์
แปรรูปจากข้าว ซึง่แทบไมม่ีประโยชน์
เนื่องจากผ ลติภณัฑ์ข้าวยงัไมม่ี
ปริมาณเพียงพอท่ีจะแปรรูป 
 

 
 
 
 
หนว่ยงานเจ้าภาพควรประเมินความ
ต้องการท่ีแท้จริงของกลุม่เป้าหมาย
หลกัก่อนท่ีจะก าหนดรายละเอียดของ
กิจกรรม 

ด้านงบประมาณ 

- กิจกรรมที่ ๑  
กิจกรรมด้านการผลติ 

- กิจกรรมที่ ๒  
กิจกรรมด้านการเพิ่มมลูคา่
ข้าว 

- กิจกรรมที่ ๓  
กิจกรรมด้านการตลาด 

- กิจกรรมที่ ๔  

- กิจกรรมด้านการพฒันา
ฐานข้อมลูและเครือขา่ย
ผู้ผลติข้าวปลอดภยั 

 

- มีการกนัเงินเหลือ่มปีงบประมาณ 

- มีการคืนเงินงบประมาณ เนื่องจาก
ไมด่ าเนินกิจกรรมในบางกิจกรรม
ของบางจงัหวดั 

 

- เมื่อหนว่ยงานเจ้าภาพประเมินการ
ด าเนินกิจกรรมแล้วพบวา่ไม่
สามารถด าเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ
ได้ภายในปีงบประมาณ หนว่ยงาน
เจ้าภาพควรจะต้องขออนมุตัิกนัเงิน
เหลือ่มปีงบประมาณโดยเร็ว ไม่
ต้องรอเวลาจนใกล้สิน้
ปีงบประมาณ 

- หนว่ยงานเจ้าภาพหลกัจะต้อง
ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้เสร็จสิน้ทกุกิจรรม หาก
มีปัญหาเกิดขึน้จะได้ช่วยกนัแก้ไข
ก่อนสิน้ปีงบประมาณ 

ด้านสภาวะแวดล้อม   
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

- กิจกรรมที่ ๑  
กิจกรรมด้านการผลติ 

- กิจกรรมที่ ๒  
กิจกรรมด้านการเพิ่มมลูคา่
ข้าว 

- กิจกรรมที่ ๓  
กิจกรรมด้านการตลาด 

- กิจกรรมที่ ๔  

- กิจกรรมด้านการพฒันา
ฐานข้อมลูและเครือขา่ย
ผู้ผลติข้าวปลอดภยั 

การด าเนินโครงการทางการเกษตร 
กิจกรรมสว่นใหญ่จะขึน้อยูก่บัดินฟ้า
อากาศ ฤดกูาลเพาะปลกู 

ในการเขียนแผนโครงการทาง
การเกษตร หนว่ยงานเจ้าภาพต้อง
ค านงึถึงสภาพแวดล้อมทางด้านดินฟ้า
อากาศเป็นส าคญั และแผนงาน
โครงการควรจะมีความยืดหยุน่ท่ีจะ
รองรับความไมแ่นน่อนนีด้้วย หาก
กิจกรรมไดต้องรอผลผลติที่จะออก
ตามฤดกูาล แล้วผลผลตินัน้ออกเพื่อ
จะใช้ในการด าเนินกิจกรรมไมท่นัใน
ปีงบประมาณ เช่นการตรวจแปลง 
GAP ข้าว ซึง่ต้องรอผลผลติที่จะออก
ในเดือนธนัวาคม จึงจะสามารถ
ด าเนินการได้ ตอ่ไปควรจะมีการปรับ
กิจกรรม โดยเลอืกที่จะด าเนินกิจกรรม
อื่นแทนกิจกรรมที่ต้องรอฤดกูาล 

ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 

- กิจกรรมที่ ๑  
กิจกรรมด้านการผลติ 

- กิจกรรมที่ ๒  
กิจกรรมด้านการเพิ่มมลูคา่
ข้าว 

- กิจกรรมที่ ๓  
กิจกรรมด้านการตลาด 

- กิจกรรมที่ ๔  

- กิจกรรมด้านการพฒันา
ฐานข้อมลูและเครือขา่ย
ผู้ผลติข้าวปลอดภยั 

 
เกษตรกรในพืน้ท่ีสนใจที่จะเข้าร่วม
โครงการ และมีทศันคติที่ดีกบัโครงการ 

 
หนว่ยงานเจ้าภาพหลกัคือส านกังาน
เกษตรจงัหวดั เป็นหนว่ยงานท่ีใกล้ชิด
เกษตรกร ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายหลกั 
และเป็นหนว่ยงานท่ีได้รับการยอมรับ
วา่มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้าน
การเกษตร 

ด้านเทคโนโลยี 

- กิจกรรมที่ ๑  
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
กิจกรรมด้านการผลติ 

- กิจกรรมที่ ๒  
กิจกรรมด้านการเพิ่มมลูคา่
ข้าว 

- กิจกรรมที่ ๓  
กิจกรรมด้านการตลาด 

- กิจกรรมที่ ๔  
กิจกรรมด้านการพฒันา
ฐานข้อมลูและเครือขา่ย
ผู้ผลติข้าวปลอดภยั 

 
 
 
 
 
 
ในกิจกรรมที่ ๔ เป็นการรวบรวมข้อมลู
ทางอิเลคทรอนิกส์ แล้วได้ผลผลติ
ออกมาคือฐานข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ 
แล้วฐานข้อมลูนีจ้ะเป็นของหนว่ยงาน
เจ้าภาพ และหลงัจากสิน้สดุโครงการ
แล้ว หนว่ยงานเจ้าภาพจะต้องดแูล
ฐานข้อมลูนีเ้อง 

 
 
 
 
 
 
หนว่ยงานเจ้าภาพควรจะเตรียมความ
พร้อมทางเทคโนโลยีไมว่า่จะเป็น
ทางด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์ เพื่อ
รองรับฐานข้อมลูที่ได้จากกิจกรรมที่ ๑ 
รวมถึงการฝึกอบรม พฒันา บคุลากรท่ี
จะต้องมาดแูลฐานข้อมลูนีต้อ่ไป 
รวมถึงงบประมาณในการดแูล
ฐานข้อมลูนีด้้วย 
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โครงการท่ี ๑๑           เพิ่มประสทิธิภาพการผลติพืชสมนุไพรคณุภาพปลอดภยัและ
สมนุไพรอินทรีย์สูส่ากล   
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ
ตอ่ไป 

ด้านการบริหารจดัการ 
 

เนื่องจากโครงการนีม้ีหนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกัเพียงหนว่ยงานเดียว 
คือ ส านกังานเกษตรและสหกรณ์ จ.
ล าพนู เพราะฉะนัน้ โครงการอาจจะมี
ปัญหาในเร่ืองของการบรูณาการกบั
หนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

คอ่ยๆเพิ่มการประสานงานในการสร้าง
เครือขา่ยของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรอยา่งตอ่เนื่อง 

ด้านสภาวะแวดล้อม 
 

เนื่องจากการท่ีจะท าการเกษตร
อินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมแบบ
ยัง่ยืนให้ประสบผลส าเร็จได้นัน้ 
จะต้องท าเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร 
ซึง่ประกอบด้วยปัจจยัหลายประการ
ตัง้แตร่ะดบัต้นน า้จนถึงระดบัปลายน า้ 
เพราะฉะนัน้สภาพแวดล้อมในการ
ปลกูพืชสมนุไพรตา่งๆของโครงการนี ้
อาจมีข้อจ ากดัอยูบ้่าง นบัตัง้แต่
ขัน้ตอนการผลติไปจนถึงการหาตลาด
รองรับ  

เพื่อความสะดวกในการบริหารจดัการ
สนิค้าคงคลงัในอนาคต อาจหลกีเลีย่ง
การปลกูพืชสมนุไพรซ า้ๆกนัในหนึง่
ฤดกูาล ถ้าเป็นไปได้อาจเพิ่ม
ความส าคญัให้กบัการปลกูพืช
สมนุไพรให้มีความหลากหลายสลบักนั
ไปตลอดทัง้ปี ยกตวัอยา่งเช่น ไพล นัน้
มีวงจรชีวิตอยูร่ะหวา่ง ๙ เดือน ถึง ๑ 
ปี ซึง่ถ้าจ านวนที่ปลกูในแตล่ะครัง้ไม่
เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ก็อาจสง่ผล
ตอ่ความไมเ่พียงพอกบัความต้องการ
ของตลาดในบางช่วงเวลา 

ด้านเทคโนโลยี 

-  

การจดัท าฐานข้อมลูที่เป็นการจ้าง
เหมาบริการเพื่อออกแบบฐานข้อมลู
และการดแูลระบบ  

ผู้ดแูลระบบอาจเน้นการสอบถามผู้ใช้
ถึงความสะดวกในการใช้งาน เนือ้หาที่
น าไปใช้ประโยชน์ และ การเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายที่แท้จริง เพื่อน าข้อมลูที่
ได้ไปปรับปรุงฐานข้อมลูในอนาคต 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการท่ี ๑๒           การตลาดเชิงรุกในประเทศและต่างประเทศ 
 

ปัจจยั/กิจกรรม 
การตลาดเชิงรุกในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ด้านบคุลากร 

 
มีการโยกย้ายต าแหนง่และตวัผู้บริหาร
โครงการท าให้ขาดความตอ่เนื่องใน
การด าเนินงาน 

การก าหนดตารางการปฏิบตัิงานให้
ชดัเจนและการก าหนดรายละเอียด
ของแตล่ะกิจกรรมตัง้แตช่่วงเขียน
โครงการจะช่วยลดผลกระทบนีไ้ด้ 

ด้านการบริหารจดัการ 
 

การจดัจ้างบคุคลภายนอกเข้ามาท า
กิจกรรมในโครงการ เกิดปัญหาในการ
ลา่ช้าของช่วงท า TOR และมีปัญหาใน
การหาผู้ รับจ้างท า 

ควรจดัท าการประเมินภายใน
หนว่ยงานถึงปัญหาที่เกิดขึน้และหา
วิธีแก้ไขในปีตอ่ไป และควรมีการจดัท า
ฐานข้อมลูของผู้ รับจ้างไว้ใช้ในกรณี
ผู้ปฏิบตัิงานมาการโยกย้าย 

ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 
 

การจดักิจกรรมไมค่อ่ยเป็นท่ี รู้กนัในวง
กว้าง ระดบัประเทศ 

ควรจดัให้มีฐานข้อมลูของสือ่มวลชน
ระดบัประเทศ และมอบหมายให้มี
ผู้ดแูลกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์รวม
ของทกุโครงการโดยเฉพาะ 
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โครงการท่ี ๑๓            พฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวแบบพ านกัระยะยาวของกลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
 

 
ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียนสถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 

เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ
ตอ่ไป 

ด้านบคุลากร 
- กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาระบบบรูณา
การการบริหารจดัการขนสง่และโลจิ
สติกส์เพื่อการทอ่งเที่ยว 
- กิจกรรมที่ ๒ การพฒันาบคุลากร
ด้าน Tourism Logistics และการ
สร้างคลสัเตอรอตุสาหกรรมที่
เก่ียวข้องกบัการทอ่งเที่ยวภายใน
กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
- กิจกรรมที่ ๓ การประชาสมัพนัธ์
ระบบบรูณาการบริหารจดัการขนสง่
และโลจิสติกส์เพื่อการทอ่งเที่ยวด้วย
ระบบสารสนเทศ 
- กิจกรรมที่ ๔ การจดัท าแผนปฏิบตัิ
การด้านโลจิสติกส์เพื่อการทอ่งเทีย่ว
ในช่วงเทศกาลทอ่งเที่ยวที่ส าคญั 
- กิจกรรมที่ ๕  ประชาสมัพนัธ์
แผนปฏิบตัิการด้านโลจิสติกส์เพื่อ
การทอ่งเที่ยวในช่วงเทศกาล
ทอ่งเที่ยวที่ส าคญั 
- กิจกรรมที่ ๖ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการพฒันาระบบ
บรูณาการบริหารจดัการขนสง่
และโลจิสติกส์เพื่อการทอ่งเที่ยวด้วย
ระบบสารสนเทศ 

 
แม้เป็นการจ้างเหมาในการด าเนิน
กิจกรรมตา่งๆ แตผู่้ รับจ้างเหมาเป็นผู้ที่
มีความรู้ ความช านาญในเร่ืองที่ท า
เป็นอยา่งดี ประกอบกบัผู้ รับจ้างเหมา
มีสว่นร่วมตัง้แตข่ัน้ตอนการวางแผน
โครงการ ท าให้เข้าใจในวตัถปุระสงค์
ของโครงการตลอดจนเป้าประสงค์ 
และตวัชีว้ดัเป็นอยา่งด ีท าให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความ
ราบร่ืน และตรงวตัถปุระสงค์ 

 
การจ้างผู้ที่มีความช านาญในการ
ด าเนินการ และความเข้าใจใน
วตัถปุระสงค์และเป้าประสงค์ของ
กิจกรรม 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียนสถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ด้านการบริหารจดัการ 
- กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาระบบบรูณา
การการบริหารจดัการขนสง่และโลจิ
สติกส์เพื่อการทอ่งเที่ยว 
- กิจกรรมที่ ๒ การพฒันาบคุลากร
ด้าน Tourism Logistics และการ
สร้างคลสัเตอรอตุสาหกรรมที่
เก่ียวข้องกบัการทอ่งเที่ยวภายใน
กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
- กิจกรรมที่ ๓ การประชาสมัพนัธ์
ระบบบรูณาการบริหารจดัการขนสง่
และโลจิสติกส์เพื่อการทอ่งเที่ยวด้วย
ระบบสารสนเทศ 
- กิจกรรมที่ ๔ การจดัท าแผนปฏิบตัิ
การด้านโลจิสติกส์เพื่อการทอ่งเที่ยว
ในช่วงเทศกาลทอ่งเที่ยวที่ส าคญั 
- กิจกรรมที่ ๕  ประชาสมัพนัธ์
แผนปฏิบตัิการด้านโลจิสติกส์เพื่อ
การทอ่งเที่ยวในช่วงเทศกาล
ทอ่งเที่ยวที่ส าคญั 
- กิจกรรมที่ ๖ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการพฒันาระบบ
บรูณาการบริหารจดัการขนสง่
และโลจิสติกส์เพื่อการทอ่งเที่ยวด้วย
ระบบสารสนเทศ 

 
การมีกิจกรรมหลกัหลายกิจกรรมที่มี
ความตอ่เนื่อง/สอดคล้องกนั จ าเป็น
อยา่งยิ่งที่จะต้องให้ความส าคญัใน
เร่ืองการประสานงานในการ
ด าเนินงานในแตล่ะกิจกรรม 

 
การประชมุ ปรึกษา หารือระหวา่งทีม
ตา่งๆ และผู้ประสานงานเป็นสิง่ส าคญั
และจ าเป็นในการด าเนินงาน 
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โครงการท่ี ๑๔      พฒันาระบบบรูณาการบริหารจดัการขนสง่และโลจิสดิกส์เพ่ือการ
ท่องเท่ียวด้วยระบบสารสนเทศ 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ด้านบคุลากร 
กิจกรรมที่ ๑  
การพฒันาระบบบรูณาการการบริหาร
จดัการขนสง่และโลจิสติกส์เพื่อการ
ทอ่งเที่ยว 
กิจกรรมที่ ๒  
การพฒันาบคุลากรด้าน Tourism 
Logistics และการสร้างคลสัเตอร
อตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องกบัการ
ทอ่งเที่ยวภายในกลุม่จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน ๑ 
กิจกรรมที่ ๓  
การประชาสมัพนัธ์ระบบบรูณาการ
บริหารจดัการขนสง่และโลจิสติกส์เพื่อ
การทอ่งเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ ๔   
การจดัท าแผนปฏิบตัิการด้านโลจิ
สติกส์เพื่อการทอ่งเที่ยวในช่วงเทศกาล
ทอ่งเที่ยวที่ส าคญั 
กิจกรรมที่ ๕   
ประชาสมัพนัธ์แผนปฏิบตัิการด้านโลจิ
สติกส์เพือ่การทอ่งเที่ยวในช่วงเทศกาล
ทอ่งเที่ยวที่ส าคญั 

การพฒันาบคุลากรและองค์กรที่จะ
รองรับการบริหารจดัการ
ระบบปฏิบตัิการเป็นเร่ืองที่ส าคญั อนั
จะน าไปสูก่ารใช้ประโยชน์จากผลผลติ
ที่ได้จากโครงการ อยา่งเป็นรูปธรรม 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 

- ช้อมลูความต้องการและ
พฤติกรรมของกลุม่
ผู้ใช้บริการทอ่งเที่ยว 

วิกฤติที่ค้นพบ 

- ขาดแผนการบริหารจดัการ
ระบบปฏิบตัิการท่ีพฒันาขึน้ 
การน าไปใช้ในอนาคต 

ด้านการบริหารจดัการ 
กิจกรรมที่ ๑  
การพฒันาระบบบรูณาการการบริหาร

การพฒันาระบบ และแผนเฉพาะด้าน
ที่ต้องอาศยัความเช่ียวชาญเชิงลกึ 
จ าเป็นต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญในสาขา

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆ มา 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
จดัการขนสง่และโลจิสติกส์เพื่อการ
ทอ่งเที่ยว 
กิจกรรมที่ ๒  
การพฒันาบคุลากรด้าน Tourism 
Logistics และการสร้างคลสัเตอร
อตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องกบัการ
ทอ่งเที่ยวภายในกลุม่จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน ๑ 
กิจกรรมที่ ๓  
การประชาสมัพนัธ์ระบบบรูณาการ
บริหารจดัการขนสง่และโลจิสติกส์เพื่อ
การทอ่งเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ ๔   
การจดัท าแผนปฏิบตัิการด้านโลจิ
สติกส์เพือ่การทอ่งเที่ยวในช่วงเทศกาล
ทอ่งเที่ยวที่ส าคญั 
กิจกรรมที่ ๕   
ประชาสมัพนัธ์แผนปฏิบตัิการด้านโลจิ
สติกส์เพื่อการทอ่งเที่ยวในช่วงเทศกาล
ทอ่งเที่ยวที่ส าคญั 

นัน้ๆ แตอ่ยา่งไรก็ตาม หนว่ยงาน
รับผิดชอบโครงการควรต้องมีการ
เตรียมความพร้อมส าหรับรองรับด้าน
ตา่งๆที่ต้องน าไปใช้ตอ่เนื่องในอนาคต
อยา่งชดัเจน 

 

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 
 

- 
 

- 
 

ด้านงบประมาณ 
 

- - 

ด้านสภาวะแวดล้อม 
 

- - 

ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 
 

  

ด้านเทคโนโลย ี
 

- - 
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โครงการท่ี ๑๕        พฒันาหมูบ้่านวฒันธรรมล้านนาเพ่ือการท่องเที่ยว 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ด้านบคุลากร 

- กิจกรรมที่ ๑ การก าหนด
ศกัยภาพการพฒันาด้านการ
ทอ่งเที่ยวของอ าเภอ 

- กิจกรรมที่ ๒ สนบัสนนุ
กิจกรรมการสง่เสริมการ
ทอ่งเที่ยว 

- กิจกรรมที่ ๑ สภาพ บริบทเชิงพืน้ท่ี 
เชิงวฒันธรรมของคนที่แตกตา่งกนั
ในแตล่ะหมูบ้่าน 

- กิจกรรมที่ ๑ ต้องศกึษาและเข้าใจ
ถึงสภาพ บริบทเชิงพืน้ท่ี เชิง
วฒันธรรมพืน้ท่ีเป้าหมายให้ชดัแจ้ง
โดยเฉพาะคนในหมูบ้่าน 

ด้านการบริหารจดัการ 

- กิจกรรมที่ ๑ การก าหนด
ศกัยภาพการพฒันาด้านการ
ทอ่งเที่ยวของอ าเภอ 

- กิจกรรมที่ ๒ สนบัสนนุ
กิจกรรมการสง่เสริมการ
ทอ่งเที่ยว 

- กิจกรรมที่ ๒ สภาพ บริบทเชิงพืน้ท่ี 
เชิงวฒันธรรมที่แตกตา่งกนั 
 

- กิจกรรมที่ ๒ ต้องศกึษาและเข้าใจถึง
สภาพ บริบทเชิงพืน้ท่ี เชิงวฒันธรรม
พืน้ท่ีเป้าหมาย 
ให้ชดัแจ้ง 
 

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 

- กิจกรรมที่ ๑ การก าหนด
ศกัยภาพการพฒันาด้านการ
ทอ่งเที่ยวของอ าเภอ 

- กิจกรรมที่ ๒ สนบัสนนุ
กิจกรรมการสง่เสริมการ
ทอ่งเที่ยว 

  

ด้านงบประมาณ 

- กิจกรรมที่ ๑ การก าหนด
ศกัยภาพการพฒันาด้านการ
ทอ่งเที่ยวของอ าเภอ 

- กิจกรรมที่ ๒ สนบัสนนุ
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
กิจกรรมการสง่เสริมการ
ทอ่งเที่ยว 

ด้านสภาวะแวดล้อม 

- กิจกรรมที่ ๑ การก าหนด
ศกัยภาพการพฒันาด้านการ
ทอ่งเที่ยวของอ าเภอ 

- กิจกรรมที่ ๒ สนบัสนนุ
กิจกรรมการสง่เสริมการ
ทอ่งเที่ยว 

- กิจกรรมที่ ๒ สภาพ บริบทเชิง
สภาวะแวดล้อมที่แตกตา่งกนั 

 

กิจกรรมที่ ๒ ต้องศกึษาและเข้าใจถึง
สภาพ บริบทเชิงสภาวะแวดล้อมของ
พืน้ท่ีเป้าหมาย 
ให้ชดัแจ้งเพื่อใช้เป็นจดุเดน่ของ
หมูบ้่าน 
 

ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 

- กิจกรรมที่ ๑ การก าหนด
ศกัยภาพการพฒันาด้านการ
ทอ่งเที่ยวของอ าเภอ 

- กิจกรรมที่ ๒ สนบัสนนุ
กิจกรรมการสง่เสริมการ
ทอ่งเที่ยว 

  

ด้านเทคโนโลยี 

- กิจกรรมที่ ๑ การก าหนด
ศกัยภาพการพฒันาด้านการ
ทอ่งเที่ยวของอ าเภอ 

- กิจกรรมที่ ๒ สนบัสนนุ
กิจกรรมการสง่เสริมการ
ทอ่งเที่ยว 
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โครงการท่ี ๑๖    หตัถศิลป์ ถ่ินนวตักรรมไม้แกะสลกัล้านนา สูเ่วทีท่องเท่ียวสากล 
 

 
ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 

เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ
ตอ่ไป 

ด้านบคุลากร 

- กิจกรรมที่ ๑ การพฒันา
ศกัยภาพผู้ประกอบการ/
ผลติภณัฑ์ไม้แกะสลกัสู่
สากล 

- กิจกรรมที่ ๒ การสง่เสริม
ช่องทางการตลาด 

- กิจกรรมที่ ๓ การเปิดตวั
หมูบ้่านทอ่งเที่ยวและ 
Business Matching 

- กิจกรรมที่ ๔ การ
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก และ
การปรับภมูิทศัน์ 

- กิจกรรมที่ ๑ เกษตรมีการประท้วง
ท าให้บคุลากรต้องไปเจรจา ท าให้
เลือ่นการอบรม 

- กิจกรรมที่ ๑ วิทยากรเป้าหมายมี
ภารกิจเยอะ 
 

 

 
 
 
 

- กิจกรรมที่ ๑ ต้องตดิตอ่ไว้เนิ่นๆ 
และมีวิทยากรในหลายคน/พืน้ท่ี 

 
 

ด้านการบริหารจดัการ 

- กิจกรรมที่ ๑ การพฒันา
ศกัยภาพผู้ประกอบการ/
ผลติภณัฑ์ไม้แกะสลกัสู่
สากล 

- กิจกรรมที่ ๒ การสง่เสริม
ช่องทางการตลาด 

- กิจกรรมที่ ๓ การเปิดตวั
หมูบ้่านทอ่งเที่ยวและ 
Business Matching 

- กิจกรรมที่ ๔ การ
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก และ

- กิจกรรมที่ ๔ การประชาสมัพนัธ์เชิง
รุก และการปรับภมูิทศัน์มี
ปรับเปลีย่นพืน้ท่ีเป้าหมายเนื่องจาก
หมูบ้่านสบเมยมีผู้ผลติผลติภณัฑ์
จ านวนน้อย 
 

- กิจกรรมที่ ๔ การประชาสมัพนัธ์เชิง
รุก และการปรับภมูิทศัน์ มีปรับเปลีย่น
พืน้ท่ีเป้าหมาย ชีใ้ห้เห็นวา่ขาดการ 
บรูณาการและประสานงานร่วมกนั
ของหนว่ยงานเจ้าภาพ โดยไมไ่ด้
ค านงึถึงสภาพความเป็นจริงในพืน้ท่ี
เป้าหมายจริงๆลกัษณะของการ
ด าเนินการคือการแบง่งานกนั
ด าเนินการ ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่
หนว่ยงานเจ้าภาพร่วม ไมไ่ด้เข้าใจ
แผนงานโครงการและเป้าหมาย
สดุท้ายเลย 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
การปรับภมูิทศัน์ 

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 

- กิจกรรมที่ ๑ การพฒันา
ศกัยภาพผู้ประกอบการ/
ผลติภณัฑ์ไม้แกะสลกัสู่
สากล 

- กิจกรรมที่ ๒ การสง่เสริม
ช่องทางการตลาด 

- กิจกรรมที่ ๓ การเปิดตวั
หมูบ้่านทอ่งเที่ยวและ 
Business Matching 

- กิจกรรมที่ ๔ การ
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก และ
การปรับภมูิทศัน์ 

  

ด้านงบประมาณ 

- กิจกรรมที่ ๑ การพฒันา
ศกัยภาพผู้ประกอบการ/
ผลติภณัฑ์ไม้แกะสลกัสู่
สากล 

- กิจกรรมที่ ๒ การสง่เสริม
ช่องทางการตลาด 

- กิจกรรมที่ ๓ การเปิดตวั
หมูบ้่านทอ่งเที่ยวและ 
Business Matching 

- กิจกรรมที่ ๔ การ
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก และ
การปรับภมูิทศัน์ 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ด้านสภาวะแวดล้อม 

- กิจกรรมที่ ๑ การพฒันา
ศกัยภาพผู้ประกอบการ/
ผลติภณัฑ์ไม้แกะสลกัสู่
สากล 

- กิจกรรมที่ ๒ การสง่เสริม
ช่องทางการตลาด 

- กิจกรรมที่ ๓ การเปิดตวั
หมูบ้่านทอ่งเที่ยวและ 
Business Matching 

- กิจกรรมที่ ๔ การ
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก และ
การปรับภมูิทศัน์ 
 

  

ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 

- กิจกรรมที่ ๑ การพฒันา
ศกัยภาพผู้ประกอบการ/
ผลติภณัฑ์ไม้แกะสลกัสู่
สากล 

- กิจกรรมที่ ๒ การสง่เสริม
ช่องทางการตลาด 

- กิจกรรมที่ ๓ การเปิดตวั
หมูบ้่านทอ่งเที่ยวและ 
Business Matching 

- กิจกรรมที่ ๔ การ
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก และ
การปรับภมูิทศัน์ 

 

  

ด้านเทคโนโลยี   
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 

- กิจกรรมที่ ๑ การพฒันา
ศกัยภาพผู้ประกอบการ/
ผลติภณัฑ์ไม้แกะสลกัสู่
สากล 

- กิจกรรมที่ ๒ การสง่เสริม
ช่องทางการตลาด 

- กิจกรรมที่ ๓ การเปิดตวั
หมูบ้่านทอ่งเที่ยวและ 
Business Matching 

- กิจกรรมที่ ๔ การ
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก และ
การปรับภมูิทศัน์ 
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โครงการท่ี ๑๗    มนต์เสน่ห์ล้านนาท่องเท่ียว ๔ จงัหวดั ภาคเหนือตอนบน ๑ 
 

 
ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียนสถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ

เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ
ตอ่ไป 

ด้านบคุลากร 
กิจกรรมที่ ๑ จ้างเหมาจดักิจกรรมแรล
ลีจ่กัรยานเพื่อการทอ่งเที่ยว 
 
กิจกรรมที่ ๒ จ้างเหมาจดัท าเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์การทอ่งเที่ยว 

 

 
การเปลีย่นแปลงและโอนย้ายบคุลากร
ที่รับผิดชอบโครงการเป็นปัจจยัที่ท าให้
การด าเนินการเกิดความลา่ช้า และ
ติดขดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บคุลากรท่ีรับผิดชอบการด าเนินงาน
เป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการทัง้หมด การโอนย้าย
และเปลีย่นแปลงบคุลากรผู้ รับผิดชอบ 
ตลอดจนผู้บริหารที่ดแูลการด าเนิน
โครงการมีผลให้การด าเนินกิจกรรม
ตา่งๆ ของโครงการลา่ช้าและติดขยั ไม่
ตอ่เนื่อง อีกทัง้เนื่องจากบคุลากรมี
จ านวนจ ากดั จึงท าให้การ
ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องมีความลา่ช้า 

ด้านการบริหารจดัการ 
กิจกรรมที่ ๑ จ้างเหมาจดักิจกรรมแรล
ลีจ่กัรยานเพื่อการทอ่งเที่ยว 
 
กิจกรรมที่ ๒ จ้างเหมาจดัท าเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์การทอ่งเที่ยว 
 
กิจกรรมที่ ๓ จ้างเหมาด าเนินการจดั
งานเทศกาลล้านนาโลก 

 
แม้โครงการจะใช้วิธีการจ้างเหมาใน
การด าเนินกิจกรรม แตผู่้ รับจ้างเหมามี
ความช านาญในการท ากิจกรรม 
ประกอบกบัทางหนว่ยงานเจ้าภาพได้
มีการอธิบายถึงวตัถปุระสงค์ของการ
จดักิจกรรมให้กบัผู้ รับจ้างเหมาได้
เข้าใจ และมีการประสาน ติดตามการ
ท างานของผู้ รับจ้างเหมาโดยตลอด ท า
ให้การท ากิจกรรมมีประสทิธิภาพ ตรง
ตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ใจ 

 
ปัจจยัแหง่ความส าเร็จคือ ความ
ช านาญและเป็นมืออาชีพของผู้ รับจ้าง
เหมา และการประสานงานระหวา่ง
หนว่ยงานเจ้าภาพและผู้ รับจ้างเหมา
ตลอดระยะเวลาการด าเนินการ ท าให้
การท ากิจกรรมมีประสทิธิภาพ ตรง
ตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ใจ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการท่ี ๑๘ ล้านนาแอดแวนเจอร์ 
 
ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 

เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ
ตอ่ไป 

ด้านบคุลากร 
 

- - 

ด้านการบริหารจดัการ 
กิจกรรมที่ ๑ ส ารวจและจดัเก็บข้อมลู
เบือ้งต้นในแหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงผจญภยั 
และการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬาและจดั
ประชมุ ระดมความคิดเห็นจากกลุม่
ยอ่ย เพื่อจดัท าแผนท่ีการทอ่งเที่ยวเชิง
ผจญภยั และคดัเลอืกแหลง่ทอ่งเที่ยว
ของ ๔ จงัหวดั 
 
กิจกรรมที่ ๓ จดังานล้านนาแอดเวน
เจอร์ 
 

หนว่ยงานเจ้าภาพมีความตัง้ใจจริงใน
การด าเนินการ รวมไปถึงมีแผนงาน
และแนวทางที่ชดัเจน 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
จากการวางแผนโครงการขัน้ต้น ท าให้
ผลลพัธ์ของการด าเนินโครงการเป็นไป
อยา่งราบร่ืน สามารถด าเนินโครงการ
ให้ส าเร็จรวมทัง้สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตามก าหนดเวลา 
วิกฤติที่ค้นพบ 
เนื่องจากความสมบรูณ์ของงานอาศยั
ความสามารถเฉพาะตวัของบคุคล 
เช่น การบริหารจดัการอยา่งรวดเร็ว 
การมีเครือขา่ย ด้วยเหตนุีอ้าจสง่ผลตอ่
ความเสีย่งที่งานจะติดขดัหาก
บคุลากรมีการโยกย้าย 

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 
 

- - 

ด้านงบประมาณ 
 

- - 

ด้านสภาวะแวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๒ จดัท าสือ่โฆษณาเพื่อ
ประชาสมัพนัธ์แหลง่ทอ่งเที่ยวเชิง
ผจญภยั และการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา 
กิจกรรมที่ ๓ จดังานล้านนาแอดเวน
เจอร์ 
 
 

ด้านสภาวะแวดล้อมของการ
จดังานมีความสมบรูณ์ของ
พืน้ท่ีจดังานในแตล่ะจงัหวดั 
เนื่องจากกลุม่จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน ๑ มีพืน้ท่ี
เป็นป่าเขา เหมาะแก่กบัจดั
โครงการประเภทนีเ้ป็นอยา่ง
มาก 
 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริหารจดัการกิจกรรมในรูปแบบ
ใกล้เคียงมาก่อน 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
การก าหนดกลุม่เป้าหมายที่
รับสือ่ยงัไมช่ดัเจน จึงท าให้
สือ่ที่ผลติออกมาอาจไม่
สามารถเข้าถึงกลุม่ที่
ต้องการได้อยา่งทัง่ถึง 

ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 
กิจกรรมที่ ๒ จดัท าสือ่โฆษณาเพื่อ
ประชาสมัพนัธ์แหลง่ทอ่งเที่ยวเชิง
ผจญภยั และการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา 
 
กิจกรรมที่ ๓ จดังานล้านนาแอดเวน
เจอร์ 
 

งานประชาสมัพนัธ์ในสือ่ตา่งๆ พบวา่
ยงัไมม่ีการประเมินผลอยา่งเป็น
รูปธรรมวา่สือ่ใดให้ประสทิธิผลที่ดีกวา่
กนั  

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
- หากจะวางแผนกลยทุธ์ในปีตอ่ๆไป
ควรมีการประเมินก่อนเพื่อท่ีจะจดัสรร
งบประมาณได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
สงูสดุ 
วิกฤติทีค้่นพบ 
การท าความเข้าใจกบัมวลชนอาจยงั
ไมต่รงตามเป้าหมายของผู้มีสว่นได้
เสยีบางกลุม่ 

ด้านเทคโนโลย ี
 

- - 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการท่ี ๒๐         โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอตุสาหกรรมน า้ตาลล าไย (ปี
ท่ี๓) 
 

 
ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 

เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ
ตอ่ไป 

ด้านบคุลากร 
กิจกรรมที่ ๑ จดัสมัมนาเพื่อชีแ้จง
ข้อมลูโครงการ และน าเยี่ยมชมโรงงาน
ต้นแบบ 
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสมัพนัธ์
น า้ตาลล าไย และสร้างการรับรู้ของ
ผู้บริโภคในวงกว้าง 
กิจกรรมที่ ๓ จ้างที่ปรึกษาเจรจาทาง
ธุรกิจเพื่ อให้เกิดการลงทนุใน
สายการผลติน า้ตาลล าไย และก าหนด
รูปแบบการบริหารจดัการให้เกิดความ
ยัง่ยืน 
กิจกรรมที่ ๔ จ้างที่ปรึกษาวิจยัตอ่ยอด
ใช้ประโยชน์สายการผลติน า้ตาลล าไย
กบัผลไม้ชนิดอื่น 

ด้านลกูค้าโครงการ 
มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากแตย่งั
ไมต่รงประเด็นความต้องการของ
กลุ่ มเป้าหมายอยา่งเต็มที่เนื่อง
กลุม่เป้าหมายบางกลุม่ไมส่ะดวกตาม
วนัเวลาในการจดักิจกรรม 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัความ
เช่ียวชาญของหนว่ยงานเจ้าภาพ 
จึงมีความเป็นไปได้อยา่งชดัเจนที่จะ
พฒันาได้ตรงตามความต้องการของผู้
มีสว่นได้เสยีอยา่งมีประสทิธิภาพ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
- 

ด้านการบริหารจดัการ 
กิจกรรมที่ ๑ จดัสมัมนาเพื่อชีแ้จง
ข้อมลูโครงการ และน าเยี่ยมชมโรงงาน
ต้นแบบ 
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสมัพนัธ์
น า้ตาลล าไย และสร้างการรับรู้ของ
ผู้บริโภคในวงกว้าง 
กิจกรรมที่ ๓ จ้างที่ปรึกษาเจรจาทาง
ธุรกิจเพื่อให้เกิดการลงทนุใน
สายการผลติน า้ตาลล าไย และก าหนด

รูปแบบการด าเนินงานมีความสมบรูณ์ 
มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ แต่
โครงสร้างการบริหารงานอาจยงัไม่
ชดัเจน 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆมา
นาน ท าให้ทราบปัญหาอปุสรรคมา
ก่อน และได้หาแนวทางแก้ไขมาแล้ว 
วิกฤติที่ค้นพบ 
เนื่องจากความสมบรูณ์ของงานอาศยั
ความสามารถเฉพาะตวัของบคุคล 
เช่น การบริหารจดัการอยา่งรวดเร็ว 
การมีเครือขา่ย ด้วยเหตนุีอ้าจสง่ผลตอ่
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
รูปแบบการบริหารจดัการให้เกิดความ
ยัง่ยืน 
กิจกรรมที่ ๔ จ้างที่ปรึกษาวิจยัตอ่ยอด
ใช้ประโยชน์สายการผลติน า้ตาลล าไย
กบัผลไม้ชนิดอื่น 

ความเสีย่งที่งานจะติดขดัหาก
บคุลากรมีการโยกย้าย 

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 
กิจกรรมที่ ๑ จดัสมัมนาเพื่อชีแ้จง
ข้อมลูโครงการ และน าเยี่ยมชมโรงงาน
ต้นแบบ 
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสมัพนัธ์
น า้ตาลล าไย และสร้างการรับรู้ของ
ผู้บริโภคในวงกว้าง 
กิจกรรมที่ ๓ จ้างที่ปรึกษาเจรจาทาง
ธุรกิจเพื่อให้เกิดการลงทนุใน
สายการผลติน า้ตาลล าไย และก าหนด
รูปแบบการบริหารจดัการให้เกิดความ
ยัง่ยืน 
กิจกรรมที่ ๔ จ้างที่ปรึกษาวิจยัตอ่ยอด
ใช้ประโยชน์สายการผลติน า้ตาลล าไย
กบัผลไม้ชนิดอื่น 

เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการจ้างที่ปรึกษา
ภายนอก เป็นสว่นใหญ่จึงลดภาระใน
ด้านการจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
เคร่ืองจกัร และวตัถดุิบอื่นๆ 
 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
การมีเครือขา่ยทางวิชาการช่วยให้
สามารถยืมเคร่ืองมือทีจ าเป็นจาก
สถาบนัการศกึษาได้ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
การจ้างที่ปรึกษาภายนอก อาจมี
ผลกระทบในกรณี การถ่ายทอดข้อมลู
ระหวา่งแผนยทุธศาสตร์กบัการด าเนิน
โครงการท่ีแท้จริง 

ด้านงบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ จดัสมัมนาเพื่อชีแ้จง
ข้อมลูโครงการ และน าเยี่ยมชมโรงงาน
ต้นแบบ 
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสมัพนัธ์
น า้ตาลล าไย และสร้างการรับรู้ของ
ผู้บริโภคในวงกว้าง 
กิจกรรมที่ ๓ จ้างที่ปรึกษาเจรจาทาง
ธุรกิจเ พื่อให้เกิดการลงทนุใน
สายการผลติน า้ตาลล าไย และก าหนด

-ช่วงเวลาในการจดังานไมส่อดคล้อง
กบัช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก
งบประมาณมาลา่ช้า 
-ความถกูต้องรวดเร็วในการเบิกจ่ายมี
ความแตกตา่งกนัในแตล่ะจงัหวดั 
-รายละเอียดที่ระบใุนแผนน้อย กรณี
จดัจ้างที่ปรึกษาภายนอกในการจดั
กิจกรรม 
 
 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
การวางแผนการเบิกจ่ายอยา่งเป็น
ระบบ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
-การขาดแผนงบประมาณระยะยาว
ของกลุม่ยทุธศาสตร์ เนื่องจากมี แผน
ยทุธศาสตร์ ๔  ปี แตไ่มม่ีแผน
งบประมาณ ๔ ปีท าให้โครงการอาจไม่
เกิดความตอ่เนื่องและยัง่ยืน 
-ความลา่ช้าของงบประมาณและการ
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
รูปแบบการบริหารจดัการให้เกิดความ
ยัง่ยืน 
กิจกรรมที่ ๔ จ้างที่ปรึกษาวิจยัตอ่ยอด
ใช้ประโยชน์สายการผลติน า้ตาลล าไย
กบัผลไม้ชนิดอื่น 

เปลีย่นแปลงก าหนดการในการจดั
กิจกรรมสง่ผลให้ต้องมีการใช้
งบประมาณไมท่นัตอ่ปีงบประมาณ 
และเป็นเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ซ า้กนัทกุปี
ใช้งบประมาณเกินกว่ าแผนท่ีก าหนด
ไว้ 

ด้านสภาวะแวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๑ จดัสมัมนาเพื่อชีแ้จง
ข้อมลูโครงการ และน าเยี่ยมชมโรงงาน
ต้นแบบ 
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสมัพนัธ์
น า้ตาลล าไย และสร้างการรับรู้ของ
ผู้บริโภคในวงกว้าง 
กิจกรรมที่ ๓ จ้างที่ปรึกษาเจรจาทาง
ธุรกิจเพื่อให้เกิดการลงทนุใน
สายการผลติน า้ตาลล าไย และก าหนด
รูปแบบการบริหารจดัการให้เกิดความ
ยัง่ยืน 
กิจกรรมที่ ๔ จ้างที่ปรึกษาวิจยัตอ่ยอด
ใช้ประโยชน์สายการผลติน า้ตาลล าไย
กบัผลไม้ชนิดอื่น 

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
ในการจดังานแตล่ะครัง้ ปัจจยัด้าน
สถานท่ีและช่วงเวลาในการจดังานมี
ความส าคญัมากเพราะมี ผลตอ่
ผู้ เข้าร่วมงานวา่เป็นกลุม่ที่จะได้ใช้
ประโยชน์จากกิจกรรมดงักลา่วเต็ม
ประสทิธิภาพหรือไม ่
-หนว่ยงานเจ้าภาพพิจารณาถึง
แนวโน้มเศรษฐกิจ สงัคมเป็นอยา่งดี 
จึงเน้นในการพฒันาล าไยที่สามารถ
เป็นท่ีต้องการของตลาดได้ในอนาคต 
 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีประสบก ารณ์ใน
การบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆมา
นาน ท าให้ทราบปัญหาอปุสรรคมา
ก่อน และได้หาแนวทางแก้ไขมาแล้ว 
วิกฤติที่ค้นพบ 
ความไมแ่นน่อนจากสภาวะเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง ทัง้จาก
ภายในประเทศ ภายนอกประเทศและ
การเมืองท้องถ่ินอาจสง่ผลให้การ
ด าเนินงานในแตล่ะกิจกรรมไมเ่ป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้ รวมถึงความเข้าใจที่
แกตา่งกนัของผู้มีสว่นได้เสยี 

ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 
กิจกรรมที่ ๑ จดัสมัมนาเพื่อชีแ้จง
ข้อมลูโครงการ และน าเยี่ยมชมโรงงาน
ต้นแบบ 
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสมัพนัธ์
น า้ตาลล าไย และสร้างการรับรู้ของ
ผู้บริโภคในวงกว้าง 
กิจกรรมที่ ๓ จ้างที่ปรึกษ าเจรจาทาง
ธุรกิจเพื่อให้เกิดการลงทนุใน

ในประเด็นการจดังานตา่งๆไมว่า่จะ
เป็นงานอบรมสมัมนา และงาน
ประชาสมัพันธ์ในสือ่ตา่งๆพบวา่ยงัไม่
มีการประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรมวา่
สือ่ใดให้ประสทิธิผลที่ดีกวา่กนั  

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
-หากจะวางแผนกลยทุธ์ในปีตอ่ๆไป
ควรมีการประเมินก่อนเพื่อท่ีจะจดัสรร
งบประมาณได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
สงูสดุ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
การท าความเข้าใจกบัมวลชนอาจยงั
ไมต่รงตามเป้าหมายของผู้มีสว่นได้
เสยีบางกลุม่ 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
สายการผลติน า้ตาลล าไย และก าหนด
รูปแบบการบริหารจดัการให้เกิดความ
ยัง่ยืน 
กิจกรรมที่ ๔ จ้างที่ปรึกษาวิจยัตอ่ยอด
ใช้ประโยชน์สายการผลติน า้ตาลล าไย
กบัผลไม้ชนิดอื่น 

 

ด้านเทคโนโลยี 
กิจกรรมที่ ๑ จดัสมัมนาเพื่อชีแ้จง
ข้อมลูโครงการ และน าเยี่ยมชมโรงงาน
ต้นแบบ 
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสมัพนัธ์
น า้ตาลล าไย และสร้างการรับรู้ของ
ผู้บริโภคในวงกว้าง 
กิจกรรมที่ ๓ จ้างที่ปรึกษาเจรจาทาง
ธุรกิจเพื่ อให้เกิดการลงทนุใน
สายการผลติน า้ตาลล าไย และก าหนด
รูปแบบการบริหารจดัการให้เกิดความ
ยัง่ยืน 
กิจกรรมที่ ๔ จ้างที่ปรึกษาวิจยัตอ่ยอด
ใช้ประโยชน์สายการผลติน า้ตาลล าไย
กบัผลไม้ชนิดอื่น 

มีการตอ่ยอดเทคโนโลยีไปสูผ่ลไม้
ประเภทอื่นอีก ๒ ชนิด เพื่อช่วยให้
เกษตรกรรายอื่นๆนอกจากผู้ปลกูล าไย 
ได้ประโยชน์จากโครงการนี ้

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
ความเช่ียวชาญในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ ของที่ปรึกษา 
 
วิกฤติที่ค้นพบ 
- 
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โครงการท่ี ๒๑         Lanna Handicraft Festival ๒๐๑๓ 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ด้านบคุลากร 
กิจกรรมที่ ๑ จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ
ให้แก่ผู้ประกอบการ 
กิจกรรมที่ ๒ จดัท าเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ การประชาสมัพนัธ์
ผา่นสือ่ตา่งๆ จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์
ของที่ระลกึ 
กิจกรรมที่ ๓ Business Matching ใน
จงัหวดัเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการ
จากกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมที่ ๔ Travel Mart “กาด
ล้านนา” สง่เสริมการตลาดในประเทศ
ในจงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๕ การจดังาน Lanna 
Handicraft Festival ๒๐๑๓ 
กิจกรรมที่ ๖ การบริหารจดัการ และ
ติดตามประเมินผล 

ด้านลกูค้าโครงการ 
กิจกรรมเป็นการฝึกอบรมเพิ่มองค์
ความรู้ด้านการใช้ภาษาในการสือ่สาร 
การจดัการขนสง่สนิค้าไปตา่งประเทศ 
และการเจรจาธุรกิจกบัคูค้่าแก่ผู้ผลติ
และผู้ประกอบการสนิค้าหตัถกรรม มี
การน าผู้ผลติและผู้ประกอบการ
หตัถกรรมจดังานแสดงสนิค้าทัง้ 
Travel mart และ Lanna Handicrlf 
๒๐๑๓ มีการประชาสมัพนัธ์ใน
กิจกรรมตา่งๆ ท่ีด าเนินการ หาก
กลุม่เป้าหมายในกิจกรรมตา่งๆ ของ
โครงการเป็นกลุม่เดียวกนัจะท าให้ผล
การด าเนิน การของกิจกรรมตา่งๆ 
สง่ผล สมัฤทธ์ิตอบเป้าประสงค์ของ
ยทุธศาสตร์ได้ และสามารถสร้างองค์
ความรู้หรือนวตั กรรมใหมใ่นการ
พฒันาเศรษฐ กิจจากอตุสาหกรรม
หตัถ กรรมสร้างสรรค์ สามารถน าองค์
ความรู้หรือนวตักรรมใหมไ่ปขยายผล
กลุม่เป้าหมายอื่นได้ตอ่ไป 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัความ
เช่ียวชาญของหนว่ยงานเจ้าภาพ 
จึงมีความเป็นไปได้อยา่งชดัเจนที่จะ
พฒันาได้ตรงตามความต้อง การของผู้
มีสว่นได้เสยีอยา่งมีประสทิธิภาพ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
การก าหนดกลุม่เป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมควรวางแผนให้เกิดความ
เช่ือมโยงการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ แล้ว
เกิดผลสมัฤทธ์ิกบัเป้าประสงค์ของ
ยทุธศาสตร์ที่ตัง้ไว้ 

ด้านการบริหารจดัการ 
กิจกรรมที่ ๑ จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ
ให้แก่ผู้ประกอบการ 
กิจกรรมที่ ๒ จดัท าเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ การประชาสมัพนัธ์
ผา่นสือ่ตา่งๆ จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์
ของที่ระลกึ 

รูปแบบการด าเนินงานมีความสมบรูณ์ 
มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ แต่
โครงสร้างการบริหารงานอาจยงัไม่
ชดัเจนเนื่องด้วยบคุคลากรมีน้อย เป็น
ทัง้ผู้วางแผนและผู้ปฎิบตัิ 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆ มา
นาน ท าให้ทราบปัญหาอปุสรรคมา
ก่อน และได้หาแนวทางแก้ไขมาแล้ว 
วิกฤติที่ค้นพบ 
เนื่องจากความสมบรูณ์ของงานอาศยั
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
กิจกรรมที่ ๓ Business Matching ใน
จงัหวดัเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการ
จากกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมที่ ๔ Travel Mart “กาด
ล้านนา” สง่เสริมการตลาดในประเทศ
ในจงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๕ การจดังาน Lanna 
Handicraft Festival ๒๐๑๓ 
กิจกรรมที่ ๖ การบริหารจดัการ และ
ติดตามประเมินผล 

ความสามารถเฉพาะตวัของบคุคล 
เช่น การบริหารจดัการอยา่งรวดเร็ว 
การมีเครือขา่ย ด้วยเหตนุีอ้าจสง่ผลตอ่
ความเสีย่งที่งานจะติดขดัหาก
บคุลากรมีการโยกย้าย 

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 
กิจกรรมที่ ๑ จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ
ให้แก่ผู้ประกอบการ 
กิจกรรมที่ ๒ จดัท าเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ การประชาสมัพนัธ์
ผา่นสือ่ตา่งๆ จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์
ของที่ระลกึ 
กิจกรรมที่ ๓ Business Matching ใน
จงัหวดัเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการ
จากกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมที่ ๔ Travel Mart “กาด
ล้านนา” สง่เสริมการตลาดในประเทศ
ในจงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๕ การจดังาน Lanna 
Handicraft Festival ๒๐๑๓ 
กิจกรรมที่ ๖ การบริหารจดัการ และ
ติดตามประเมินผล 

กิจกรรมสว่นใหญ่เป็นการด า เนินการ
โดยการจดัจ้างผู้ เข้ามารับผิดชอบการ
ด าเนินการจดังานแสดงสนิค้า และ
งานประชาสมัพนัธ์การสือ่สาร จึงลด
ภาระในด้านการจดัเตรียมวสัดุ
อปุกรณ์ เคร่ืองจกัร และวตัถดุิบอื่นๆ 
 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
- 
 
วิกฤติที่ค้นพบ 
- 

ด้านงบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ
ให้แก่ผู้ประกอบการ 

- มีการกนัเงินเหลอืมปีในกิจกรรมด้าน
การสง่เสริมการตลาดและการ
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
การมีเครือขา่ยท าให้สามารถใช้
งบประมาณได้อยา่งประหยดั เช่น มี
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
กิจกรรมที่ ๒ จดัท าเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ การประชาสมัพนัธ์
ผา่นสือ่ตา่งๆ จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์
ของที่ระลกึ 
กิจกรรมที่ ๓ Business Matching ใน
จงัหวดัเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการ
จากกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมที่ ๔ Travel Mart “กาด
ล้านนา” สง่เสริมการตลาดในประเทศ
ในจงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๕ การจดังาน Lanna 
Handicraft Festival ๒๐๑๓ 
กิจกรรมที่ ๖ การบริหารจดัการ และ
ติดตามประเมินผล 

- ช่วงเวลาในการจดังานไมส่อดคล้อง
กบัช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก
งบประมาณมาลา่ช้า 
- ความถกูต้องรวดเร็วในการเบิกจ่ายมี
ความแตกตา่งกนัในแตล่ะจงัหวดั 
 

การเจรจาเพื่อจดังานร่วมกนั การ
ตอ่รองราคา 
วิกฤติทีค้่นพบ 
- การขาดแผนงบประมาณระยะยาว
ของกลุม่ยทุธศาสตร์ เนื่องจากมีแผน
ยทุธศาสตร์ ๔ ปี แตไ่มม่ีแผน
งบประมาณ ๔ ปีท าให้โครงการอาจไม่
เกิดความตอ่เนื่องและยัง่ยืน 
- ความลา่ช้าของงบประมาณและการ
เปลีย่นแปลงก าหนดการในการจดั
กิจกรรมสง่ผลให้ต้องมีการใช้
งบประมาณไมท่นัตอ่ปีงบประมาณ 
และเป็นเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ซ า้กนัทกุปี 
การแก้ไขปัญหานีจ้ึงควรน าเสนอใน
ระดบัประเทศ 

ด้านสภาวะแวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๑ จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ
ให้แก่ผู้ประกอบการ 
กิจกรรมที่ ๒ จดัท าเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ การประชาสมัพนัธ์
ผา่นสือ่ตา่งๆ จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์
ของที่ระลกึ 
กิจกรรมที่ ๓ Business Matching ใน
จงัหวดัเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการ
จากกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมที่ ๔ Travel Mart “กาด
ล้านนา” สง่เสริมการตลาดในประเทศ
ในจงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๕ การจดังาน Lanna 
Handicraft Festival ๒๐๑๓ 

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
ในการจดังานแตล่ะครัง้ ปัจจยัด้าน
สถานท่ีและช่วงเวลาในการจดังานมี
ความส าคญัมากเพราะมีผลตอ่
ผู้ เข้าร่วมงานวา่เป็นกลุม่ธุรกิจที่จะ
สง่เสริมการค้าการลงทนุท่ีสร้างงาน 
สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชมุชน 
- การจดักิจกรรมที่มีศกัยภาพเกิดจาก
หนว่ยงานเจ้าภาพพิจารณาถึง
แนวโน้มเศรษฐกิจ สงัคมเป็นอยา่งดี 
แตย่งัไมไ่ด้พิจารณาไปถึงการเมืองที่
ส าคญั 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆมา
นาน ท าให้ทราบปัญหาอปุสรรคมา
ก่อน และได้หาแนวทางแก้ไขมาแล้ว 
วิกฤติที่ค้นพบ 
ความไมแ่นน่อนจากสภาวะเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง ทัง้จาก
ภายในประเทศ ภายนอกประเทศและ
การเมืองท้องถ่ินอาจสง่ผลให้การ
ด าเนินงานในแตล่ะกิจกรรมไมเ่ป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้ รวมถึงความเข้าใจที่
แตกตา่งกนัของผู้มีสว่นได้เสยี 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
กิจกรรมที่ ๖ การบริหารจดัการ และ
ติดตามประเมินผลประเมินผล 
ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 
กิจกรรมที่ ๑ จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ
ให้แก่ผู้ประกอบการ 
กิจกรรมที่ ๒ จดัท าเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ การประชาสมัพนัธ์
ผา่นสือ่ตา่งๆ จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์
ของที่ระลกึ 
กิจกรรมที่ ๓ Business Matching ใน
จงัหวดัเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการ
จากกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมที่ ๔ Travel Mart “กาด
ล้านนา” สง่เสริมการตลาดในประเทศ
ในจงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๕ การจดังาน Lanna 
Handicraft Festival ๒๐๑๓ 
กิจกรรมที่ ๖ การบริหารจดัการ และ
ติดตามประเมินผลประเมินผล 

ในประเด็นการจดังานตา่งๆไมว่า่จะ
เป็นงานอบรมสมัมนา และงาน
ประชาสมัพนัธ์ในสือ่ตา่งๆ พบวา่ยงัไม่
มีการประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรมวา่
สือ่ใดให้ประสทิธิผลที่ดีกวา่กนั  

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
- หากจะวางแผนกลยทุธ์ในปีตอ่ๆไป
ควรมีการประเมินก่อนเพื่อท่ีจะจดัสรร
งบประมาณได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
สงูสดุ 
- การสือ่สาร การประชาสมัพนัธ์มี
ความแพร่หลายก่อให้เกิดการเพิ่มขึน้
ของมลูคา่การลงทนุ สนิค้าและบริการ
เป็นท่ีรู้จกัของตลาดทัง้ในและ
ตา่งประเทศมากขึน้ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
การท าความเข้าใจกบัมวลชนอาจยงั
ไมต่รงตามเป้าหมายของผู้มีสว่นได้
เสยีบางกลุม่ 
 

ด้านเทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ ๑ จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ
ให้แก่ผู้ประกอบการ 
กิจกรรมที่ ๒ จดัท าเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ การประชาสมัพนัธ์
ผา่นสือ่ตา่งๆ จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์
ของที่ระลกึ 
กิจกรรมที่ ๓ Business Matching ใน
จงัหวดัเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการ
จากกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมที่ ๔ Travel Mart “กาด

เป็นโครงการท่ีไมม่ีกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กบัการเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
- 
 
วิกฤติที่ค้นพบ 
- 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ล้านนา” สง่เสริมการตลาดในประเทศ
ในจงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๕ การจดังาน Lanna 
Handicraft Festival ๒๐๑๓ 
กิจกรรมที่ ๖ การบริหารจดัการ และ
ติดตามประเมินผลประเมินผล 
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โครงการท่ี ๒๒        Lanna Health Hub 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ด้านบคุลากร 
-กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาศกัยภาพการ
บริการทางการแพทย์และทนัตกรรม
ระดบัสากล 
-กิจกรรมที่ ๒ การพฒันาศกัยภาพ
เครือขา่ยผลติภณัฑ์อาหารเสริม
ผลติภณัฑ์เพื่อความงามและ
ผลติภณัฑ์สมนุไพรสูส่ากล 
-กิจกรรมที่ ๓ การพฒันามาตรฐาน
การแปรรูปสมนุไพรพืน้บ้านล้านนา
ด้วยเทคโนโลยีเภสชักรรม 
-กิจกรรมที่ ๔ การพฒันาศกัยภาพการ
บริการอตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปาและ
การนวด 
-กิจกรรมที่ ๕ การบริหารจดัการและ
การประเมินผล 
-กิจกรรมที่ ๖ การสง่เสริมการตลาด 
-กิจกรรมที่ ๗ การประชาสมัพนัธ์เชิง
รุก 

ด้านลกูค้าโครงการ 
กิจกรรมสว่นใหญ่ยงัเป็นในเร่ืองการ
ฝึกอบรมและประชาสมัพนัธ์ให้แก่คน
เฉพาะกลุม่ท าให้อาจขาดประเด็น
ยทุธศาสตร์ในเป้าประสงค์เร่ือง มีการ
กระจายรายได้อยา่งทัว่ถึงและเป็น
ธรรม 
อีกทัง้ชมุชนและท้องถ่ินไมไ่ด้มีสว่น
ร่วมในการค้าการลงทนุมากนกั มุง่เน้น
ไปท่ีผู้ประกอบการมากกวา่ 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัความ
เช่ียวชาญของหนว่ยงานเจ้าภาพ 
คือในกิจกรรมที่ ๑-๕ เป็นกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกบัการพฒันาตอ่ยอด
ศกัยภาพของบคุคลากรด้านสขุภาพ
อยูแ่ล้วจึงมคีวามเป็นไปได้อยา่ง
ชดัเจนที่จะพฒันาได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
หากยงัด าเนินกิจกรรมกบัลกูค้า
โครงการเฉพาะกลุม่อยา่งตอ่เนื่อง 
อาจเกิดความขดัแย้งในชมุชนได้ถึง
ความไมเ่ทา่เทียม และเกิดช่องวา่งใน
สงัคมมากขึน้ 

ด้านการบริหารจดัการ 
-กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาศกัยภาพการ
บริการทางการแพทย์และทนัตกรรม
ระดบัสากล 
-กิจกรรมที่ ๒ การพฒันาศกัยภาพ
เครือขา่ยผลติภณัฑ์อาหารเสริม
ผลติภณัฑ์เพื่อความงามและ
ผลติภณัฑ์สมนุไพรสูส่ากล 
-กิจกรรมที่ ๓ การพฒันามาตรฐาน

รูปแบบการด าเนินงานมีความสมบรูณ์ 
มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ แต่
โครงสร้างการบริหารงานอาจยงัไม่
ชดัเจนเนื่องด้วยบคุคลากรมีน้อย เป็น
ทัง้ผู้วางแผนและผู้ปฎิบตัิ 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆมา
นาน และเป็นโครงการตอ่เนื่อง ท าให้
ทราบปัญหาอปุสรรคมาก่อน และได้
หาแนวทางแก้ไขมาแล้ว 
วิกฤติที่ค้นพบ 
เนื่องจากความสมบรูณ์ของงานอาศยั
ความสามารถเฉพาะตวัของบคุคล 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
การแปรรูปสมนุไพรพืน้บ้านล้านนา
ด้วยเทคโนโลยเีภสชักรรม 
-กิจกรรมที่ ๔ การพฒันาศกัยภาพการ
บริการอตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปาและ
การนวด 
-กิจกรรมที่ ๕ การบริหารจดัการและ
การประเมินผล 
-กิจกรรมที่ ๖ การสง่เสริมการตลาด 
-กิจกรรมที่ ๗ การประชาสมัพนัธ์เชิง
รุก 

เช่น การบริหารจดัการอยา่งรวดเร็ว 
การมีเครือขา่ย ด้วยเหตนุีอ้าจสง่ผลตอ่
ความเสีย่งที่งานจะติดขดัหาก
บคุลากรมีการโยกย้าย 

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 
-กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาศกัยภาพการ
บริการทางการแพทย์และทนัตกรรม
ระดบัสากล 
-กิจกรรมที่ ๒ การพฒันาศกัยภาพ
เครือขา่ยผลติภณัฑ์อาหารเสริม
ผลติภณัฑ์เพื่อความงามและ
ผลติภณัฑ์สมนุไพรสูส่ากล 
-กิจกรรมที่ ๓ การพฒันามาตรฐาน
การแปรรูปสมนุไพรพืน้บ้านล้านนา
ด้วยเทคโนโลยีเภสชักรรม 
-กิจกรรมที่ ๔ การพฒันาศกัยภาพการ
บริการอตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปาและ
การนวด 
-กิจกรรมที่ ๕ การบริหารจดัการและ
การประเมินผล 
-กิจกรรมที่ ๖ การสง่เสริมการตลาด 
-กิจกรรมที่ ๗ การประชาสมัพนัธ์เชิง
รุก 

เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการบริการเป็น
สว่นใหญ่จึงลดภาระในด้านการ
จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองจกัร และ
วตัถดุบิอื่นๆ 
 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
- 
 
วิกฤติที่ค้นพบ 
- 

ด้านงบประมาณ -มีการกนัเงินเหลอืมปีในกิจกรรมด้าน ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
-กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาศกัยภาพการ
บริการทางการแพทย์และทนัตกรรม
ระดบัสากล 
-กิจกรรมที่ ๒ การพฒันาศกัยภาพ
เครือขา่ยผลติภณัฑ์อาหารเสริม
ผลติภณัฑ์เพื่อความงามและ
ผลติภณัฑ์สมนุไพรสูส่ากล 
-กิจกรรมที่ ๓ การพฒันามาตรฐาน
การแปรรูปสมนุไพรพืน้บ้านล้านนา
ด้วยเทคโนโลยีเภสชักรรม 
-กิจกรรมที่ ๔ การพฒันาศกัยภาพการ
บริการอตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปาและ
การนวด 
-กิจกรรมที่ ๕ การบริหารจดัการและ
การประเมินผล 
-กิจกรรมที่ ๖ การสง่เสริมการตลาด 
-กิจกรรมที่ ๗ การประชาสมัพนัธ์เชิง
รุก 

การสง่เสริมการตลาดและการ
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 
-ช่วงเวลาในการจดังานไมส่อดคล้อง
กบัช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก
งบประมาณมาลา่ช้า 
-ความถกูต้องรวดเร็วในการเบิกจ่ายมี
ความแตกตา่งกนัในแตล่ะจงัหวดั 
-ไมไ่ด้ประเมินความเสีย่งในด้านอตัรา
แลกเปลีย่นลว่งหน้าในกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกบัเงินตราตา่งประเทศ 
 

การมีเครือขา่ยท าให้สามารถใช้
งบประมาณได้อยา่งประหยดั เช่น มี
การเจรจาเพื่อจดังานร่วมกนั การ
ตอ่รองราคา 
 
วิกฤติที่ค้นพบ 
-การขาดแผนงบประมาณระยะยาว
ของกลุม่ยทุธศาสตร์ เนื่องจากมีแผน
ยทุธศาสตร์ ๔ ปี แตไ่มม่ีแผน
งบประมาณ ๔ ปีท าให้โครงการอาจไม่
เกิดความตอ่เนื่องและยัง่ยืน 
-ความลา่ช้าของงบประมาณและการ
เปลีย่นแปลงก าหนดการในการจดั
กิจกรรมสง่ผลให้ต้องมีการใช้
งบประมาณไมท่นัตอ่ปีงบประมาณ 
และเป็นเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ซ า้กนัทกุปี 
การแก้ไขปัญหานีจ้ึงควรน าเสนอใน
ระดบัประเทศ 
 

ด้านสภาวะแวดล้อม 
-กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาศกัยภาพการ
บริการทางการแพทย์และทนัตกรรม
ระดบัสากล 
-กิจกรรมที่ ๒ การพฒันาศกัยภาพ
เครือขา่ยผลติภณัฑ์อาหารเสริม
ผลติภณัฑ์เพื่อความงามและ
ผลติภณัฑ์สมนุไพรสูส่ากล 
-กิจกรรมที่ ๓ การพฒันามาตรฐาน
การแปรรูปสมนุไพรพืน้บ้านล้านนา
ด้วยเทคโนโลยีเภสชักรรม 

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
ในการจดังานแตล่ะครัง้ ปัจจยัด้าน
สถานท่ีและช่วงเวลาในการจดังานมี
ความส าคญัมากเพราะมีผลตอ่
ผู้ เข้าร่วมงานวา่เป็นกลุม่ธุรกิจที่จะ
สง่เสริมการค้าการลงทนุท่ีสร้างงาน 
สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชมุชน 
-การจดักิจกรรมที่มีศกัยภาพเกิดจาก
หนว่ยงานเจ้าภาพพิจารณาถึง
แนวโน้มเศรษฐกิจ สงัคมเป็นอยา่งดี 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆมา
นาน และเป็นโครงการตอ่เนื่อง ท าให้
ทราบปัญหาอปุสรรคมาก่อน และได้
หาแนวทางแก้ไขมาแล้ว 
วิกฤติที่ค้นพบ 
ความไมแ่นน่อนจากสภาวะเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง ทัง้จาก
ภายในประเทศ ภายนอกประเทศและ
การเมืองท้องถ่ินอาจสง่ผลให้การ
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
-กิจกรรมที่ ๔ การพฒันาศกัยภาพการ
บริการอตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปาและ
การนวด 
-กิจกรรมที่ ๕ การบริหารจดัการและ
การประเมินผล 
-กิจกรรมที่ ๖ การสง่เสริมการตลาด 
-กิจกรรมที่ ๗ การประชาสมัพนัธ์เชิง
รุก 
 

แตย่งัไมไ่ด้พิจารณาไปถึงการเมืองที่
ส าคญั 
 

ด าเนินงานในแตล่ะกิจกรรมไมเ่ป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้ รวมถึงความเข้าใจที่
แตกตา่งกนัของผู้มีสว่นได้เสยี 

ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 
-กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาศกัยภาพการ
บริการทางการแพทย์และทนัตกรรม
ระดบัสากล 
-กิจกรรมที่ ๒ การพฒันาศกัยภาพ
เครือขา่ยผลติภณัฑ์อาหารเสริม
ผลติภณัฑ์เพื่อความงามและ
ผลติภณัฑ์สมนุไพรสูส่ากล 
-กิจกรรมที่ ๓ การพฒันามาตรฐาน
การแปรรูปสมนุไพรพืน้บ้านล้านนา
ด้วยเทคโนโลยีเภสชักรรม 
-กิจกรรมที่ ๔ การพฒันาศกัยภาพการ
บริการอตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปาและ
การนวด 
-กิจกรรมที่ ๕ การบริหารจดัการและ
การประเมินผล 
-กิจกรรมที่ ๖ การสง่เสริมการตลาด 
-กิจกรรมที่ ๗ การประชาสมัพนัธ์เชิง
รุก 

ในประเด็นการจดังานตา่งๆไมว่า่จะ
เป็นงานอบรมสมัมนา และงาน
ประชาสมัพนัธ์ในสือ่ตา่งๆพบวา่ยงัไม่
มีการประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรมวา่
สือ่ใดให้ประสทิธิผลที่ดีกวา่กนั  

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
-หากจะวางแผนกลยทุธ์ในปีตอ่ๆไป
ควรมีการประเมินก่อนเพื่อท่ีจะจดัสรร
งบประมาณได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
สงูสดุ 
-การสือ่สาร การประชาสมัพนัธ์มี
ความแพร่หลายก่อให้เกิดการเพิ่มขึน้
ของมลูคา่การลงทนุ สนิค้าและบริการ
เป็นท่ีรู้จกัของตลาดทัง้ในและ
ตา่งประเทศมากขึน้ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
การท าความเข้าใจกบัมวลชนอาจยงั
ไมต่รงตามเป้าหมายของผู้มีสว่นได้
เสยีบางกลุม่ 
 

ด้านเทคโนโลย ี
-กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาศกัยภาพการ

การพฒันาศกัยภาพและมาตรฐาน
ตา่งๆท าให้เกิดเทคโนโลยีเภสชักรรม 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
การมิวิสยัทศัน์ที่ชดัเจนของผู้บริหาร
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
บริการทางการแพทย์และทนัตกรรม
ระดบัสากล 
-กิจกรรมที่ ๒ การพฒันาศกัยภาพ
เครือขา่ยผลติภณัฑ์อาหารเสริม
ผลติภณัฑ์เพื่อความงามและ
ผลติภณัฑ์สมนุไพรสูส่ากล 
-กิจกรรมที่ ๓ การพฒันามาตรฐาน
การแปรรูปสมนุไพรพืน้บ้านล้านนา
ด้วยเทคโนโลยีเภสชักรรม 
-กิจกรรมที่ ๔ การพฒันาศกัยภาพการ
บริการอตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปาและ
การนวด 
-กิจกรรมที่ ๕ การบริหารจดัการและ
การประเมินผล 
-กิจกรรมที่ ๖ การสง่เสริมการตลาด 
-กิจกรรมที่ ๗ การประชาสมัพนัธ์เชิง
รุก 

และเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่
เก่ียวกบัสขุภาพ 

โครงการ จึงให้ความส าคญัตอ่การ
สร้างเทคโนโลยีเภสชักรรมของกลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ ขึน้เอง  
 
วิกฤติที่ค้นพบ 
ความตอ่เนื่องของการรับรอง
มาตรฐานของเทคโนโลย ี
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการท่ี ๒๓          ผลติภณัฑ์ชมุชนและสนิค้าดี ๔ จงัหวดัภาเหนือตอนบน ๑ 
สร้างสรรค์สูส่ากล 
 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ด้านบคุลากร 
กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาผลติภณัฑ์
พฒันาชมุชน 
กิจกรรมที่ ๒ การพฒันานกัออกแบบ
(Design) ผลติภณัฑ์และ
ผู้ประกอบการของที่ระลกึหตัถกรรม
ล้านนา 
กิจกรรมที่ ๓ การสง่เสริมช่องทาง
การตลาด 
 

ด้านลกูค้าโครงการ 
เป็นโครงการท่ีตอบประเด็นยทุธ์
ศาสตร์ได้หลายประเด็น โดยเฉพาะ
การสร้างชมุชนให้เข้มแข็งโดยการ
ยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน 
รวมไปถึง ท าให้นกัออกแบบสามารถ
ประเมินความต้องการของตลาดได้ 
สง่ผลให้ผลติภณัฑ์สามารถขายได้ใน
ราคาที่สงูขึน้ 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัความ
เช่ียวชาญของหนว่ยงานเจ้าภาพ 
จึงมีความเป็นไปได้อยา่งชดัเจนที่จะ
พฒันาได้ตรงตามความต้องการของผู้
มีสว่นได้เสยีอยา่งมีประสทิธิภาพ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
หากยงัด าเนินกิจกรรมกบัลกูค้า
โครงการเฉพาะกลุม่อยา่งตอ่เนื่อง 
อาจเกิดความขดัแย้งในชมุชนได้ถึง
ความไมเ่ทา่เทียม และเกิดช่องวา่งใน
สงัคมมากขึน้ 

ด้านการบริหารจดัการ 
กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาผลติภณัฑ์
พฒันาชมุชน 
กิจกรรมที่ ๒ การพฒันานกัออกแบบ
(Design) ผลติภณัฑ์และ
ผู้ประกอบการของที่ระลกึหตัถกรรม
ล้านนา 
กิจกรรมที่ ๓ การสง่เสริมช่องทาง
การตลาด 
 

รูปแบบการด าเนินงานมีความสมบรูณ์ 
มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ แต่
โครงสร้างการบริหารงานอาจยงัไม่
ชดัเจนเนื่องด้วยบคุคลากรมีน้อย เป็น
ทัง้ผู้วางแผนและผู้ปฎิบตัิ 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆมา
นาน ท าให้ทราบปัญหาอปุสรรคมา
ก่อน และได้หาแนวทางแก้ไขมาแล้ว 
วิกฤติที่ค้นพบ 
เนื่องจากความสมบรูณ์ของงานอาศยั
ความสามารถเฉพาะตวัของบคุคล 
เช่น การบริหารจดัการอยา่งรวดเร็ว 
การมีเครือขา่ย ด้วยเหตนุีอ้าจสง่ผลตอ่
ความเสีย่งที่งานจะติดขดัหาก
บคุลากรมีการโยกย้าย 

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการบริการเป็น ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาผลติภณัฑ์
พฒันาชมุชน 
กิจกรรมที่ ๒ การพฒันานกัออกแบบ
(Design) ผลติภณัฑ์และ
ผู้ประกอบการของที่ระลกึหตัถกรรม
ล้านนา 
กิจกรรมที่ ๓ การสง่เสริมช่องทาง
การตลาด 

สว่นใหญ่จึงลดภาระในด้านการ
จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองจกัร และ
วตัถดุิบอื่นๆ 
 

- 
 
วิกฤติที่ค้นพบ 
- 

ด้านงบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาผลติภณัฑ์
พฒันาชมุชน 
กิจกรรมที่ ๒ การพฒันานกัออกแบบ
(Design) ผลติภณัฑ์และ
ผู้ประกอบการของที่ระลกึหตัถกรรม
ล้านนา 
กิจกรรมที่ ๓ การสง่เสริมช่องทาง
การตลาด 
 

-มีการกนัเงินเหลอืมปีในกิจกรรมด้าน
การสง่เสริมช่องทางการตลาด 
-ช่วงเวลาในการจดังานไมส่อดคล้อง
กบัช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก
งบประมาณมาลา่ช้า 
-ความถกูต้องรวดเร็วในการเบิกจ่ายมี
ความแตกตา่งกนัในแตล่ะจงัหวดั 
 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
การมีเครือขา่ยท าให้สามารถใช้
งบประมาณได้อยา่งเหมาะสม 
วิกฤติที่ค้นพบ 
-การขาดแผนงบประมาณระยะยาว
ของกลุม่ยทุธศาสตร์ เนื่องจากมีแผน
ยทุธศาสตร์ ๔ ปี แตไ่มม่ีแผน
งบประมาณ ๔ ปีท าให้โครงการอาจไม่
เกิดความตอ่เนื่องและยัง่ยืน 
-ความลา่ช้าของงบประมาณและการ
เปลีย่นแปลงก าหนดการในการจดั
กิจกรรมสง่ผลให้ต้องมีการใช้
งบประมาณไมท่นัตอ่ปีงบประมาณ 
และเป็นเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ซ า้กนัทกุปี 
การแก้ไขปัญหานีจ้ึงควรน าเสนอใน
ระดบัประเทศ 

ด้านสภาวะแวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาผลติภณัฑ์
พฒันาชมุชน 
กิจกรรมที่ ๒ การพฒันานกัออกแบบ
(Design) ผลติภณัฑ์และ
ผู้ประกอบการของที่ระลกึหตัถกรรม

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
ในการจดังานแตล่ะครัง้ ปัจจยัด้าน
สถานท่ีและช่วงเวลาในการจดังานมี
ความส าคญัมากเพราะมีผลตอ่
ผู้ เข้าร่วมงานวา่เป็นกลุม่ธุรกิจที่จะ
สง่เสริมการค้าการลงทนุท่ีสร้างงาน 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆมา
นาน ท าให้ทราบปัญหาอปุสรรคมา
ก่อน และได้หาแนวทางแก้ไขมาแล้ว 
วิกฤติที่ค้นพบ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ล้านนา 
กิจกรรมที่ ๓ การสง่เสริมช่องทาง
การตลาด 
 

สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชมุชน 
-การจดักิจกรรมที่มีศกัยภาพเกิดจาก
หนว่ยงานเจ้าภาพพิจารณาถึง
แนวโน้มเศรษฐกิจ สงัคมเป็นอยา่งดี 
แตย่งัไมไ่ด้พิจารณาไปถึงการเมืองที่
ส าคญั 

ความไมแ่นน่อนจากสภาวะเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง ทัง้จาก
ภายในประเทศ ภายนอกประเทศและ
การเมืองท้องถ่ินอาจสง่ผลให้การ
ด าเนินงานในแตล่ะกิจกรรมไมเ่ป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้ รวมถึงความเข้าใจที่
แตกตา่งกนัของผู้มีสว่นได้เสยี 

ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 
กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาผลติภณัฑ์
พฒันาชมุชน 
กิจกรรมที่ ๒ การพฒันานกัออกแบบ
(Design) ผลติภณัฑ์และ
ผู้ประกอบการของที่ระลกึหตัถกรรม
ล้านนา 
กิจกรรมที่ ๓ การสง่เสริมช่องทาง
การตลาด 
 

ผู้มีสว่นได้เสยีมีโอกาสในการร่วม
แสดงความคิดเห็น แสดงผลงานท่ีโดด
เดน่ของแตล่ะชมุชน มวลชนให้ความ
สนใจเป็นจ านวนมาก 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
-การสือ่สาร การประชาสมัพนัธ์มี
ความแพร่หลายก่อให้เกิดการเพิ่มขึน้
ของมลูคา่การลงทนุ สนิค้าและบริการ
เป็นท่ีรู้จกัของตลาดทัง้ในและ
ตา่งประเทศมากขึน้ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
การท าความเข้าใจกบัมวลชนอาจยงั
ไมต่รงตามเป้าหมายของผู้มีสว่นได้
เสยีบางกลุม่ 

ด้านเทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาผลติภณัฑ์
พฒันาชมุชน 
กิจกรรมที่ ๒ การพฒันานกัออกแบบ
(Design) ผลติภณัฑ์และ
ผู้ประกอบการของที่ระลกึหตัถกรรม
ล้านนา 
กิจกรรมที่ ๓ การสง่เสริมช่องทาง
การตลาด 

เป็นโครงการที่ไมม่ีกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กบัการเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
- 
 
วิกฤติที่ค้นพบ 
- 
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โครงการท่ี ๒๔         สร้างสรรค์ปัน้แต่ง แหลง่อาหารล้านนา สร้างมลูค่า พฒันาสู่
สากล (Northern Food Valley)  
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ด้านบคุลากร 

- ทกุกิจกรรม 
- หนว่ยด าเนินการ ศนูย์สง่เสริม

อตุสาหกรรมภาคที่ ๑ มีบคุลากรท่ี
มีความรู้ความสามารถ อีกทัง้ยงัมี
ทีมที่ปรึกษาในการจดัท าแผน ท า
ให้แผนงานโครงการท่ีจดัท าขึน้มี
ความชดัเจน มีเหตมุผีล มี
รายละเอียดเพียงพอ และสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้ตามเป้าหมายและ
ตวัชีว้ดัที่วางแผนไว้ 

 

ด้านการบริหารจดัการ 

- ทกุกิจกรรม 
- ผู้ด าเนินโครงการมีความสามารถ

ในการบริหารจดัการ สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการ และรายงานผล
ความก้าวหน้าของโครงการได้
ชดัเจน  

 

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 

- กิจกรรมที่ ๑ การจดัท า
ฐานข้อมลูโครงการ 
Northern Food Valley ผา่น
ระบบ Digital Content 

- การใช้งานฐานข้อมลู 
http://www.northernfoodvalley.
com/ ยงัมีข้อจ ากดั อาทิ ยงัไม่
สามารถเข้าถึงข้อมลูดาวน์โหลด
ตา่งๆ ได้ เช่น ไมส่ามารถดาวน์
โหลด E-book และรายช่ือ
ผู้ประกอบการด้านอตุสาหกรรม
อาหารได้    

- แผนท่ีอตุสาหกรรมอาหารยงัไม่
สมบรูณ์ เนื่องจากยงัไมม่ีข้อมลู

- ควรประสานไปยงัหนว่ยงาน
ราชการตา่งๆ  เพื่อจดัหาข้อมลู
ส าหรับการจดัท าฐานข้อมลู  

- ควรปรับปรุงฐานข้อมลูให้สมบรูณ์
และทนัสมยั และบ ารุงรักษา
ฐานข้อมลูให้สามารถใช้งานได้  

- เมื่อพฒันาได้ในระดบัหนึง่ ควร
ประชาสมัพนัธ์ฐานข้อมลูโครงการ
ไปยงักลุม่เป้าหมายเพื่อให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์อยา่งกว้างขวาง 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
จากสว่นราชการอีกหลายแหลง่ 
ข้อมลูที่พบสว่นใหญ่เป็นการให้
ข้อมลูแหลง่น า้ 

- ฐานข้อมลูโครงการมีวตัถปุระสงค์
เพื่อแสดงศกัยภาพของ
อตุสาหกรรมอาหารในภาคเหนือ 
แตฐ่านข้อมลูที่พฒันาขึน้ยงัไม่
สามารถตอบตอบโจทย์ความโดด
เดน่ของอตุสาหกรรมอาหารในเขต
ภาคเหนือได้   

- ฐานข้อมลู Northern Food 
Valley ควรจะต้องมีการน าข้อมลู
มาสงัเคราะห์ ควรเจาะลกึไปยงั
สนิค้าที่มีศกัยภาพ จดัท า
ฐานข้อมลูเจาะลกึให้เกิด Best 
Practice แล้วขยายผลไปยงัสนิค้า
ชนิดอื่น 

ด้านงบประมาณ 

- กิจกรรมที่ ๑ การจดัท า
ฐานข้อมลูโครงการ 
Northern Food Valley  

- ไมม่ีการกนัเงินเหลือ่ม
ปีงบประมาณ 

- หนว่ยงานเจ้าภาพเร่งด าเนิน
โครงการให้ส าเร็จ การตรวจรับ
งานควรพิจารณาให้รอบคอบถึง
ความก้าวหน้าและความสมบรูณ์
ของเนือ้งาน และการบ ารุงรักษา
ฐานข้อมลูในปีถดัไป 

ด้านสภาวะแวดล้อม 

- กิจกรรมที่ ๑ 
..................................  

- กิจกรรมที่ ๒ 
.................................. 

  

ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 

- กิจกรรมที่ ๔ จดังาน 
Northern Food Valley เพื่อ
แสดงศกัยภาพของ
อตุสาหกรรมอาหารใน
ภาคเหนือ 

- ผู้ รับผิดชอบโครงการมี
ความสามารถและเครือขา่ยใน
ด้านมวลชนสมัพนัธ์ มีหนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบมีความเข้มแข็งในการ
ประชาสมัพนัธ์งาน Northern 
Food Valley อาทิ มีการ
ประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบของแผน่
พบัใบปลวิ นิตยสาร สือ่ท้องถ่ิน 

- รักษาจดุแข็ง และช่องทางการ
ประชาสมัพนัธ์เดิมไว้ อาจท าวิจยั
เพื่อศกึษาวา่กลุม่เป้าหมายรับรู้
รับทราบการจดังานโดยช่องทาง
ใด เพื่อใช้งบประมาณในการ
ประชาสมัพนัธ์ให้คุ้มคา่ยิง่ขึน้   



 

 
 
 
 
 
 

172 

 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
จดหมายเชิญผู้ประกอบการ 
โปสเตอร์ติดตามหนว่ยงาน 
Facebook และ Website ของ
หนว่ยงานตา่งๆ ท าให้มีผู้ เข้าร่วม
ออกบธูและผู้ เข้าชมงานมากกวา่
เป้าหมายที่ตัง้ไว้  

ด้านเทคโนโลยี 

- กิจกรรมที่ ๔ จดังาน 
Northern Food Valley เพื่อ
แสดงศกัยภาพของ
อตุสาหกรรมอาหารใน
ภาคเหนือ 

- ภายในงาน Northern Food 
Valley มีการน าเสนอเทคโนโลยี
นวตักรรมทางการเกษตร จาก
สถาบนัการศกึษาตา่งๆ และ
หนว่ยงานตา่งๆ เป็นการเปิด
โอกาสให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ 
และ ผู้สนใจได้รับทราบถึง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
สามารถน ามาตอ่ยอด
กระบวนการผลติสนิค้าให้มี
คณุภาพได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภยัเป็นท่ียอมรับ อนัจะสร้าง
ขีดความสามารถในการแขง่ขนัใน
ตลาดระหวา่งประเทศ 

- การพฒันา Northern Food 
Valley ในรอบปีงบประมาณตอ่ไป
ควรจะเน้นท่ีการวิจยั เทคโนโลยี 
นวตักรรม และการพฒันา
ผลติภณัฑ์ในเชิงพาณิชย์  
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการท่ี ๒๕        เช่ือมโยงการค้าการลงทนุประเทศเพ่ือนบ้าน GMS และ 
BIMSTEC 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ด้านบคุลากร 

- กิจกรรมที่ ๑  
สง่เสริมการตลาด 

- กิจกรรมที่ ๒  
ขบัเคลือ่นการด าเนินงาน
เพื่อเพิ่มศกัยภาพ 

- กิจกรรมที่ ๓  
สง่เสริมอตุสาหกรรม MICE 

- กิจกรรมที่ ๔  
พฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยวใหม่ 

- ในขัน้ตอนของการจดัท า
แผนงานโครงการ บคุลากร
อาจจะยงัขาดความรู้ความ
เช่ียวชาญในการเขียนแผนงาน
โครงการหรือมิฉะนัน้ก็เร่งรีบ
เขียนแผนงาน ถึงแม้วา่แผนงาน
โครงการจะมีความสอดคล้อง
กบัยทุธศาสตร์ของกลุม่จงัหวดั 
แตก็่ขาดรายละเอียดการ
ด าเนินงานในแตล่ะกิจกรรม  

- การด าเนินการมีลกัษณะเป็น
การคิดไปท าไป เนื่องจากขาด
รายละเอียดในแผนงาน ท าให้
เป็นภาระของบคุลากรท่ี
รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
กิจกรรมยอ่ยตา่งๆ ถึงแม้จะอยู่
ในกลุม่กิจกรรมเดียวกนั แตก็่
เป็นกิจกรรมที่กระจดักระจาย 
และอาจไมส่อดคล้องซึง่กนัและ
กนั ท าให้ไมเ่กิด Synergy ของ
ผลลพัธ์ของแผนงานโครงการ  

- ควรให้ความรู้พฒันาบคุลากรใน
ด้านการจดัท าแผนงานโครงการ 
และควรให้ความส าคญักบัการ
วางแผนงานโครงการท่ีมี
รายละเอียดของกิจกรรม 
เป้าหมาย และผลลพัธ์ 

ด้านการบริหารจดัการ 

- กิจกรรมที่ ๑  
สง่เสริมการตลาด 

- กิจกรรมที่ ๒  

- กิจกรรมที่ ๑ ยงัขาดกิจกรรมการ
เช่ือมโยงการค้าการลงทนุกบั
ประเทศเพื่อนบ้านในกลุม่ 
BIMSTEC ซึง่ประกอบด้วยไทย 
และอีก ๖ ประเทศในอา่วเบ

- กิจกรรมที่ ๑ ควรพิจารณา
ขอบเขตของกิจกรรมให้
ครอบคลมุตามช่ือของกิจกรรม 
อาทิ หากช่ือของกิจกรรมระบวุา่
เป็นการเช่ือมโยงการค้าการ
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ขบัเคลือ่นการด าเนินงาน
เพื่อเพิ่มศกัยภาพ 

- กิจกรรมที่ ๓  
สง่เสริมอตุสาหกรรม MICE 

- กิจกรรมที่ ๔  

- พฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยวใหม ่

งกอล อาทิ บงักลาเทศ ภฏูาน 
อินเดีย เมียนมาร์ เนปาล และ
ศรีลงักา อยา่งไรก็ตามได้รับ
ค าตอบวา่ กิจกรรมการเช่ือมโยง
การค้าการลงทนุกบัประเทศ
ตา่งๆ เหลา่นี ้ได้กระท าผา่น
แผนงานโครงการอื่นที่ส านกังาน
จงัหวดัเป็นผู้ รับผิดชอบ 

- กิจกรรมที่ ๒.๒ การจดักิจกรรม
ขบัเคลือ่นความร่วมมือกบั
ประเทศเพื่อนบ้านนัน้ พบวา่ช่ือ
ของกิจกรรมมีความแตกตา่งไป
จากเนือ้งาน เพราะจากช่ือของ
กิจกรรมที่ปรากฏ ควรจะเป็น
การใช้งบประมาณเพื่อสร้าง
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบ้าน 
แตก่ลบัพบวา่มีการใช้
งบประมาณบางสว่นไปกบัการ
ประชาสมัพนัธ์ภายในประเทศ 
อาทิ ใช้งบประมาณไปกบัการ
ผลติสกู๊ปขา่ว เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของกลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบนท่ี
เก่ียวข้องกบัการสร้างความ
ร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อเผยแพร่ในประเทศ และ
จดัท าวารสารเพื่อ
ประชาสมัพนัธ์บทบาทและ
ภารกิจของศนูย์กลางการ

ลงทนุกบักลุม่ประเทศ 
BIMSTEC ก็ควรจะจดัมี
กิจกรรมที่สอดคล้องกบักลุม่
ประเทศเหลา่นัน้ด้วย  

- กิจกรรมที่ ๒.๒ สือ่
ประชาสมัพนัธ์ที่จดัจ้างที่ปรึกษา 
ควรเป็นการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์สนิค้าของกลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ ไป
ยงักลุม่ประเทศ GMS และ
ประเทศอื่นๆ แทนที่จะเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์สือ่โทรทศัน์ใน
พืน้ท่ี ๘ จงัหวดัภาคเหนือ ทัง้นี ้
เพื่อให้การด าเนินงานมีความ
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ
โครงการข้อที่ ๒.๑.๓ เพื่อ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สนิค้า
ของกลุม่จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน ๑ กบักลุม่ประเทศ 
GMS และประเทศอื่นๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการเช่ือมโยงการค้า 
การขยายช่องทางการค้า และ
สอดคล้องกบักิจกรรมที่ ๒.๒.๒ 
การจดักิจกรรมขบัเคลือ่นความ
ร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบ้าน  

- ทกุกิจกรรม ควรเขียนแผนงาน
โครงการตัง้แตเ่นิ่นๆ ควรให้
ความส าคญักบั เป้าหมาย 
ผลลพัธ์และผลกระทบของ
โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกบั
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ปฏิบตัิการและประสานงาน
ภมูิภาค (UNROCC) เพื่อ
เผยแพร่ภายในประเทศ 

- กิจกรรมที่ ๓.๑ มีกิจกรรมยอ่ย
เป็นการประชมุร่วมกบัคณะผู้วา่
ราชการเขตปกครองพิเศษเต๋
อหง มณฑลยนูาน ยงัขาด
รายละเอียดและความเช่ือมโยง
ของกิจกรรมวา่มีการขบัเคลือ่น
ศกัยภาพอตุสาหกรรม MICE 
อยา่งไร 

เนือ้หาในแผนงานและกิจกรรม 
และควรมีรายละเอียดของ
กิจกรรมยอ่ยให้ชดัเจน ควรมี
กลุม่เป้าหมายของการไป
เช่ือมโยงการค้าการลงทนุกบั
ประเทศเพื่อนบ้านท่ีชดัเจนวา่
ควรเป็นกลุม่ประเทศใด เพราะ
อะไร    

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 

- กิจกรรมที่ ๑  
สง่เสริมการตลาด 

- กิจกรรมที่ ๒  
ขบัเคลือ่นการด าเนินงาน
เพื่อเพิ่มศกัยภาพ 

- กิจกรรมที่ ๓  
สง่เสริมอตุสาหกรรม MICE 

- กิจกรรมที่ ๔  
พฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยวใหม่ 

- กิจกรรมที่ ๔ การพฒันาแหลง่
ทอ่งเที่ยวแหลง่ใหม ่เป็นการ
พฒันาที่กระจกุตวัเพียงจงัหวดั
เดียว คือท่ีอ าเภอแมริ่ม จงัหวดั
เชียงใหม ่ใช้งบประมาณทัง้สิน้ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท มีการใช้
งบประมาณไปกบัการจดังาน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และมีการใช้
งบไปกบัการติดป้าย
ประชาสมัพนัธ์แหลง่ทอ่งเที่ยว
ของจงัหวดั ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ทัง้นีเ้ป็นการประชาสมัพนัธ์
เพียงสือ่เดียว อีกทัง้ ผลลพัธ์ที่ได้
จากการติดป้ายประชาสมัพนัธ์
อาจไมส่ามารถวดัได้อยา่ง
เดน่ชดั   

- กิจกรรมการพฒันาแหลง่
ทอ่งเที่ยว ควรมุง่เน้นการส ารวจ 
การพฒันา และการ
ประชาสมัพนัธ์ แหลง่ทอ่งเที่ยว
แหลง่ใหมใ่ห้เกิดขึน้จริง ไมใ่ช่
การจดังานและประชาสมัพนัธ์
เทศกาลที่จดัขึน้เพียงชัว่ครัง้
ชัว่คราว  

- กิจกรรมการพฒันาแหลง่
ทอ่งเที่ยวควรมีแผนงานท่ีลงใน
รายละเอียดวา่จะพฒันาแหลง่
ทอ่งเที่ยวใดบ้าง และมีเก่ียวข้อง
หรือเช่ือมโยงอยา่งไรกบักลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ โดย
ไมก่ระจกุตวัอยูจ่งัหวดัใดจงัหวดั
หนึง่ 

- ควรคดัเลอืกสือ่ประชาสมัพนัธ์
แหลง่ทอ่งเที่ยวอยา่งผสมผสาน
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย  

ด้านงบประมาณ 

- กิจกรรมที่ ๑  
สง่เสริมการตลาด 

- กิจกรรมที่ ๒  
ขบัเคลือ่นการด าเนินงาน
เพื่อเพิ่มศกัยภาพ 

- กิจกรรมที่ ๓  
สง่เสริมอตุสาหกรรม MICE 

- กิจกรรมที่ ๔  

- พฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยวใหม ่

- มีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ
ปลายปี กิจกรรมตา่งๆ กระจกุ
ตวัช่วงปลายปีงบประมาณ เพื่อ
เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ  

- เมื่อหนว่ยงานเจ้าภาพประเมิน
การด าเนินกิจกรรมแล้วพบวา่ไม่
สามารถด าเนินกิจกรรมให้แล้ว
เสร็จได้ภายในปีงบประมาณ 
หนว่ยงานเจ้าภาพควรจะต้องขอ
อนมุตัิกนัเงินเหลือ่ม
ปีงบประมาณโดยเร็ว ไมต้่องรอ
เวลาจนใกล้สิน้ปีงบประมาณ 

 

ด้านสภาวะแวดล้อม N.A. N.A. 
ด้านมวลชนสมัพนัธ์ N.A. N.A. 
ด้านเทคโนโลยี N.A.  N.A. 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการท่ี ๒๖        Towards ASEAN Community 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ด้านบคุลากร 

กิจกรรมที่ ๑ มหกรรมการ
สร้างองค์ความรู้ประชาคม
การเมืองและความมัน่คง
อาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจ-อาเซียน 
ประชาคมสงัคมและ
วฒันธรรมอาเซียนให้กบั
เยาวชนและประชาชนใน
กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 
กิจกรรมที่ ๒ สง่เสริม
สนบัสนนุกิจกรรมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้าง
สมรรถนะของเยาวชนและ
ประชาชน 

 

ด้านลกูค้าโครงการ 
มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากแตย่งั
ไมต่รงประเด็นความต้องการของ
กลุม่เป้าหมายอยา่งเต็มที่เนื่อง
กลุม่เป้าหมายบางกลุม่ไมส่ะดวกตาม
วนัเวลาในการจดักิจกรรม 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัความ
เช่ียวชาญของหนว่ยงานเจ้าภาพ 
ทัง้กิจกรรมที่ ๑-๒ จึงมีความเป็นไปได้
อยา่งชดัเจนที่จะพฒันาได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีอยา่ง
มีประสทิธิภาพ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
- 

ด้านการบริหารจดัการ 
กิจกรรมที่ ๑ มหกรรมการ
สร้างองค์ความรู้ประชาคม
การเมืองและความมัน่คง
อาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจ-อาเซียน 
ประชาคมสงัคมและ
วฒันธรรมอาเซียนให้กบั
เยาวชนและประชาชนใน
กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 

รูปแบบการด าเนินงานมีความสมบรูณ์ 
มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ แต่
โครงสร้างการบริหารงานอาจยงัไม่
ชดัเจน 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆมา
นาน ท าให้ทราบปัญหาอปุสรรคมา
ก่อน และได้หาแนวทางแก้ไขมาแล้ว 
วิกฤติที่ค้นพบ 
เนื่องจากความสมบรูณ์ของงานอาศยั
ความสามารถเฉพาะตวัของบคุคล 
เช่น การบริหารจดัการอยา่งรวดเร็ว 
การมีเครือขา่ย ด้วยเหตนุีอ้าจสง่ผลตอ่
ความเสีย่งที่งานจะติดขดัหาก
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
กิจกรรมที่ ๒ สง่เสริม
สนบัสนนุกิจกรรมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้าง
สมรรถนะของเยาวชนและ
ประชาชน 

บคุลากรมีการโยกย้าย 

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 
-กิจกรรมที่ ๑ มหกรรมการ
สร้างองค์ความรู้ประชาคม
การเมืองและความมัน่คง
อาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจ-อาเซียน 
ประชาคมสงัคมและ
วฒันธรรมอาเซียนให้กบั
เยาวชนและประชาชนใน
กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 
กิจกรรมที่ ๒ สง่เสริม
สนบัสนนุกิจกรรมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้าง
สมรรถนะของเยาวชนและ
ประชาชน 

เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการบริการเป็น
สว่นใหญ่จึงลดภาระในด้านการ
จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองจกัร และ
วตัถดุิบอื่นๆ 
 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
- 
 
วิกฤติที่ค้นพบ 
- 

ด้านงบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ มหกรรมการ
สร้างองค์ความรู้ประชาคม
การเมืองและความมัน่คง
อาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจ-อาเซียน 
ประชาคมสงัคมและ
วฒันธรรมอาเซียนให้กบั
เยาวชนและประชาชนใน

-ช่วงเวลาในการจดังานไมส่อดคล้อง
กบัช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก
งบประมาณมาลา่ช้า 
-ความถกูต้องรวดเร็วในการเบิกจ่ายมี
ความแตกตา่งกนัในแตล่ะจงัหวดั 
 
 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
การวางแผนการเบิกจ่ายอยา่งเป็น
ระบบ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
-การขาดแผนงบประมาณระยะยาว
ของกลุม่ยทุธศาสตร์ เนื่องจากมีแผน
ยทุธศาสตร์ ๔ ปี แตไ่มม่ีแผน
งบประมาณ ๔ ปีท าให้โครงการอาจไม่
เกิดความตอ่เนื่องและยัง่ยืน 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 
กิจกรรมที่ ๒ สง่เสริม
สนบัสนนุกิจกรรมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้าง
สมรรถนะของเยาวชนและ
ประชาชน 

-ความลา่ช้าของงบประมาณและการ
เปลีย่นแปลงก าหนดการในการจดั
กิจกรรมสง่ผลให้ต้องมีการใช้
งบประมาณไมท่นัตอ่ปีงบประมาณ 
และเป็นเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ซ า้กนัทกุปี 

ด้านสภาวะแวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๑ มหกรรมการ
สร้างองค์ความรู้ประชาคม
การเมืองและความมัน่คง
อาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจ-อาเซียน 
ประชาคมสงัคมและ
วฒันธรรมอาเซียนให้กบั
เยาวชนและประชาชนใน
กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 
กิจกรรมที่ ๒ สง่เสริม
สนบัสนนุกิจกรรมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้าง
สมรรถนะของเยาวชนและ
ประชาชน 

 

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
ในการจดังานแตล่ะครัง้ ปัจจยัด้าน
สถานท่ีและช่วงเวลาในการจดังานมี
ความส าคญัมากเพราะมีผลตอ่
ผู้ เข้าร่วมงานวา่เป็นกลุม่ที่จะได้ใช้
ประโยชน์จากกิจกรรมดงักลา่วเต็ม
ประสทิธิภาพหรือไม ่
-การจดักิจกรรมที่มีศกัยภาพเกิดจาก
หนว่ยงานเจ้าภาพพิจารณาถึง
แนวโน้มเศรษฐกิจ สงัคมเป็นอยา่งดี  

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆมา
นาน ท าให้ทราบปัญหาอปุสรรคมา
ก่อน และได้หาแนวทางแก้ไขมาแล้ว 
วิกฤติที่ค้นพบ 
ความไมแ่นน่อนจากสภาวะเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง ทัง้จาก
ภายในประเทศ ภายนอกประเทศและ
การเมืองท้องถ่ินอาจสง่ผลให้การ
ด าเนินงานในแตล่ะกิจกรรมไมเ่ป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้ รวมถึงความเข้าใจที่
แกตา่งกนัของผู้มีสว่นได้เสยี 

ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 
กิจกรรมที่ ๑ มหกรรมการ
สร้างองค์ความรู้ประชาคม
การเมืองและความมัน่คง
อาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจ-อาเซียน 

ในประเด็นการจดังานตา่งๆไมว่า่จะ
เป็นงานอบรมสมัมนา และงาน
ประชาสมัพนัธ์ในสือ่ตา่งๆพบวา่ยงัไม่
มีการประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรมวา่
สือ่ใดให้ประสทิธิผลที่ดีกวา่กนั  

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
-หากจะวางแผนกลยทุธ์ในปีตอ่ๆไป
ควรมีการประเมินก่อนเพื่อท่ีจะจดัสรร
งบประมาณได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
สงูสดุ 
วิกฤติที่ค้นพบ 



 

 
 
 
 
 
 

180 

 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ประชาคมสงัคมและ
วฒันธรรมอาเซียนให้กบั
เยาวชนและประชาชนใน
กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 
กิจกรรมที่ ๒ สง่เสริม
สนบัสนนุกิจกรรมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้าง
สมรรถนะของเยาวชนและ
ประชาชน 

การท าความเข้าใจกบัมวลชนอาจยงั
ไมต่รงตามเป้าหมายของผู้มีสว่นได้
เสยีบางกลุม่ 
 

ด้านเทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ ๑ มหกรรมการ
สร้างองค์ความรู้ประชาคม
การเมืองและความมัน่คง
อาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจ-อาเซียน 
ประชาคมสงัคมและ
วฒันธรรมอาเซียนให้กบั
เยาวชนและประชาชนใน
กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 
กิจกรรมที่ ๒ สง่เสริม
สนบัสนนุกิจกรรมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้าง
สมรรถนะของเยาวชนและ
ประชาชน 

เป็นโครงการท่ีไมม่ีกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กบัการเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
- 
 
วิกฤติที่ค้นพบ 
การขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสือ่สารให้
กลุม่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนได้ดีขึน้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

โครงการท่ี ๒๗         เช่ือมโยงเครือข่ายคุ้มครองสทิธ์ิ กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
 

 
ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 

เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ
ตอ่ไป 

ด้านบคุลากร 
กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาศกัยภาพ
เครือขา่ยระดบัจงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๒ การจดักิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพเครือขา่ยคุ้มครองสทิธ์ิระดบั
อ าเภอในอ าเภอที่มีศกัยภาพ 
กิจกรรมที่ ๓ จดักิจกรรมมหกรรม
เช่ือมโยงเครือขา่ยคุ้มครองสทิธ์ิกลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมที่ ๔ จดักิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพกลุม่เสีย่งตอ่การถกูละเมิด
ลขิสทิธ์ิ 
กิจกรรมที่ ๕ จดัเวทีถอดบทเรียนและ
บริหารจดัการองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ด าเนินงานเพื่อเตรียมด าเนินงานในปี
ตอ่ไป 
กิจกรรมที่ ๖ การจดัท าสือ่
ประชาสมัพนัธ์สร้างความตระหนกัถึง
สทิธ์ิและผลกระทบจากการพฒันา
เศรษฐกิจและการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 
กิจกรรมที่ ๗ การจ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ 
กิจกรรมที่ ๘ การจ้างเจ้าหน้าที่ผู้
ประสานงานโครงการในพืน้ท่ี 
กิจกรรมที่ ๙ การจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน

โครงการนีช้่วยเพิ่มการตื่นตวัของผู้มี
สว่นเก่ียวข้องให้ระมดัระวงัและร่วมกนั
แก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธ์ิในทกุๆ
ด้าน 
บคุลากรทกุระดบัไมว่า่จะเป็นภาครัฐ 
เอกชน หรือเยาวชนทัว่ไปตา่งเห็น
ความส าคญัของการปกป้องสทิธ์ิของ
ตนและช่วยดแูลสทิธ์ิของผู้ ท่ีถกู
คกุคาม 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
-เป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัความ
ปัญหาสงัคมจึงได้รับความร่วมมือได้
ง่าย  
-หนว่ยงานเจ้าภาพและวิทยากรมี
ประสบการณ์สงู 
วิกฤติที่ค้นพบ 
- 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
และบญัชี 
ด้านการบริหารจดัการ 
กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาศกัยภาพ
เครือขา่ยระดบัจงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๒ การจดักิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพเครือขา่ยคุ้มครองสทิธ์ิระดบั
อ าเภอในอ าเภอที่มีศกัยภาพ 
กิจกรรมที่ ๓ จดักิจกรรมมหกรรม
เช่ือมโยงเครือขา่ยคุ้มครองสทิธ์ิกลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมที่ ๔ จดักิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพกลุม่เสีย่งตอ่การถกูละเมิด
ลขิสทิธ์ิ 
กิจกรรมที่ ๕ จดัเวทีถอดบทเรียนและ
บริหารจดัการองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ด าเนินงานเพื่อเตรียมด าเนินงานในปี
ตอ่ไป 
กิจกรรมที่ ๖ การจดัท าสือ่
ประชาสมัพนัธ์สร้างความตระหนกัถึง
สทิธ์ิและผลกระทบจากการพฒันา
เศรษฐกิจและการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 
กิจกรรมที่ ๗ การจ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ 
กิจกรรมที่ ๘ การจ้างเจ้าหน้าที่ผู้
ประสานงานโครงการในพืน้ท่ี 
กิจกรรมที่ ๙ การจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน
และบญัชี 

รูปแบบการด าเนินงานมีความสมบรูณ์ 
มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ แต่
โครงสร้างการบริหารงานอาจยงัไม่
ชดัเจนเนื่องด้วยบคุคลากรมีน้อย เป็น
ทัง้ผู้วางแผนและผู้ปฎิบตัิ 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆมา
นาน ท าให้ทราบปัญหาอปุสรรคมา
ก่อน และได้หาแนวทางแก้ไขมาแล้ว 
วิกฤติที่ค้นพบ 
เนื่องจากความสมบรูณ์ของงานอาศยั
ความสามารถเฉพาะตวัของบคุคล 
เช่น การบริหารจดัการอยา่งรวดเร็ว 
การมีเครือขา่ย ด้วยเหตนุีอ้าจสง่ผลตอ่
ความเสีย่งที่งานจะติดขดัหาก
บคุลากรมีการโยกย้าย 

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการบริการเป็น ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาศกัยภาพ
เครือขา่ยระดบัจงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๒ การจดักิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพเครือขา่ยคุ้มครองสทิธ์ิระดบั
อ าเภอในอ าเภอที่มีศกัยภาพ 
กิจกรรมที่ ๓ จดักิจกรรมมหกรรม
เช่ือมโยงเครือขา่ยคุ้มครองสทิธ์ิกลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมที่ ๔ จดักิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพกลุม่เสีย่งตอ่การถกูละเมิด
ลขิสทิธ์ิ 
กิจกรรมที่ ๕ จดัเวทีถอดบทเรียนและ
บริหารจดัการองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ด าเนินงานเพื่อเตรียมด าเนินงานในปี
ตอ่ไป 
กิจกรรมที่ ๖ การจดัท าสือ่
ประชาสมัพนัธ์สร้างความตระหนกัถึง
สทิธ์ิและผลกระทบจากการพฒันา
เศรษฐกิจและการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 
กิจกรรมที่ ๗ การจ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ 
กิจกรรมที่ ๘ การจ้างเจ้าหน้าที่ผู้
ประสานงานโครงการในพืน้ท่ี 
กิจกรรมที่ ๙ การจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน
และบญัชี 

สว่นใหญ่จึงลดภาระในด้านการ
จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองจกัร และ
วตัถดุิบอื่นๆ 
 

- 
 
วิกฤติที่ค้นพบ 
- 

ด้านงบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาศกัยภาพ
เครือขา่ยระดบัจงัหวดั 

-ช่วงเวลาในการจดังานไมส่อดคล้อง
กบัช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก
งบประมาณมาลา่ช้า 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
สว่นหนึง่เป็นเครือขา่ยจิตอาสาสง่ผล
ให้ประหยดัเงินงบประมาณไป
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
กิจกรรมที่ ๒ การจดักิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพเครือขา่ยคุ้มครองสทิธ์ิระดบั
อ าเภอในอ าเภอที่มีศกัยภาพ 
กิจกรรมที่ ๓ จดักิจกรรมมหกรรม
เช่ือมโยงเครือขา่ยคุ้มครองสทิธ์ิกลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมที่ ๔ จดักิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพกลุม่เสีย่งตอ่การถกูละเมิด
ลขิสทิธ์ิ 
กิจกรรมที่ ๕ จดัเวทีถอดบทเรียนและ
บริหารจดัการองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ด าเนินงานเพื่อเตรียมด าเนินงานในปี
ตอ่ไป 
กิจกรรมที่ ๖ การจดัท าสือ่
ประชาสมัพนัธ์สร้างความตระหนกัถึง
สทิธ์ิและผลกระทบจากการพฒันา
เศรษฐกิจและการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 
กิจกรรมที่ ๗ การจ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ 
กิจกรรมที่ ๘ การจ้างเจ้าหน้าที่ผู้
ประสานงานโครงการในพืน้ท่ี 
กิจกรรมที่ ๙ การจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน
และบญัชี 
 

 บางสว่น 
 
วิกฤติที่ค้นพบ 
-การขาดแผนงบประมาณระยะยาว
ของกลุม่ยทุธศาสตร์ เนื่องจากมีแผน
ยทุธศาสตร์ ๔ ปี แตไ่มม่ีแผน
งบประมาณ ๔ ปีท าให้โครงการอาจไม่
เกิดความตอ่เนื่องและยัง่ยืน 
-ความลา่ช้าของงบประมาณและการ
เปลีย่นแปลงก าหนดการในการจดั
กิจกรรมสง่ผลให้ต้องมีการใช้
งบประมาณไมท่นัตอ่ปีงบประมาณ 
และเป็นเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ซ า้กนัทกุปี 
การแก้ไขปัญหานีจ้ึงควรน าเสนอใน
ระดบัประเทศ 
 

ด้านสภาวะแวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาศกัยภาพ
เครือขา่ยระดบัจงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๒ การจดักิจกรรมพฒันา

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
เป็นโครงการท่ีเกิดผลกระทบในเชิง
บวกตอ่สงัคมเป็นอยา่งมากเพราะเป็น
การสง่สารไปยงัผู้ เก่ียวข้องทัง้หมดให้

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เป็นกิจกรรมที่ผู้คนจากหลายๆภาค
สว่นสามารถมีสว่นร่วมได้ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
ศกัยภาพเครือขา่ยคุ้มครองสทิธ์ิระดบั
อ าเภอในอ าเภอที่มีศกัยภาพ 
กิจกรรมที่ ๓ จดักิจกรรมมหกรรม
เช่ือมโยงเครือขา่ยคุ้มครองสทิธ์ิกลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมที่ ๔ จดักิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพกลุม่เสีย่งตอ่การถกูละเมิด
ลขิสทิธ์ิ 
กิจกรรมที่ ๕ จดัเวทีถอดบทเรียนและ
บริหารจดัการองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ด าเนินงานเพื่อเตรียมด าเนินงานในปี
ตอ่ไป 
กิจกรรมที่ ๖ การจดัท าสือ่
ประชาสมัพนัธ์สร้างความตระหนกัถึง
สทิธ์ิและผลกระทบจากการพฒันา
เศรษฐกิจและการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 
กิจกรรมที่ ๗ การจ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ 
กิจกรรมที่ ๘ การจ้างเจ้าหน้าที่ผู้
ประสานงานโครงการในพืน้ท่ี 
กิจกรรมที่ ๙ การจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน
และบญัชี 

ช่วยกนัดแูลปัญหาละเมิดสทิธ์ิตา่งๆไม่
วา่จะเป็นปัญหาแรงงานข้ามชาติผิด
กฏหมาย แรงงานเด็ก การลอ่ลวง การ
ทารุณกรรมและการค้ามนษุย์ 
 

ความไมแ่นน่อนจากสภาวะเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง ทัง้จาก
ภายในประเทศ ภายนอกประเทศและ
การเมืองท้องถ่ินอาจสง่ผลให้การ
ด าเนินงานในแตล่ะกิจกรรมไมเ่ป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้  

ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 
กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาศกัยภาพ
เครือขา่ยระดบัจงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๒ การจดักิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพเครือขา่ยคุ้มครองสทิธ์ิระดบั
อ าเภอในอ าเภอที่มีศกัยภาพ 

ในประเด็นการจดังานตา่งๆไมว่า่จะ
เป็นงานอบรมสมัมนา และงาน
ประชาสมัพนัธ์ในสือ่ตา่งๆพบวา่ยงัไม่
มีการประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรมวา่
สือ่ใดให้ประสทิธิผลที่ดีกวา่กนั  

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
-หากจะวางแผนกลยทุธ์ในปีตอ่ๆไป
ควรมีการประเมินก่อนเพื่อท่ีจะจดัสรร
งบประมาณได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
สงูสดุ 
วิกฤติที่ค้นพบ 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
กิจกรรมที่ ๓ จดักิจกรรมมหกรรม
เช่ือมโยงเครือขา่ยคุ้มครองสทิธ์ิกลุม่
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมที่ ๔ จดักิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพกลุม่เสีย่งตอ่การถกูละเมิด
ลขิสทิธ์ิ 
กิจกรรมที่ ๕ จดัเวทีถอดบทเรียนและ
บริหารจดัการองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ด าเนินงานเพื่อเตรียมด าเนินงานในปี
ตอ่ไป 
กิจกรรมที่ ๖ การจดัท าสือ่
ประชาสมัพนัธ์สร้างความตระหนกัถึง
สทิธ์ิและผลกระทบจากการพฒันา
เศรษฐกิจและการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 
กิจกรรมที่ ๗ การจ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ 
กิจกรรมที่ ๘ การจ้างเจ้าหน้าที่ผู้
ประสานงานโครงการในพืน้ท่ี 
กิจกรรมที่ ๙ การจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน
และบญัชี 

การท าความเข้าใจกบัมวลชนอาจยงั
ไมต่รงตามเป้าหมายของผู้มีสว่นได้
เสยีบางกลุม่ 
 

ด้านเทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาศกัยภาพ
เครือขา่ยระดบัจงัหวดั 
กิจกรรมที่ ๒ การจดักิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพเครือขา่ยคุ้มครองสทิธ์ิระดบั
อ าเภอในอ าเภอที่มีศกัยภาพ 
กิจกรรมที่ ๓ จดักิจกรรมมหกรรม
เช่ือมโยงเครือขา่ยคุ้มครองสทิธ์ิกลุม่

เป็นโครงการท่ีไมม่ีกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กบัการเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
- 
 
วิกฤติที่ค้นพบ 
การขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสือ่สารให้
กลุม่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ดีขึน้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมที่ ๔ จดักิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพกลุม่เสีย่งตอ่การถกูละเมิด
ลขิสทิธ์ิ 
กิจกรรมที่ ๕ จดัเวทีถอดบทเรียนและ
บริหารจดัการองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ด าเนินงานเพื่อเตรียมด าเนินงานในปี
ตอ่ไป 
กิจกรรมที่ ๖ การจดัท าสือ่
ประชาสมัพนัธ์สร้างความตระหนกัถึง
สทิธ์ิและผลกระทบจากการพฒันา
เศรษฐกิจและการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 
กิจกรรมที่ ๗ การจ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ 
กิจกรรมที่ ๘ การจ้างเจ้าหน้าที่ผู้
ประสานงานโครงการในพืน้ท่ี 
กิจกรรมที่ ๙ การจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน
และบญัชี 
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โครงการท่ี ๒๘    ตาสปัปะรด 
 

 
ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 

เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ
ตอ่ไป 

ด้านบคุลากร 
กิจกรรมที่ ๑ จดัตัง้และประชมุ
คณะท างาน 
กิจกรรมที่ ๒ จดัมหกรรมรักษาความ
ปลอดภยัสญัจร 
กิจกรรมที่ ๓ จดัฝึกอบรมอาสาสมคัร
แจ้งขา่วอาชญากรรม 
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผล 

มีเครือขา่ยจากภาคประชาชนมากขึน้
ที่เข้ามามีสว่นร่วมในการเฝ้าระวงัการ
รักษาความปลอดภยั ทัง้นีเ้นื่องจาก
ประชาชนเห็นต ารวจมีการตื่นตวั 
ประชาชนจึงมีความเข้าใจถึงบทบาท
ของพลเมืองดีมากขึน้ 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
การจดัเวทีเสวนาเสนอข้อมลู
สถานการณ์ความปลอดภยัชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ที่น าผู้ เข้าร่วมเสวนามาจาก
หลากหลายภาคสว่น 
 

ด้านการบริหารจดัการ 
กิจกรรมที่ ๑ จดัตัง้และประชมุ
คณะท างาน 
กิจกรรมที่ ๒ จดัมหกรรมรักษาความ
ปลอดภยัสญัจร 
กิจกรรมที่ ๓ จดัฝึกอบรมอาสาสมคัร
แจ้งขา่วอาชญากรรม 
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผล 

มีการตัง้กรรมการในแตล่ะกิจกรรม
ยอ่ย ท าให้การจดักิจกรรมมีความ
หลากหลาย ดงึดดูผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ได้มาก  

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
เจ้าภาพโครงการมีเครือขา่ยในการ
บริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆมานาน 
และเป็นโครงการท่ีเคยจดักิจกรรม
มาแล้วเพียงแตไ่มใ่ช่งบประมาณ
ยทุธศาสตร์ ท าให้มีการสร้างกิจกรรม
ที่ท าให้ประชาชนเข้ามามีสว่นรวม
จ านวนมาก 

ด้านวตัถดุิบ/เคร่ืองมืออปุกรณ์ 
กิจกรรมที่ ๑ จดัตัง้และประชมุ
คณะท างาน 
กิจกรรมที่ ๒ จดัมหกรรมรักษาความ
ปลอดภยัสญัจร 
กิจกรรมที่ ๓ จดัฝึกอบรมอาสาสมคัร
แจ้งขา่วอาชญากรรม 
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผล 

เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการบริการเป็น
สว่นใหญ่จึงลดภาระในด้านการ
จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองจกัร และ
วตัถดุิบอื่นๆ 
 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
- 
 
วิกฤติที่ค้นพบ 
- 

ด้านงบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ จดัตัง้และประชมุ
คณะท างาน 

สามารถใช้งบประมาณ ๑๐๐ % ตาม
งบประมาณที่ตัง้ไว้ 
 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
การมีประสบการณ์สงู การจดัเตรียม
เอกสารการเงินอยา่งครบถ้วนถกูต้อง 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
กิจกรรมที่ ๒ จดัมหกรรมรักษาความ
ปลอดภยัสญัจร 
กิจกรรมที่ ๓ จดัฝึกอบรมอาสาสมคัร
แจ้งขา่วอาชญากรรม 
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผล 

จดัท างบประมาณได้เหมาะสม 
 
วิกฤติที่ค้นพบ 
-การขาดแผนงบประมาณระยะยาว
ของกลุม่ยทุธศาสตร์ เนื่องจากมีแผน
ยทุธศาสตร์ ๔ ปี แตไ่มม่ีแผน
งบประมาณ ๔ ปีท าให้โครงการอาจไม่
เกิดความตอ่เนื่องและยัง่ยืน 

ด้านสภาวะแวดล้อม 
กิจกรรมที่ ๑ จดัตัง้และประชมุ
คณะท างาน 
กิจกรรมที่ ๒ จดัมหกรรมรักษาความ
ปลอดภยัสญัจร 
กิจกรรมที่ ๓ จดัฝึกอบรมอาสาสมคัร
แจ้งขา่วอาชญากรรม 
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผล 

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
เนื่องจากขา่วร้านทองถกูปล้นบอ่ย 
การจดักิจกรรมประกวดสิง่ประดิษฐ์ 
เทคโนโลยีการรักษาควาปลอดภยัจาก
สถาบนัการศกึษาตา่งๆจึงเน้นไปท่ี
อปุกรณ์เพื่อป้องกนัการก่อ
อาชญากรรม 
 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
การท ากิจกรรมร่วมกบั
สถาบนัการศกึษาและภาคเอกชน ท า
ให้ทราบความต้องการและปัญหาที่
เกิดขึน้บอ่ย 
วิกฤติที่ค้นพบ 
ไมไ่ด้มองในมมุกว้างของปัญหา หาก
ผู้กระท าความผิดสามารถทนัตาม
เทคโนโลยีก็มีแนวโน้มที่จะยงัเกิด
ปัญหาอาชญากรรมอยา่งตอ่เนื่อง 

ด้านมวลชนสมัพนัธ์ 
กิจกรรมที่ ๑ จดัตัง้และประชมุ
คณะท างาน 
กิจกรรมที่ ๒ จดัมหกรรมรักษาความ
ปลอดภยัสญัจร 
กิจกรรมที่ ๓ จดัฝึกอบรมอาสาสมคัร
แจ้งขา่วอาชญากรรม 
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผล 

ในประเด็นการจดังานตา่งๆไมว่า่จะ
เป็นงานอบรมสมัมนา และงาน
ประชาสมัพนัธ์ในสือ่ตา่งๆพบวา่ยงัไม่
มีการประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรมวา่
สือ่ใดให้ประสทิธิผลที่ดีกวา่กนั  

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
-หากจะวางแผนกลยทุธ์ในปีตอ่ๆไป
ควรมีการประเมินก่อนเพื่อท่ีจะจดัสรร
งบประมาณได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
สงูสดุ 
-การสือ่สาร การประชาสมัพนัธ์มี
ความแพร่หลาย 
วิกฤติที่ค้นพบ 
การท าความเข้าใจกบัมวลชนอาจยงั
ไมต่รงตามเป้าหมายของผู้มีสว่นได้
เสยีบางกลุม่ 

ด้านเทคโนโลย ี การจดัประกวดสิง่ประดิษฐ์ เทคโนโลยี ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
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ปัจจยั/กิจกรรม สรุปบทเรียน สถานการณ์ที่ส าคญั ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ 
เพื่อการพฒันารอบปีงบประมาณ

ตอ่ไป 
กิจกรรมที่ ๑ จดัตัง้และประชมุ
คณะท างาน 
กิจกรรมที่ ๒ จดัมหกรรมรักษาความ
ปลอดภยัสญัจร 
กิจกรรมที่ ๓ จดัฝึกอบรมอาสาสมคัร
แจ้งขา่วอาชญากรรม 
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผล 

การรักษาความปลอดภยัจากสถาบนั
ตา่งๆช่วยให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีเกิด
จากการคิดค้นของเยาวชน 

การมิวิสยัทศัน์ที่ชดัเจนของผู้บริหาร
โครงการ จึงให้ความส าคญัตอ่การ
สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ   
วิกฤติที่ค้นพบ 
การจดสทิธิบตัรของเทคโนโลยีมีความ
ยุง่ยาก 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


