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บ

ทนา

สา นักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาค
ภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ ฮ่องสอน ลาปาง
ลาพูน ) มีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริมการขับเคลื่อนการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทัง้ ด้ านเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันของ
กลุ่มจังหวัดฯ อันนาไปสู่การกระตุ้น ให้ เกิดการพัฒนาการ
ค้ าและลงทุนรายได้ ให้ กลุ่มจังหวัดฯ อย่ างยั่งยืน บนพืน้ ฐานความสอดคล้ องเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาการพัฒนาประเทศในทุกระดับ รวมถึงความสอดคล้ องกับศักยภาพ โอกาส สภาพ
ปั ญหา และความต้ องการของประชาชนในพืน้ ที่
การดาเนินงานโครงการ ภายใต้ แผนแผนพัฒนากลุ่มจั งหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑ จึง
มุ่งเน้ นความชัดเจนในการ กาหนดประเด็นการพัฒนาชัดเจนทัง้ ในเชิงของ วัตถุประสงค์ พืน้ ที่
ตัวชีว้ ัดและค่ าเป้าหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจน สะท้ อนให้ เห็นถึงการแก้ ปัญหา และ
การใช้ โอกาสในการพัฒนาอย่ างเหมาะสม
วัตถุประสงค์การพัฒนาพื ้นที่กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๑) เพื่อกาหนดวิสยั ทัศน์ด้านการพัฒนาพื ้นที่กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เป็ นพลังขับเคลื่อนสู่
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน บนพื ้นฐานของข้ อมูลศักยภาพของพื ้นที่ ความต้ องการของประชาชนในพื ้นที่
และโอกาสในการพัฒนาของพื ้นที่
๒) เพื่อสร้ างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน
๑ ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ ในการพัฒนาพื ้นที่ฯ บนพื ้นฐานของการพัฒนา
อย่างสมดุลด้ านการค้ า การลงทุน อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการบริการ เกษตรกรรม การ
ท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง
๓) เพื่อใช้ เป็ นกรอบและกากับแนวทางในการพัฒนาพื ้นที่กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้ มีความ
สอดคล้ องและเป็ นไปในทิศทางที่เสริมสร้ างระหว่างกัน

9
บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

๔) เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการบูรณาการโครงการและแผนการพัฒนาทังภาครั
้
ฐ เอกชน และประชาชน
ในการสร้ างความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกัน
วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๖
๑) เพื่อ เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมโครงการ
ให้ มีประสิทธิภาพ เกิด
กระบวนการบริหารโครงการฯที่มีสว่ นร่วมมีความเชื่อมโยงสอดคล้ องกับการขับเคลื่อนตัวชี ้ วัดของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๒) เพื่อเสริมสร้ างแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ และสามารถนาแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ได้ จริงในองค์กรอย่างมีประสิทธิผลโดยมี
การวัดผลสาเร็จที่ชดั เจน
๓) เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินโคร งการกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการประเมินผลการดาเนินกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพื่อ
ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๔) เพื่อพัฒนาให้ เกิดต้ นแบบและเครื่ องมือในการประเมินผลการดาเนินโครงการกลุม่ จัง
หวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างเป็ นระบบ สามารถนาไปใช้ ในการบริหารจัดการโครงการในปี ต่อไป
๕) เพื่อให้ คณะกรรมการ ก.บ.ก. คณะกรรมการ อ.ก.บ.ก. ด้ านติดตามและประเมินผลและ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง ได้ รับทราบผลการประเมินผลการดาเนินโครงการกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน๑ อันนาสู่
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
๑) หน่วยงานรับผิดชอบโครงการสามารถ บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดกระบวนการบริหารโครงการฯ ที่มีสว่ นร่วมมีคว ามเชื่อมโยงสอดคล้ องกับการ
ขับเคลื่อนตัวชี ้วัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๒) เสริมสร้ างแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน
๑ และสามารถนาแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ได้ จริงในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล โดยมีการ
วัดผลสาเร็จที่ชดั เจน
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๓) โครงการกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจาปี งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ ได้ รับการประเมินผล
การดาเนินโครงการและผลสัมฤทธิ์ภายใต้ โครงการฯ ว่าตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างไร
๔) คณะทางานกลุม่ ภารกิจด้ านการพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
มีต้นแบบและเครื่ องมือในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย และเพื่อการติดตามดูแลในการพัฒนาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๕) กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีทิศทางที่เหมาะสมในการกาหนดการขับเคลื่อนการพัฒนากลุม่
จังหวัดฯ ให้ บรรลุตามยุทธศาสตร์ ที่ได้ กาหนดไว้ ร่วมกัน รวมทังมี
้ แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนา
คุณภาพโครงการกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้ ดียิ่งขึ ้น
แผนงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖
๑) ศึกษารายละเอียดของแผนพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (แผน ๔ ปี ) และโครงการตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี พ .ศ. ๒๕๕๖ พร้ อมทังผลการศึ
้
กษาการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) กาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทังเครื
้ ่ องมือแ ละวิธีการตามหลักวิชาการที่
เหมาะสม ให้ ครอบคลุมการประเมินผลโครงการ ช่วงระหว่างดาเนินโครงการ และช่วงการดาเนิน
โครงการเสร็จสิ ้นในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) จัดทีมที่ปรึกษา ที่มีจานวนเหมาะสมกับจานวนโครงการกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยให้ มี
จานวนและองค์ประกอบของทีมที่ ปรึกษา ตามความเห็นชอบจากสานักบริหารยุทธศาสตร์ กลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๔) จัดทาแผนปฏิบตั งิ าน (Gantt Chart) โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักบริหารยุทธศาสตร์ กลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๕) พัฒนากลไก และเครื่ องมือในการบริหารโครงการภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนากลุม่
จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ รวมทังการปรั
้
บปรุงแผนปฏิบตั งิ านให้ สอดคล้ องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ในช่วงการดาเนินโครงการ และดาเนินการติดตามประเมินผล ตามแผนปฏิบตั งิ าน (Gantt Chart)
๖) จัดการประชุม รายงานผลการติดตามประเมินผลตามข้ อ (๕) ให้ แก่ที่ประชุมหรื อคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ตามที่ สานักบริหารยุทธศาสตร์ กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กาหนด
๗) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานฯ
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แผนภาพ วิธีการตามขันตอนการทบทวนข้
้
อมูลเพื่อกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินที่มงุ่ ผลสัมฤทธิ์

ขั ้

นตอน รูปแบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทังเครื
้ ่ องมื อและวิธีการตามหลักวิชาการที่
เหมาะสม ให้ ครอบคลุมการประเมินผลโครงการ ๓ ช่วง
(๑) ช่วงก่อนดาเนินโครงการ เป็ นการประเมินว่า โครงการที่ได้ รับการสนับสนุน
งบประมาณฯ นัน้ มีวตั ถุประสงค์ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน
๑ มากน้ อย
เพียงใด
(๒) ช่วงการดาเนินโครงการ ในระหว่างดาเนินงานตามแผนงานโครงการฯ ประเมินผล
การดาเนินงานระหว่างกิจกรรมตามแผนงานกับการดาเนินงานจริง ตลอดจนเปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์
และผลที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินโครงการฯ ร่วมกัน ประเมินความสามารถในการบริหารจัดการ ปั จจัยที่
เกี่ยวข้ องกับความสา เร็จและอุปสรรคที่มีผลต่อการดาเนินการ ทังปั
้ จจัยภายนอกและปั จจัยภายในให้
ครอบคลุมทุกปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
(๓) ช่วงการดาเนินโครงการเสร็จสิ ้นลง เพื่อเปรี ยบเทียบถึงผลผลิต /ผลลัพธ์ (Output)
ของการดาเนินโครงการ สอดคล้ องกับตัวชี ้วัดภายในโครงการฯ มาก น้ อยเพียงใด และสา มารถส่งผล
กระทบ (Outcome) ต่อเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ มากน้ อยเพียงใด โดยวิเคราะห์ในเชิงของ
ผลสัมฤทธิ์ในระดับของแผนพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗)
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ยุ
ยุ

ทธศาสตร์ การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑
(๒๕๕๖)

ทธศาสตร์ ฟื ้ นฟูและอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรม
และวิถีท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ ๑
มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตท้ องถิ่นแบบ
บูรณาการและมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน

ตัวชี ้วัด
๑. จานวนฐานข้ อมูลองค์ความรู้ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรม
ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตท้ องถิ่น
๒. จานวนชุมชนในพื ้นที่เป้าหมาย (พื ้นที่เสี่ยง) ที่
ได้ รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรม
ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตท้ องถิ่น
จากหมูบ่ ้ านต้ นแบบที่มีการจัดการทรั พยากร
ธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต
ท้ องถิ่น
๓. จานวนหมูบ่ ้ านต้ นแบบในการจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรม
ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต เพิ่มขึ ้น
เป้าประสงค์ที่ ๒
ตัวชี ้วัด
มีการจัดการและพัฒนาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้าน ๑. จานวนองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรม
สิง่ แวดล้ อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถี
ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตท้ องถิ่น บนพื ้นฐาน
ชีวติ ท้ องถิ่น ที่ได้ รับการต่อยอด
นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์
๒. จานวนชุมชนในพื ้นที่เป้าหมายที่ได้ รับการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และประยุกต์ใช้ องค์ความรู้
(ต่อยอด ) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถี
ชีวิตท้ องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ ๓
ทรัพยากรธรรมชาติคืนสูค่ วามสมบูรณ์
ตัวชี ้วัด
๑. จานวนกิจกรรมการปลูก อนุรักษ์ ดูแลรักษา
และฟื น้ ฟูสภาพป่ าเพิ่มขึ ้น
๒. จานวนเครื อข่ายด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเพิ่มขึ ้น
เป้าประสงค์ที่ ๔
ปั ญหามลพิษด้ านสิ่งแวดล้ อมได้ รับการแก้ ไขอย่าง
ยัง่ ยืน โดยการมีสว่ นร่วมทุกภาคส่วน
ตัวชีวดั
๑. จานวนเครื อข่ายการรักษาระบบนิเวศน์และ
ป้องกันปั ญหามลพิษเพิ่มขึ ้น
๒. จานวนกิจกรรมการฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อมของ
เครื อข่ายเพิ่มขึ ้น
๓. จานวนกิจกรรมการสร้ างจิตสานึกเพื่อช่วยลด
เป้าประสงค์ที่ ๕
ภาวะโลกร้ อนของเครื อข่ายเพิ่มขึ ้น
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้ องถิ่นได้ รับ
การพัฒนาสืบสานให้ โดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์
ตัวชี ้วัด
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๑. จานวนเครื อข่ายด้ านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
และวิถีชีวิตท้ องถิ่นเพิ่มขึ ้น
๒. จานวนกิจกรรมของเครื อข่ายที่ได้ รับการพัฒนา
สืบสานให้ โดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์เพิ่มขึ ้น
๓. จานวนกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างเครื อข่ายด้ าน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตท้ องถิ่น
๔. จานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภูมิ
ปั ญญ า และวิถีชีวิตท้ องถิ่นทังภายในและ
้
ต่างประเทศ

ยุ

ทธศาสตร์ สร้ างความโดดเด่ นของสินค้ าเกษตรและการท่ องเที่ยวบนพืน้ ฐานของ
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์

+

สร้ างความโดดเด่ นของสินค้ าเกษตรบนพืน้ ฐานของเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ และ
ยั่งยืน

เป้าประสงค์ ๑ เกิดการพัฒนาองค์ ความรู้ บน
พืน้ ฐานการศึกษาวิจัยที่สอดคล้ องกับศักยภาพ
ของพืน้ ที่และมีการถ่ ายทอดองค์ ความรู้
การเกษตรยั่งยืนสู่การปฏิบัติ

ตัวชีว้ ัด
๑. จานวนเครื อข่ ายศูนย์ การเรี ยนรู้ ปราชญ์
ชาวบ้ านเกษตรกรรมยั่งยืน/จานวน
องค์ การ/สถาบัน ที่เข้ าร่ วมดาเนินการ
พัฒนาและถ่ ายทอดองค์ ความรู้
๒. จานวนเกษตรกรที่นาความรู้ ท่ ไี ด้ รับการ
ถ่ ายทอดไปปฏิบัตใิ นแปลง/ฟาร์ มเพิ่มขึน้
๓. จานวนองค์ ความรู้ ด้านการเกษตรที่
เหมาะสม

เป้าประสงค์ ๒ เกิดเครื อข่ ายเชื่อมโยงข้ อมูล

ตัวชี ้วัด
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การเกษตรยั่งยืนโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. มีหน่วยงานกลางดาเนินการด้ านฐานข้ อมูลที่มี
เพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ วางแผนการผลิต
ข้ อมูลครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั ด้ านการเกษตร
การตลาด และการบริหารจัดการเกษตรยั่งยืน
ยัง่ ยืนในพื ้นที่ภาคเหนือตอนบนกลุม่ ที่ ๑
๒. จานวนผู้ใช้ ข้อมูลจากฐานข้ อมูลด้ านเกษตร
ยัง่ ยืนเพิ่มขึ ้น
เป้าประสงค์ ๓ เกิดการพัฒนาบุคลากรทุก
ตัวชี ้วัด
ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ องให้ มีความรู้ ความเข้ าใจด้ าน ๑. จานวนบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง(เจ้ าหน้ าที่
การเกษตรยั่งยืนเพื่อการพัฒนาการเกษตร
ผู้รับผิดชอบงานด้ านการเกษตร ผู้นาชุมชน
ยั่งยืน
สมาชิกเครื อข่าย) มีความรู้ความเข้ าใจด้ าน
การเกษตรยัง่ ยืน สามารถอธิบายและขยาย
ผลได้
๒. มีแผนพัฒนาบุคลากรด้ านการเกษตรยัง่ ยืน
อย่างเป็ นระบบ
เป้าประสงค์ ๔ มีผลผลิตการเกษตรยั่งยืนที่
หลากหลายและมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของ
ตลาด

ตัวชี ้วัด
๑. จานวนชนิดสินค้ าจากการเกษตรยัง่ ยืนเพิ่มขึ ้น
และได้ รับการรับรองมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของ
ตลาด
๒. สัดส่วนของพื ้นที่การเกษตรยัง่ ยืนเพิ่มขึ น้
๓. สัดส่วนของผลผลิตเทียบกับพื ้นที่เกษตรยัง่ ยืน
เพิ่มขึ ้น

เป้าประสงค์ ๕ เกิดผลิตภัณฑ์ เกษตรยั่งยืนที่
หลากหลายและมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของ
ตลาด

ตัวชี ้วัด
๑. จานวนผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรยัง่ ยืนเพิ่มขึ ้น
และได้ รับการรับรองมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของ
ตลาด

เป้าประสงค์ ๖ เกิดนักการตลาดยุคใหม่ เพื่อ

ตัวชี ้วัด

18

สนับสนุนการตลาดให้ แก่ เกษตรกรรมยั่งยืน
มากขึน้

๑. จานวนนักการตลาดที่ได้ รับการพัฒนาเพิ่มขึ ้น
๒. จานวนนักการตลาดที่มีความสามารถเข้ าไป
ช่วยทาการตลาดให้ กบั กลุม่ ผู้ผลิตสินค้ าเกษตร
ยัง่ ยืน

เป้าประสงค์ ๗ เกิดผู้ประกอบการและสหกรณ์
เครือข่ ายเพื่อสังคมด้ านเกษตรกรรมยั่งยืน

ตัวชี ้วัด
๑. จานวนผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social
Entrepreneur) ด้ านเกษตรยัง่ ยืนเพิ่มขึ ้น
๒. จานวนกลุม่ สหกรณ์ /เครื อข่ายผู้ประกอบการ
เพื่อสังคม (Social Entrepreneur) ด้ านเกษตร
ยัง่ ยืนเพิ่มขึ ้น

เป้าประสงค์ ๘ มีระบบบริหารจัดการโซ่ อุปทาน ตัวชี ้วัด
ของเกษตรกรรมยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพและได้ ๑. จานวนโรงงานแปรรูปผลผลิตเกษตรยัง่ ยืนที่
มาตรฐานสากล
ได้ รับมาตรฐาน
๒. จานวนสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ า
เกษตรยัง่ ยืนเพิ่มขึ ้น
๓. ยอดขายสินค้ าเกษตรยัง่ ยืนเพิ่มขึ ้น
เป้าประสงค์ ๙ เกิดเครือข่ ายเกษตรกรรมยั่งยืน ตัวชี ้วัด
ในทุกระดับ รวมถึงมีระบบการจัดการเครือข่ าย ๑. จานวนเครื อข่ายเกษตรกรรมยัง่ ยืนเพิ่มขึ ้น
ที่ดีเพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของเครือข่ าย ๒. มีระบบการจัดการเครื อข่ายที่ดี
๓. จานวนเครื อข่ายกลุม่ เกษตรกรรมยัง่ ยืนมีระบบ
การบริหารจัดการด้ านการผลิต /การตลาด/การ
แปรรูปผลผลิต/มาตรฐานการผลิตที่ดี
๔. จานวนสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ า
เกษตรยัง่ ยืนเพิ่มขึ ้น
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+

สร้ างความโดดเด่ นของสินค้ าการท่ องเที่ยวบนพืน้ ฐานของเศรษฐกิจสร้ างสรรค์

เป้าประสงค์ ๑ มีฐานข้ อมูล/เชื่อมโยงข้ อมูล
ตัวชีว้ ัด
ด้ านการท่ องเที่ยวโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. มี Integrated Database ฐานข้ อมูลเชิง
ที่ทันสมัย
บูรณาการเชื่อมโยงทุกหน่ วยงานสนับสนุน
การท่ องเที่ยวสามารถใช้ งานร่ วมกันได้
๒. จานวนประเภทข้ อมูลในฐานข้ อมูลมีความ
หลากหลาย ทันสมัย และตรงตามความ
ต้ องการของกลุ่มผู้ท่ ตี ้ องการใช้ ข้อมูลด้ าน
การวางแผนธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ท่ องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนกลุ่มที่ ๑
๓. จานวนผู้เข้ าถึง/ผู้ใช้ ข้อมูลจากฐานข้ อมูล
เพิ่มขึน้
๔. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ฐานข้ อมูล
เพิ่มขึน้
๕. มี Interactive Website ภาษาไทยและ
อังกฤษ เพื่อบริการนักท่ องเที่ยวและธุรกิจ
ท่ องเที่ยวในการวางแผน-กาหนดเส้ นทาง
ท่ องเที่ยวด้ วยตัวเอง
เป้าประสงค์ ๒ มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
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ตัวชี ้วัด
๑. จานวนหลักสูตรของสถาบันการศึกษาเพื่อ
พัฒนาฝี มือ-ทักษะ-มาตรฐานอาชีพ และ
จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้ างบุคลากรให้ เป็ นทูต
ทางวัฒนธรรมของภูมิภาคล้ านนา รวมไปถึงยุว
ทูตท่องเที่ยว (อาสาสมัครท้ องถิ่น) ที่มีจริยธรรม
และจิตสานึกรักษ์ทนุ วัฒนธรรมล้ านนา/พื ้นถิ่น
ภาคเหนือตอนบนกลุม่ ที่ ๑
๒. จานวนหลักสูตรของสถาบันการศึกษาและ

หน่วยงานพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อสร้ างและ
ยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวให้ สามารถสร้ างความได้ เปรี ยบเชิง
การแข่งขันในโลกยุคใหม่ได้
เป้าประสงค์ ๓ มีการจัดการเครือข่ ายแบบมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนเพื่อส่ งเสริมอุตสาหกรรม
ท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/สุขภาพ/นิเวศน์ /กีฬา

ตัวชี ้วัด
๑. มี Package Tour - Itinerary – เส้ นทาง
ท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวได้ สมั ผัสทัง้ ๔ จังหวัด
ในการเดินทางครัง้ เดียว และเป็ นการท่องเที่ยว
ที่ผ้ คู นท้ องถิ่นซึง่ เป็ นเจ้ าของวัฒนธรรมล้ านนา
เข้ ามามีปฏิสมั พันธ์กบั นักท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ ๔ มีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการตลาดเชิงรุกเพื่อส่ งเสริมอุตสาหกรรม
ท่ องเที่ยวในพืน้ ที่

ตัวชี ้วัด
๑. อัตราการรับรู้ผลิตภัณฑ์ /บริการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาค(กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุม่ ที่
๑)

เป้าประสงค์ ๕ มีระบบการบริหารจัดการโลจิ
สติกด้ านการท่ องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ

ตัวชี ้วัด
๑. ความสะดวกของนักท่องเที่ยวในการเข้ าถึง
แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ /บริการทางการ
ท่องเที่ยวด้ วยตัวเองอย่างทัว่ ถึงทัง้ ๔ จังหวัด

เป้าประสงค์ ๖ กลุ่มผู้ประกอบท้ องถิ่นการด้ าน ตัวชี ้วัด
การท่ องเที่ยวมีโอกาสเข้ าถึงแหล่ งเงินทุนและ ๑. มีนโยบายส่งเสริมการเงินและทรัพยากร
ทรัพยากรเพิ่มขึน้
สนับสนุนผู้ประกอบการ และจานวน
ผู้ประกอบการลงทุน/เข้ าถึงทรัพยากรมากขึ ้น
เป้าประสงค์ ๗ ผลิตภัณฑ์ การท่ องเที่ยวเชิง
ตัวชี ้วัด
วัฒนธรรม/สุขภาพ/นิเวศน์ /กีฬาได้ รับการ
๑. มีเครื อข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจยั
พัฒนาเพิ่มขึน้ อย่ างมีคุณภาพโดยเน้ นการใช้
ภาคการศึกษา กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่จะ
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องค์ ความรู้ ใหม่ จากการวิจัยและความคิด
สร้ างสรรค์

นาผลงานวิจยั และความคิดสร้ างสรรค์มาเพิ่ม
มูลค่าให้ แก่ผลิตภัณฑ์/บริการท่องเที่ยว รวมถึง
จานวนของผลิตภัณฑ์/บริการท่องเที่ยวที่ได้ รับ
การเพิ่มมูลค่าขึ ้น
เป้าประสงค์ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ตัวชี ้วัด
กลุ่มที่ ๑ มีภาพลักษณ์ การท่ องเที่ยวเชิง
๑. นักท่องเที่ยวกลุม่ เป้าหมายมีภาพลักษณ์การ
วัฒนธรรม/สุขภาพ/นิเวศน์ /กีฬาที่ชัดเจนและ
ท่องเที่ยวในพื ้นที่กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน
โดดเด่ น
กลุม่ ที่ ๑ ที่ชดั เจนในด้ านการเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์
และเชิงกีฬา
๒. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการ
ท่องเที่ยวในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุม่
ที่ ๑ เพิ่มขึ ้น
เป้าประสงค์ ๙ สถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมท่ องเที่ยวและบริการได้ รับ
มาตรฐานระดับสากลเพิ่มขึน้

ตัวชี ้วัด
๑. จานวนการรับรองและจานวนโรงแรม สปา
ร้ านอาหาร ฯลฯ ที่ผา่ นมาตรฐาน

เป้าประสงค์ ๑๐
ขยายตลาด
สาหรับการท่ องเที่ยววัฒนธรรม/สุขภาพ/
นิเวศน์ /กีฬา บนฐานความร่ วมมือในภูมิภาค
อาเซียน

ตัวชี ้วัด
๑. จานวนพันธมิตรธุรกิจ (เชิงกลยุทธ์ ) มีมากขึ ้น
ตลาดขยายเพิ่มมากขึ ้น เข้ าถึงนักท่องเที่ยวกลุม่

เป้าประสงค์ ๑๑
มูลค่ าการค้ าการลงทุน
ในอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบนบกลุ่มที่ ๑ เพิ่มขึน้

ตัวชี ้วัด
๑. จานวนวันที่นกั ท่องเที่ยวใช้ ทอ่ งเที่ยวในพื ้นที่
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุม่ ที่ ๑ เพิ่มขึ ้น
๒. ยอดการใช้ จา่ ยของนักท่องเที่ยวที่ใช้ จา่ ยต่อ
การท่องเที่ยวในพื ้นที่กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนกลุม่ ที่ ๑ เพิ่มสูงขึ ้น
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ยุ

ทธศาสตร์ พัฒนาการค้ าการลงทุนบนพืน้ ฐานของความมั่นคงทางสังคมและ
ความเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

+

พัฒนาการค้ าการลงทุนสู่สากลบนพืน้ ฐานของความเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

เป้าประสงค์ ท่ ี ๑ มีการบริหารจัดการข้ อมูลที่ ตัวชีว้ ัด
ครบถ้ วนและทันสมัยโดยใช้ นวัตกรรมใหม่ เพื่อ ๑. จานวนประเภทข้ อมูลในฐานข้ อมูลมีความ
สนับสนุนการค้ าการลงทุน
หลากหลาย ทันสมัย และตรงตามความ
ต้ องการของกลุ่มผู้ท่ ตี ้ องการใช้ ข้อมูลด้ าน
การค้ าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนกลุ่มที่ ๑
๒. จานวนครัง้ ในการรายงานผลการวิเคราะห์
การค้ าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนกลุ่มที่ ๑ โดยใข้ ข้อมูลจาก
ฐานข้ อมูล
๓. จานวนผู้เข้ าถึง/ผู้ใช้ ข้อมูลจากฐานข้ อมูล
เพิ่มขึน้
๔. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ฐานข้ อมูล
เพิ่มขึน้
๕. จานวนกลุ่มผู้ใช้ ข้อมูลจากฐานข้ อมูล
เพิ่มขึน้
เป้าประสงค์ ท่ ี ๒ มีระบบการบริหารจัดการโซ่
อุปทานที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่ งเสริมการ
พัฒนาการค้ าการลงทุน

ตัวชี ้วัด
๑. อัตราการเพิ่มของมูลค่าการลงทุนของกลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุม่ ที่ ๑ โดยเฉพาะ
ในกลุม่ อุตสาหกรรมเกษตร กลุม่ หัตถ
อุตสาหกรรม กลุม่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ
กลุม่ อุตสาหกรรมบริการที่สง่ เสริมการท่องเที่ยว
หัตถอุตสาหกรรม และการเกษตร
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๒. อัตราการลดลงของต้ นทุนในการดาเนินงาน
ด้ านโลจิสติกของผู้ประกอบการในพื ้นที่กลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุม่ ที่ ๑ ลดลง
๓. อัตราการเพิ่มของผลผลิตมวลรวมกลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบนกลุม่ ที่ ๑
๔. มูลค่าที่เพิ่มขึ ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
เป้าประสงค์ ๓ ผู้ประกอบการ/กลุ่มผู้ผลิต
ชุมชน/กลุ่มวิสาหกิจในพืน้ ที่มีโอกาสเข้ าถึง
แหล่ งทุน/องค์ ความรู้ ท่ เี กี่ยวข้ องเพิ่มขึน้

ตัวชี ้วัด
๑. จานวนกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ด้าน
การค้ าการลงทุนที่เข้ าถึงกลุม่ ผู้ประกอบการ
ผู้ผลิตในชุมชน และกลุม่ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก
๒. จานวนประเภทข้ อมูลและองค์ความรู้ที่ได้ รับ
การเผยแพร่สกู่ ลุม่ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตใน
ชุมชน และกลุม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
เล็ก
๓. ระดับความพอใจของกลุม่ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต
ในชุมชน และกลุม่ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่มีตอ่ การเข้ าถึงข้ อมูลและองค์
ความรู้

เป้าประสงค์ ๔ มีภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ ของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ ๑ ที่
ชัดเจนและโดดเด่ น

ตัวชี ้วัด
๑. จานวนที่เพิ่มขึ ้นของผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์
การเป็ นผลิตภัณฑ์กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนกลุม่ ที่ ๑
๒. ระดับความพึงพอใจของคนในพื ้นที่ที่มีตอ่
ภาพลักษณ์การค้ าการลงทุนของกลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบนกลุม่ ที่ ๑
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๓. ระดับความโดดเด่นที่เพิ่มขึ ้นของภาพลักษณ์
การค้ าการลงทุนของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนกลุม่ ที่ ๑ ในสายตาของผู้ค้าและผู้ลงทุน
ในต่างประเทศ
เป้าประสงค์ ๕ มูลค่ าการค้ าการลงทุนบน
ฐานของการขยายตัวด้ านความร่ วมมือในกลุ่ม
ภูมิภาคเพิ่มขึน้

ตัวชี ้วัด
๑. จานวนคูค่ ้ าในกลุม่ ภูมิภาคเพิ่มขึ ้น
๒. มูลค่าการลงทุนระหว่างกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนกลุม่ ที่ ๑ และกลุม่ ภูมิภาคเพิ่มขึ ้น
๓. มูลค่าการค้ าระหว่างกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนกลุม่ ที่ ๑ และกลุม่ ภูมิภาคเพิ่มขึ ้น

เป้าประสงค์ ๖ มีการกระจายรายได้ อย่ าง
ทั่วถึงและเป็ นธรรม

ตัวชี ้วัด
๑. จานวนชุมชน/ท้ องถิ่นที่มีความร่วมมือ/ส่วนร่วม
ของในด้ านการค้ าและการลงทุนของกลุม่
จังหวัด
๒. มีโครงการสนับสนุนการลงทุนของชุมชน/
ท้ องถิ่นมากขึ ้นเพื่อสร้ างงานในท้ องถิ่น

+

พัฒนาและส่ งเสริมความมั่นคงทางสังคมและความสุขของคนในสังคม

เป้าประสงค์ ๑ มีการประสาน/บูรณาการ
ตัวชี ้วัด
กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา
๑. ร้ อยละของการบูรณาการแผนงานโครงการด้ าน
สิ่งแวดล้ อม ความมั่นคง และสังคมเพื่อบรรเทา
สังคมระหว่างกลุม่ จังหวัด
และแก้ ไขปั ญหาสังคมในพืน้ ที่
เป้าประสงค์ ท่ ี ๒
มีระบบที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี ้วัด
ในการช่ วยเตือยภัลและเฝ้าะวังทางสังคมและ ๑. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง

25
บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ความมั่นคงในพืน้ ที่

เป้าประสงค์ ท่ ี ๓ ประชาชนในพืน้ ที่คุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในสังคม

และเตือนภัยทางสังคมและความมัน่ คงที่มี
ประสิทธิภาพ
๑) มีการบูรณาการการพัฒนาระบบ
ระหว่างจังหวัด
๒) มีตวั ระบบใช้ ร่วมกันระหว่างจังหวัด
๓) ระบบสามารถใช้ งานได้ จริง
๔) ระบบใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพ
๕) ผู้ใช้ ระบบมีความพึงพอใจ
ตัวชี ้วัด
๑. ประชาชนในพื ้นที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีเมื่อเที่ย
บจากดัชนีการวัดคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานสากล อาทิ UNDP

เป้าประสงค์ ๔ ประชาชนในพืน้ ที่ให้ มีภมู ิค้ ุมกัน ตัวชี ้วัด
ต่ อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในอนาคต ๑. ร้ อยละของประชาชนกลุม่ ตัวอย่างได้ รับและ มี
ภูมิค้ มุ กันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ในอนาคต
เป้าประสงค์ ท่ ี ๕ ส่ งเสริมและสนับสนุนการ
เข้ าถึงบริการทางสังคม

ตัวชี ้วัด
๑. ร้ อยละที่เพิ่มขึ ้นของจานวนกิจการในกลุม่
จังหวัดกระจายในทุกภาคธุรกิจที่มีการดาเนิน
กิจการด้ วยหลักความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate social responsibility)

เป้าประสงค์ ๖ ส่ งเสริมและสนับสนุนการ
เสริมสร้ างสุขภาวะแบบองค์ รวมของประชาชน

ตัวชี ้วัด
๑. ระดับความสุขของประชาชนในพื ้นที่เพิ่มขึ ้น
๒. จานวนบริการและผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้ างสุข
ภาวะของประชาชนมีเพิ่มขึ ้น
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เป้าประสงค์ ๗ ส่ งเสริมสนับสนุนและการธารง
รักษาไว้ ซ่ งึ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามรวมทัง้
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ที่มีการสั่งสมมายาวนาน

ตัวชี ้วัด
๑. ประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงาม รวมทังภู
้ มิปัญญา
ท้ องถิ่นที่สงั่ สมมายาวนานได้ รับการ
ประชาสัมพันธ์มากขึ ้น
๒. ประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงาม รวมทังภู
้ มิปัญญา
ท้ องถิ่นที่สงั่ สมมายาวนานได้ รับการเสริมซ ้าให้
เกิดคุณค่าเพิ่มขึ ้น โดยวัดจากระดับ
ความสาเร็จของการธารงรักษา และส่งเสริม
การดาเนินวิถีชีวิตตามประเพณีวฒ
ั นธรรม และ
ภูมิปัญญา ท้ องถิ่นอันดีงาม ได้ แก่
ระดับ ๑ สร้ างความเข้ าใจร่วมกัน
ระดับ ๒ จัดทาแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
ร่วมกัน
ระดับ ๓ จัดกิจกรรมตามขันตอนที
้
่กาหนด
ระดับ ๔ ประเมินผลสรุปผล
ระดับ ๕ ขยายผล/ประชาสัมพันธ์ เพื่อการ
สร้ างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม

เป้าประสงค์ ๘ ส่ งเสริมและสนั บสนุนการ
ตัวชี ้วัด
ปรับปรุง/พัฒนาสภาพแวดล้ อมและสิ่งอานวย ๑. ร้ อยละที่เพิ่มขึ ้นของอารยสถาปั ตย์ในสถานที่
ความสะดวกต่ างๆ ให้ สอดรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย (สถานที่ทอ่ งเที่ยว หรื อกลุม่ สถานที่
ธุรกิจ)
เป้าประสงค์ ท่ ี ๙ ฟื ้ นฟู และเสริมสร้ างความ
เข้ มแข็งของสถาบันทางสังคม (บ้ าน วัด
โรงเรียน)

ตัวชี ้วัด
๓. ระดับความสาเร็จของการ ฟื น้ ฟูและเสริมสร้ าง
ความเข้ มแข็งของสถาบันทางสังคม
ระดับ ๑ สร้ างความเข้ าใจร่วมกัน
ระดับ ๒ จัดทาแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
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ร่วมกัน
ระดับ ๓ จัดกิจกรรมตามขันตอนที
้
่กาหนด
ระดับ ๔ ประเมินผลสรุปผล
ระดับ ๕ ขยายผล/ประชาสัมพันธ์ เพื่อการ
สร้ างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
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โ

ครง

การภายใต้

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑
ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖

ชื่อโครงการ
หน่ วยงานรั บผิดชอบ
ตัวชีว้ ัด
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เมืองท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ-มิตรสิ่งแวดล้ อม
(Eco town Eco tour)

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
จังหวัดเชียงใหม่

ฟ้าใสไร้ มลพิษสรรสร้ างเศรษฐกิจชุมชน

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้ อมจังหวัดเเม่ ฮ่องสอน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ฟื ้ นฟูและอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม วัฒนธรรมและวิถี
ท้ องถิ่น

- มีเกณฑ์มาตรฐานเมืองนิเวศ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่
ยัง่ ยืนทุกมิตทิ ี่ครบถ้ วนเหมาะสม
( ๑ เกณฑ์มาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นที่ยอมรับ )
(๔ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม)

- ประชาชนในพื ้นที่เสี่ยงมีความเข้ มแข็งและมีสว่ นร่วมเสนอ
แนวทางลดปั ญหาหมอกควัน

- มีการนารูปแบบทางเลือกแก่เกษตรกรจัดการกับพื ้นที่
เพาะปลูกเพื่อแก้ ปัญหาหมอกควัน (องค์การปกครองส่วน
ท้ องถิ่นในพื ้นที่เสี่ยง ร้ อยละ ๙๐ มีแผนงานหรื อโครงการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหา)

- เกิดสื่อเผยแพร่ ขยายผล เพื่อเป็ นเครื่ องมือขยายผลการ
จัดการหมอกควันและไฟป่ าในพื ้นที่อื่นๆ (๒๕ อาเภอมีการ
นาองค์ความรู้ในรูปแบบทางเลือกไปปฏิบตั ิ )

ด้ านการจัดการภัยพิบตั ใิ นทุกระดับ (เยาวชนมีความรู้ในการ
จัดการภัยพิบตั ิ ๒๐ รุ่น) (ระบบเชื่อมโยงเครื อข่าย ๑ ระบบ)
สนง. จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

เชื่อมโยงเครือข่ ายออนไลน์ ด้ านการจัดการภัยพิบัตทิ ุกระดับของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑

- มีเครื อข่าย(เพิ่มขึ ้น ๒๘ เครื อข่าย) และเชื่อมโยงเครื อข่าย

- มีการเตือนภัยและการเตรี ยมความพร้ อมในการป้องกันภัย
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เหมาะสมกับพื ้นที่ (ติดตัง้
ระบบเตือนพัยในพื ้นที่เสี่ยงอุทกภัย ๑๐ จุด) (ประชากรได้ รับ
การแจ้ งเตือนกรณีอทุ กภัยน ้าป่ าและดินถล่มสามารถอพยพ
ได้ ทนั ร้ อยละ ๗๐)

- มีการจัดระบบปริมาณน ้าฝนอัตโนมัตสิ าหรับเฝ้าระวังเตือน
ภัยดินถล่มและน ้าป่ าไหลหลาก
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สนง.ศึกษาธิการภาค ๑

พลิกฟื ้ นองค์ ความรู้ ภมู ิปัญญาสู่คุณค่ าเชิงนิเวศ

- มีแหล่งเรี ยนรู้และมีต้นแบบในการรักษาระบบนิเวศเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
- มีการนาองค์ความรู้ไปสูก่ ารปฏิบตั สิ ง่ ผลให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดี มีจิตสานึกและความตระหนักในการรั กษาระบบนิเวศ
อย่างยัง่ ยืนควบคูก่ ารพัฒนาและสร้ างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคม (มีองค์ความรู้เชิงลึก ๒๐ เรื่ อง) (จานวน
ข้ อมูลฯ ๒๕๐๐ เรื่ อง) (ประชาชน ๘๐๐ คนได้ รับความรู้ )
(๒๐ ชุมชนหรื อสถานศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ฯ ) (ต้ นแบบ
ในการใช้ องค์ความรู้ ๑๐ แห่ง)
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สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลาปาง

สานสายใยร่ วมใจรักษ์ สายนา้ ระยะ ๑

- ประชาชนได้ รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสีย
ด้ วยเครื อข่ายที่มีการประสานการปฏิบตั กิ ารช่ วยเหลือ
ระหว่างพื ้นที่ (มีเครื อข่ายอาสาแจ้ งข่าวและช่วยเหลือที่มี
สมาชิก ๖๐๐ ราย)

- เยาวชนฯได้ รับความรู้ ความเข้ าใจฯ
- มีการพัฒนาสมาชิกเครื อข่ายฯ ให้ มีประสิทธิภาพการทางาน
มากขึ ้น
- ผู้เข้ ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ฯสูป่ ระชาชนให้ มี
ความเข้ มแข็ง (อบรม ๔ แห่ง รวม ๔๕๐ คน) (เครื อข่าย
อาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
หมูบ่ ้ าน ๔ จังหวัด ๔๐๐ แห่ง)

- มีศนู ย์อาสาแจ้ งข่าวและช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ (จานวน ๑
แห่ง)

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดแม่ ฮ่องสอน

และประชาชน มีโอกาสเข้ าถึงข้ อมูลกลางทางวัฒนธรรม
เชื่อมโยงข้ อมูลกลางทางการท่องเที่ยว และใช้ รองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ฐานข้ อมูล ๑ ฐานที่มี
ระดับความสาเร็จระดับ ๕) (ระบบเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
เพื่อความมัน่ คงทางการท่องเที่ยวที่มีระดับความสาเร็จ
ระดับ ๕)

- วิถึทนุ ทางวัฒนธรรมได้ รับการฟื น้ ฟู สืบทอด เฝ้าระวัง และ
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดแม่ ฮ่องสอน

ฟื ้ นฟูวิถีทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่ งเสริมการท่ องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ฟื ้ นฟูวิถีทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่ งเสริมการท่ องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

- ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว

สร้ างสรรค์ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
- บุคลากร และเครื อข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ ยวได้ รับการ
เสริมสร้ างองค์ความรู้ในวิถีทนุ วัฒนธรรมและนาไปใช้ อย่าง
สร้ างสรรค์ ( ๕ กิจกรรมสืบทอดภูมิปัญญามรดก
ศิลปวัฒนธรรมแก่กลุม่ เป้าหมาย) (บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวที่เข้ าร่วมโครงการได้ รับการพัฒนาร้ อยละ ๒๕)
- บุคลากรเครื อข่ายฯได้ รับการยกย่องเชิดชู
- ประชาชนมีรายได้ และคุณภาพชีวิตดีขึ ้น (รายได้ เพิ่มไม่น้อย
กว่าร้ อยละ ๒)
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สร้ างความโดดเด่ นของสินค้ าเกษตรและการท่ องเที่ยวบนพืน้ ฐานของ

สนง.เกษตรจังหวัดลาพูน

- เกษตรกรจานวน ๑๘๕๕ ราย มีองค์ความรู้ในการผลิตลาไย
ที่ได้ คณ
ุ ภาพ มาตรฐานปลอดภัย และมาตรฐานอินทรี ย์
สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแต่ละระดับ พื ้นที่
ดาเนินการจานวน ๕๕๖๕ ไร่ (จานวนศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพฯ
๖ ศูนย์)

- เกษตรกรผู้ผลิตลาไยมีรายได้ เพิ่มและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น

- สินค้ าเกษตรฯได้ รับการประชาสัมพันธ์ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
- กลุม่ เกษตรกร ผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้ รับโอกาสทาง
สนง.จังหวัดลาพูน

ประชาสัมพันธ์ เกษตรล้ านนาอาหารปลอดภัย

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลาไยคุณภาพดี
ปลอดภัย ตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและลาไย
อินทรีย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์

การตลาด (จับคูเ่ จรจาการค้ า ๑ ครัง้ ) (ทัศนศึกษาเยี่ยมชม
พื ้นที่แปลงเพาะปลูก ๔ ครัง้ )

- กลุม่ ผู้ประกอบการและคูค่ ้ าในประเทศมีความเชื่อมัน่ ใน
ระบบการผลิตและการตลาด (เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อ ๔ ครัง้ )
(เพิ่มช่องทางการตลาดไปยังนอกภูมิภาค ๒ ครัง้ )
(ฐานข้ อมูลแหล่งเพาะปลูก ผลิต แปรรูป ๔ จังหวัด)

สนง. เกษตรจังหวัดเชียงใหม่

เพิ่มขึ ้น (ร้ อยละ ๘๐ของแปลงผักในการตรวจรับรองการ
ผลิตผักปลอดภัย)

- เกษตรกรได้ รับการพัฒนา และมีรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจากการ
ผลิตพืชผักปลอดภัย (ร้ อยละ ๘๐ ของเกษตรกรมีการผลิต
พืชผักปลอดภัยตามโครงการ) (ระดับความสาเร็จในการ
ประชาสัมพันธ์)

- เกษตรกรมีการรวมกลุม่ ที่เข้ มแข็งและมีศกั ยภาพในการ
ดาเนินกิจกรรมกลุม่

- เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตข้ าวปลอดภัยและได้
มาตรฐานและสามารถขยายผลสูเ่ กษตรกรรายอื่นๆ
(เกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการร้ อยละ ๗๐ นาความรู้ไปใช้ )
สนง.เกษตรจังหวัดแม่ ฮ่องสอน

พัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทัง้ ระบบ
ส่ งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่ าข้ าวปลอดภัยและได้ มาตรฐาน

- ผลผลิตสินค้ าเกษตรปลอดภัยมีชอ่ งทางการจัดจาหน่าย

- ผลผลิตข้ าวของกลุ่มจังหวัดฯเพิ่มขึ ้นและได้ มาตรฐาน
ปลอดภัย (เกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการร้ อยละ ๗๐ ผ่านการ
ตรวจรับรองแปลงตามระบบ GMP)

- พัฒนาข้ าวคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากข้ าวเพื่อเป็ นสินค้ า
ส่งออกของกลุม่ จังหวัดฯ
- สินค้ าข้ าวของกลุม่ จังหวัดฯเป็ นที่ยอมรับของตลาดและ
สามารถเชื่อมโยงกลุม่ ผู้ผลิตและผู้บริโภค (ศูนย์นาร่อง
ถ่ายทอดความรู้การผลิตข้ าวชุมชน ๑๖ ศูนย์)
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สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลาพูน

ปลอดภัยได้ มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรี ย์

- พื ้นที่การผลิตฯได้ มาตรฐานมีจานวนเพิ่มขึ ้น (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
๕)

- เกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการมีเครื อข่ายการผลิต การ
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลาพูน

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพ
ปลอดภัยและสมุนไพรอินทรี ย์ส่ ูสากล
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยและ
สมุนไพรอินทรี ย์ส่ ูสากล
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- พืชสมุนไพรฯ เป็ นที่ยอมรับในตลาดพืชสมุนไพรคุณภาพ

จาหน่าย และมีแหล่งจาหน่ายที่สร้ างรายได้ ให้ แก่เกษตรกร
(เกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการ ๕๐ ราย) (เกิดกลุม่ เครื อข่าย ๕
กลุม่ ))

- เกษตรกรสามารถใช้ ประโยชน์จากฐานข้ อมูลกลางในการ
วางแผนการผลิตตามความต้ องการของตลาด เป็ นแหล่ง
ศึกษาหาความรู้ในการผลิตพืชสมุนไพร และเป็ นศูนย์กลาง
การพบปะเจรจาการค้ าระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค (จานวน
๑ ศูนย์)

สนง.การท่ องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สนง.การท่ องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

การตลาดเชิงรุกในประเทศและต่ างประเทศ
การตลาดเชิงรุกในประเทศและต่ างประเทศ

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุม่ จังหวัดฯให้ เป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น
- สร้ างเครื อข่ายชุมชนด้ านการท่องเที่ยวให้ มีศกั ยภาพและ
เข้ มแข็งยิ่งขึ ้น

- ขับเคลื่อนนโยบาย ปี มหัศจรรย์ทอ่ งเที่ยวไทย
- นักท่องเที่ยวมีความมัน่ ใจและเดินทางมากท่องเที่ยวในกลุม่
จังหวัดฯเพิ่มขึ ้น และก่อให้ เกิดรายได้ ด้านการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ ้น

- กลุม่ จังหวัดฯมีภาพลักษณ์เป็ นเมืองที่มีศกั ยภาพสูงด้ าน
คุณภาพและบริการของสินค้ าการท่องเที่ยวกลุม่ High End

- สร้ างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน
ดาเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้ างความเข้ มแข็งของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

- ภาคเอกชนมีโอกาสประชาสัมพันธ์และขายสินค้ าบริการ
ทางการท่องเที่ยวได้ มากขึ ้น

- การขยายตัวของการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวในกลุม่ AEC
(จัดงานแสดงจาหน่ายสินค้ าและบริการฯ ๓ ครัง้ )
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สนง.การท่ องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ยาวเพิ่มมากขึ ้น

- รายได้ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุม่ จังหวัดฯมี
เสถียรภาพมากยิ่งขึ ้น (ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมโครงการ
ร้ อยละ ๘๐) (ผู้ประกอบการได้ รับการอบรม ๒๐๐ ราย)
(กลุม่ เป้าหมาย ๕๐๐๐ คนได้ รับรู้ขา่ วสารการท่องเที่ยวแบบ
พานักระยะยาวของกลุม่ ฯ)

- ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
เพื่อการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชนสาธารณะระหว่างเมือง
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เกิดการจัดการเวลาและ
เชื่อมโยงระบบขนส่งหลายรูปแบบ (ฐานข้ อมูล ๑ ฐาน ที่มี
๑๐๐ records ๑๐๐๐๐๐๐ fields) (Website Reach
๑๐๐๐๐๐ คน) (๑ Mobile APP with ๑๐๐๐๐ down load)
สนง.จังหวัดเชียงใหม่

พัฒนาศักยภาพการท่ องเที่ยวแบบพานัก
ระยะยาวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
๑
พัฒนาระบบบูรณาการบริหารจัดการการขนส่ งและโลจิสติกส์ เพื่อการท่ องเที่ยว
ด้ วยระบบสารสนเทศ
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- นักท่องเที่ยวมีความสนใจที่จะมาท่องเที่ยวแบบพานักระยะ

- บุคลากรด้ านโลจิสติกส์การท่องเที่ยวได้ รับการพัฒนา
(สัมมนา ๔ ครัง้ มีผ้ ปู ระกอบการเข้ าอบรม ๒๐๐ ราย) (๒
คลัสเตอร์ และมีสมาชิก ๕๐ ราย)

- สร้ างคลัสเตอร์ อตุ สาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวใน
กลุม่ จังหวัดฯ

- ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนทัว่ ไป ได้ รับรู้และ
สามารถเข้ าถึงระบบบูรณาการบริหารจัดการขนส่งฯ
(สัมมนา ๔ ครัง้ มีผ้ ปู ระกอบการเข้ าอบรม ๑๐๐ ราย)

- มีแผนปฏิบตั กิ ารด้ านโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว ในช่วง
เทศกาลการท่องเที่ยวที่สาคัญ (๔ แผน)

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

บริหารจัดการด้ านการฟื น้ ฟูอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่
โดดเด่นของชุมชนและสร้ างรายได้ ให้ กบั คนในพื ้นที่ (๔๓
แผน) (หมูบ่ ้ านเป้าหมายมีรายได้ เพิ่ มขึ ้นร้ อยละ ๓)

- ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ได้ รับการพัฒนาความรู้ คุณภาพ
สนง.พาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่

พัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรมล้ านนาเพื่อการท่ องเที่ยว
หัตถศิลป์ ถิ่นนวัตกรรมไม้ แกะสลักล้ านนา สู่เวทีท่องเที่ยวสากล (บ้ าน
ถวาย บ้ านทา บ้ านหลุก บ้ านสบเมย)

- อาเภอมียทุ ธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยว เกิดการ

มาตรฐาน และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตามความ
ต้ องการของตลาด และมีความพร้ อมในการแข่งขัน (จานวน
ผู้ประกอบการ ๕๐ ราย)

- มูลค่าทางเศรษฐกิจการค้ าของกลุม่ จังหวัดฯเพิ่มขึ ้น (มูลค่า
การค้ าของผู้ประกอบการที่เข้ าร่วมโครงการ ๑๐ ล้ านบาท)

- (ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ร้ อยละ ๗๕)
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สนง.จังหวัดลาปาง
สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ลาปาง

สนง.ท่ องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
แม่ ฮ่องสอน

ล้ านนาแอดเวนเจอร์
พัฒนาเมืองล้ านนาน่ ามอง

มนต์ เสน่ ห์ล้านนาท่ องเที่ยว ๔ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑
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- จานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ ๑๐
- จานวนรายได้ จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๑๐
- ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวร้ อยละ ๖๐

- ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ เกิดการหมุนเวียนของ
รายได้ ในกลุม่ จังหวัดฯ (จานวนผู้เข้ าร่วมงาน ๑๐๐๐๐ คน)
(รายได้ จากการดาเนินงานเพิ่มร้ อยละ ๑๐) (ผู้เข้ าร่วมงาน
ร้ อยละ ๘๐ พึงพอใจ)

- ภูมิทศั น์ของสถานที่ทอ่ งเที่ยวได้ รับการปรับปรุง
- มีเอกสารที่สามารถแนะนานักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง

- (แห่งท่องเที่ยวใน ๔ บริเวณ ๔ จังหวัดได้ รับการพัฒนา
เพิ่มขึ ้น)

พัฒนาการค้ าการลงทุนพืน้ ฐานของความมั่นคงทางสังคมและความเป็ น

สนง. จังหวัดเชียงใหม่

- มีรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจน ้าตาลลาไย (จัดสัมมนา

สนง.พาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่

Lanna Handicraft Festival ๒๐๑๓

โรงงานต้ นแบบถ่ ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนา้ ตาลลาไย
(โครงการต่ อเนื่องปี ที่ ๓)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
มิตรกับสิ่งแวดล้ อม

๔ ครัง้ ๑๐๐ ราย) (ประชาสัมพันธ์ในสื่อ ๔ สื่อ และงาน
แสดงสินค้ า ๑ ครัง้ ) (รูปแบบการลงทุน ๑ รูปแบบ) (การ
วิจยั ต่อยอดกับผลไม้ รูปแบบอื่น อย่างน้ อย ๒ ชนิด)

- มีการเจรจาทางธุรกิจเพื่อการถ่ายทอดและลงทุนใน
เทคโนโลยีฯ (เจรจา ๑๕ ราย อย่างน้ อย ๑ รายที่มีศกั ยภาพ
และมีแนวโน้ ม)

- ผู้ประกอบการ (๕๐) ผลิตภัณฑ์ และกลุม่ จังหวัดฯ ได้ รับ
การพัฒนาความรู้ คุณภาพ มาตรฐาน และรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตามความต้ องการของตลาด และมี
ความพร้ อมในการแข่งขัน

- มูลค่าทางเศรษฐกิจการค้ าของกลุม่ จังหวัดฯ เพิ่มขึ ้น (๑๒
ล้ านบาท)
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สนง.พาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่

กลุม่ จังหวัดฯ เกิดการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และ
รูปแบบผลิตภัณฑ์

- มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม (ต้ นแบบผลิตภัณฑ์ ๓ รูปแบบ) (สถาน
ประกอบการเข้ าสูก่ ระบวนการคัดสรรอัตลักษณ์ล้านนา ๕
แห่ง)
- มีระบบการผลิตและแปรรูปสมุนไพรที่มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน

- พัฒนาให้ กลุม่ จังหวัดฯเป็ นศูนย์กลาง Lanna Wellness

- ผู้ประกอบการ กลุม่ ผู้ผลิตชุมชน OTOP สามารถพัฒนา
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ ชุมชนและสินค้ าดี ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
สร้ างสรรค์ ส่ ูสากล

Lanna Health Hub

- ผู้ประกอบการหรื อสถานประกอบธุรกิจบริการ (๒๐๐) ของ

ผลิตภัณฑ์อย่างสร้ างสรรค์และมีชอ่ งทางการตลาดเพิ่ม
(ยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ เพิ่มร้ อยละ ๓)

- ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และสินค้ า ๔ จังหวัดได้ มาตรฐาน และมี
ภาพลักษณ์กลุม่ จังหวัดฯ เชิงเศรษฐกิจสร้ างสรรค์อย่างโดด
เด่น เป็ นที่ต้องการของตลาด AEC รวมทังตลาดสากล
้
(ร้ อย
ละ ๓ ของผู้ประกอบการฯ มีศกั ยภาพความพร้ อม )

- มูลค่าการค้ า การลงทุน ในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
เพิ่มมากขึ ้น (อัตราการเพิ่มผลผลิตมวลรวมจากผลิตภัณฑ์
ชุมชน ร้ อยละ ๓)

ฯ (๑ ฐาน)
ศูนย์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

- เกิดศูนย์กลางการขับเคลื่อน แลกเปลี่ยน การค้ าการลงทุน

สนง.จังหวัดเชียงใหม่

เชื่อมโยงการค้ าการลงทุนกับประเทศเพื่อน สร้ างสรรค์ ปั้นแต่ ง แหล่ งอาหารล้ านนา สร้ างมูลค่ าพัฒนาสู่สากล (Northern Food
บ้ าน GMS และ BIMSTEC
Valley)
ประเด็นยุทธศาสตร์ :

- ฐานข้ อมูลอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจรในกลุม่ จังหวัด

องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่

- เกิดเครื อข่ายกลุม่ ผู้ประกอบการด้ านอาหารที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อมและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเพิ่มรายได้ ทาง
เศรษฐกิจของกลุม่ จังหวัดฯ (ผู้ประกอบการที่ผา่ นการอบรม
๓๕๐ คน) ( ๑ Cluster)

- เกิดความเข้ มแข็งของผู้มีสว่ นได้ ในกลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร
ในกลุม่ จังหวัดฯแบบยัง่ ยืน

- เกิดกิจกรรมงานแสดงสินค้ าในระดับประเทศ ที่มีจานวนผู้
เข้ าชมไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐๐ คน (๑๐๐ บู๊ธ)

- จานวนการจับคูท่ างธุรกิจ จานวนอย่างน้ อย ๑๐ ราย
(ผู้ประกอบการพบผู้ผลิตรายใหญ่ ๔๐ คน)
- เกิดการลงทุนใหม่ๆในกลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร และมีการ
ลงทุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้ อง

- มูลค่าการค้ าการลงทุนในกลุม่ จังหวัดฯ
- กระตุ้นเศรษฐกิจในกลุม่ จังหวัดฯ ด้ วยการเดินทางท่องเที่ยว
- สามารถแก้ ไขปั ญหาตลาดที่จะรองรับผลผลิตสินค้ าเกษตร
ที่สง่ ผลให้ ราคาตลาดต่า (สินค้ าที่ได้ รับการสนใจต่อยอด
การตลาด ๓ ชนิด)

พัฒนาและส่ งเสริมความมั่นคงทางสังคมและความสุขของคนในสังคม
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สนง.ศึกษาธิการภาค ๑
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

เชื่อมโยงเครื อข่ ายคุ้มครองสิทธิ์ กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

Towards ASEAN Community

- เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้ าใจ และเจตคติที่ดี
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สร้ างภูมิค้ มุ กัน มีความพร้ อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้ านการเปิ ดเสรี

- (ร้ อยละ ๘๕ ของกลุม่ ที่ร่วมงานได้ รับความรู้ความเข้ าใจ มี
เจตคติดี เกิดความตระหนัก เกิดภูมิค้ มุ กันฯ) (ผู้ได้ รับการ
พัฒนาเพื่อสร้ างสมรรถนะของเยาวชนและประชาชนเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน ๑๐๐๐ ราย)

- กลุม่ เป้าหมายผู้ถกู ละเมิดสิทธิ์และกลุม่ เสี่ยง ในกลุม่ จังหวัด
ฯ ได้ รับการดูแลช่วยเหลือรวดเร็ว ได้ รับการพัฒนาและสร้ าง
ภูมิค้ มุ ครอง ด้ วยระบบข้ อมูลที่เชื่อมโยงกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้ อยละ ๘๐ ของเครื่ อข่ายได้ รับการพัฒนา)
(ระดับความสาเร็จของการแจ้ งข่าวสารจากเครื อข่ายที่
หลากหลายและกระจายตัวในพื ้นที่ )
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ตารวจภูธรภาค ๕

ตาสัปปะรด

- ประชาชนในพื ้นที่ตระหนัก และรับทราบถึงการนา
เทคโนโลยีมาใช้ ในการเฝ้าระวังและป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ (จานวนผู้เข้ าชมงาน
๑๐๐๐๐ คน) (ร้ อยละ ๘๐ ของหน่วยงานด้ านการรักษา
ความปลอดภัยในพื ้นที่เข้ าร่วมจัดงาน) (ร้ อยละ ๘๐ ของ
สถาบันการศึกษาด้ านเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย
ในพื ้นที่เข้ าร่วมจัดงาน)

ส

รุ ปผลติดตามประเมิน
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖
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ยุ

ทธศาสตร์ ด้านทรั พยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และวิถีทางวัฒนธรรม

๒)

๓)
๔)
๕)

๖)
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๑)
กิจกรรมหลักที่ขบั เคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
สาหรับปี งบประมาณ ๒๕๕๖ เน้ นหนัก เรื่ อง เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-มิตรสิ่งแวดล้ อม ฟ้าใสไร้
มลพิษ เครื อข่ายออนไลน์การจัดการภัยพิบตั ิ องค์ความรู้ภมู ิปัญญาเชิงนิเวศ สายน ้า วิถีทนุ
ทางวัฒนธรรม
โครงการที่อยูภ่ ายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ยังคงมุง่ เน้ นเพียง
ด้ านเดียวในตลอดระยะเวลา ๒ ปี ที่ผา่ นมา คือ การสร้ างความร่วมมือและความเข้ าใจระดับ
ชุมชน ซึง่ ขาดมิตกิ ารใช้ องค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อการส่งเสริม/พัฒนาให้ เกิดประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที่ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
บริบทโลกยุคใหม่ ซึง่ การขับเคลื่อนนี ้ต้ องมีทีมงานในการดาเนินงานแบบองค์รวม ๓ ส่วน คือ
เจ้ าของพื ้นที่ ผู้นาด้ านองค์ความรู้ /วิธีการ องค์กรผู้ประสานงาน
กิจกรรมใช้ องค์ความรู้ของเจ้ าภาพเสริมกิจกรรมต่างๆ ภายในโครง การทาให้ เกิดการฟื น้ ฟู
ถ่ายทอด แก้ ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้ เป็ นอย่างดี
กิจกรรมใช้ องค์ความรู้จากผู้เชี่ยว ชาญด้ านอื่นเพื่อลดจุดอ่อน เช่น ด้ า นศิลป วัฒนธรรม ภูมิ
ปั ญหา วิถีชีวิต การท่องเที่ยว เป็ นต้ น ทาให้ โครงการเพิ่มมิตกิ ารจัดการด้ านอื่นมากขึ ้น
กิจกรรมใช้ โอกาสจากกฎหมาย คุณภาพชีวิต คุณประโยชน์การเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การ
เตรี ยมความพร้ อมสู่ AEC, FTA, GMS, BIMSTEC เป็ นแนวทางในการมีสว่ นร่วมภายใน
โครงการ
กิจกรรมคัดเลือกกลุม่ เป้าหมายที่มีความต้ องการการพัฒนาโครง การ และคัดเลือกกิจกรรม
ของโครงการตามความต้ องการของกลุม่ เป้าหมายทาให้ อปุ สรรคต่าง ๆ ลดลงไปอย่างมาก

ส

รุปผลการลงทุนในโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม
สัดส่ วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ดาเนิน
โครงการ
เทียบกับ
ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้ หมด

จานวน/ขนาด
ผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และทางอ้ อม
(คน/กลุ่ม)

มูลค่ าการ
ลงทุนเฉลี่ย
ต่ อหัว
(บาท/คน)

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ๑๑,๕๗๑,๓๐๐
มิตรสิ่งแวดล้ อม ( Eco
town Eco tour)

๘๐๐

๑๔,๔๖๔

ร้ อยละ ๐.๐๓

ฟ้าใสไร้ มลพิษสรรสร้ าง
เศรษฐกิจชุมชน

๕,๓๐๐

๒,๔๕๓

ร้ อยละ ๐.๒

เชื่อมโยงเครื อข่ายออนไลน์ ๗,๑๙๒,๔๐๐
ด้ านการจัดการภัยพิบตั ทิ กุ
ระดับ

๑,๒๐๐

๕,๙๙๔

ร้ อยละ ๐.๐๔

พลิกฟื น้ องค์ความรู้ภมู ิ
ปั ญญาสูค่ ณ
ุ ค่าเชิงนิเวศ

๔๐๐

๑๘,๓๙๙

ร้ อยละ ๐.๐๑

โครงการ

มูลค่ าโครงการ
(บาท)

๑๓,๐๐๐,๐๐๐

๗,๓๕๙,๖๐๐
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โครงการ

สานสายใยร่วมใจรักษ์
สายน ้า ระยะ ๑

รวม
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มูลค่ าโครงการ
(บาท)

๘,๔๐๐,๐๐๐

๔๗,๕๒๓,๓๐๐
บาท

จานวน/ขนาด
ผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และทางอ้ อม
(คน/กลุ่ม)

มูลค่ าการ
ลงทุนเฉลี่ย
ต่ อหัว
(บาท/คน)

๖๐๐

๑๔,๐๐๐

๘,๓๐๐ ราย
(รวมทุก
โครงการ)

๑๑,๐๖๒
บาท
(เฉลี่ย)

สัดส่ วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ดาเนิน
โครงการ
เทียบกับ
ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้ หมด
ร้ อยละ ๐.๐๒

๐.๐๖
(เฉลี่ย)

ส

รุปผลการลงทุนในโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม

โครงการ

มูลค่ าโครงการ
(บาท)

ฟื น้ ฟูวิถีทางวัฒนธรรมเพื่อ
๖,๘๐๐,๐๐๐.ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑

TOTALS

จานวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และ
ทางอ้ อม
(คน/กลุ่ม)
ผลิตหนังสือ
๒๐,๐๐๐
เล่ม (จานวน
ผู้อา่ นต่อเล่ม
๒ ราย)
รวมผู้เข้ าถึง
ข้ อมูล
๔๐,๐๐๐.
ราย

๔๐,๐๐๐
ราย
๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
(เฉลี่ยทุก
โครงการ)

มูลค่ าการ
ลงทุนเฉลี่ย
ต่ อหัว
(คน/กลุ่ม)

สัดส่ วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ดาเนิน
โครงการ
เทียบกับ
ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้ หมด

๑๗๐

(๖,๐๐๐,๐๐๐
คน)
(๑:๑๐)
๓.๓
เปอร์ เซ็นต์
กลุม่ เป้าหมาย
ไม่ชดั เจน

๑๗๐ บาท
(เฉลี่ย)

๓.๓
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ยุ

ทธศาสตร์ ด้านการเกษตร

๑) กิจกรรมหลักที่ขบั เคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรในปี งบประมาณ ๒๕๕๖ เน้ นหนักเรื่ อง การ
ผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัย การผลิตและเพิ่มมูลค่าข้ าวปลอดภัย ประสิทธิภาพการผลิต
ลาไยปลอดภัยและลาไยอินทรี ย์ ประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัย ประสิทธิภาพการผลิตพืช
สมุนไพรปลอดภัยและสมุนไพรอินทรี ย์ สุกรอินทรี ย์
๒) โครงการที่อยูภ่ ายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ด้านการเกษตรส่วนใหญ่มงุ่ ๒ เรื่ องหลักคือ การประชาสัมพันธ์
และการส่งเสริมด้ านความปลอดภัยของสินค้ าเกษตร แต่ยงั ขาดการพัฒนามูลค่าเพิ่มของการทา
การเกษตรทังระดั
้ บต้ นน ้าถึงปลายน ้า ซึง่ ส่วนนี ้จาเป็ นต้ องอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ในการพัฒนา และมุง่ ส่งเสริมในทิศทางที่สอดคล้ องกับตาแหน่งทางการตลาดของกลุม่
จังหวัดฯในการเป็ น Northern Food Valley
๓) เกษตรกรเห็นประโยชน์ของการเกษตรปลอดภัยอย่างเป็ นรูปธรรมมากขึ ้นตั ง้ แต่ต้นน ้าถึงปลายน ้า
ผ่านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริง
๔) การวางแผนงานโครงการ การกาหนดตัวชี ้วัด และการดาเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์ มีความ
ถูกต้ องชัดเจนและส่งผลให้ เกิดความยัง่ ยืนมากขึ ้น
๕) ผลผลิตจากเกษตรปลอดภัยและอินทรี ย์ที่มีมากกว่าปริมาณการบริโภคในพื ้นที่ สามารถส่ง
จาหน่ายนอกพื ้นที่และในตลาดต่างประเทศได้
๖) การใช้ งบประมาณได้ เน้ นกิจกรรมที่สง่ ผลลัพธ์ /ผลกระทบที่ตอ่ เนื่องและยัง่ ยืนมากขึ ้น เช่น การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้ กบั เกษตรกร
๗) การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรปลอดภัยโดยเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในพื ้นที่ได้ มีสว่ นร่ว มนันช่
้ วย
สร้ างความเชื่อมัน่ และเชื่อถือให้ กบั เกษตรกรมากขึ ้น
๘) การจัดการฝึ กอบรมและถ่ายทอดความรู้ในพื ้นที่ให้ กบั เกษตรกรแทนการให้ เกษตรกรเดินทางออก
นอกพื ้นที่ทาให้ เกษตรกรสนใจเข้ าร่วมกิจกรรมมากขึ ้น
๙) การเพิ่มผลผลิตและพื ้นที่การเกษตรปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพทาให้ กลุ่ มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ เป็ นพื ้นที่ที่นา่ ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ ้น
๑๐) การแนะนาและส่งเสริมช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าเกษตรปลอดภัยให้ เห็นเป็ นรูปธรรมสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ให้ กบั เกษตรกรมากขึ ้น
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ส

รุปผลการลงทุนในโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตร

โครงการ

มูลค่ า
โครงการ
(บาท)

จานวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และทางอ้ อม
(คน/กลุ่ม)

มูลค่ าการ
ลงทุนเฉลี่ย
ต่ อหัว
(คน/กลุ่ม)

สัดส่ วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ดาเนิน
โครงการ
เทียบกับ
ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้ หมด

พัฒนาการผลิต
และคุณภาพ
พืชผักปลอดภัยทัง้
ระบบ

๑๔,๕๔๙,๓๐๐

ทางตรง ๑,๕๖๐
ราย
ทางอ้ อม
๑๕๖,๐๐๐ ราย

๙๒.๓๔

๕.๑๕%

ส่งเสริมการผลิต
และเพิ่มมูลค่าข้ าว
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน

๗,๗๐๐,๐๐๐

ทางตรง ๗๔๐
ราย
ทางอ้ อม
๗๔,๐๐๐ ราย

๑๐๓.๐๒

๒.๔๔%

เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตลาไย
คุณภาพดี
ปลอดภัย ตาม
ระบบเกษตรกรรม

๑๘,๐๑๔,๖๐๐

ทางตรง ๑,๙๓๕
ราย
ทางอ้ อม
๑๘๓,๕๐๐ ราย

๙๒.๑๘

๖.๓๘%
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โครงการ

มูลค่ า
โครงการ
(บาท)

จานวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และทางอ้ อม
(คน/กลุ่ม)

มูลค่ าการ
ลงทุนเฉลี่ย
ต่ อหัว
(คน/กลุ่ม)

สัดส่ วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ดาเนิน
โครงการ
เทียบกับ
ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้ หมด

ยัง่ ยืนและลาไย
อินทรี ย์

ประชาสัมพันธ์
เกษตรล้ านนา
อาหารปลอดภัย

๑๓,๔๐๐,๐๐๐

ทางตรง ๑,๐๑๐
ราย
ทางอ้ อม
๑๐๑,๐๐๐ ราย

๑๓๑.๓๖

๓.๓๓%

เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืช
สมุนไพรคุณภาพ
ปลอดภัยและ
สมุนไพรอินทรี ย์สู่
สากล

๖,๒๕๒,๗๐๐

ทางตรง ๔๓๐
ราย
ทางอ้ อม
๔๓,๐๐๐ ราย

๑๔๓.๙๗

๑.๔๒%

โรงงานต้ นแบบ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

๑๐,๑๔๐,๐๐๐

ทางตรง ๑๐๐
ราย
ทางอ้ อม ๑๕
ราย

๘๔,๓๔๗.๘๒

ประมาณ ๕%
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โครงการ

มูลค่ า
โครงการ
(บาท)

จานวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และทางอ้ อม
(คน/กลุ่ม)

มูลค่ าการ
ลงทุนเฉลี่ย
ต่ อหัว
(คน/กลุ่ม)

สัดส่ วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ดาเนิน
โครงการ
เทียบกับ
ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้ หมด

น ้าตาลลาไย (ปี ที่
๓)

TOTALS

ยุ

๗๐,๐๕๖,๖๐๐

ทางตรง ๕,๗๗๕
ราย
๑๔๑๕๑.๘
ทางอ้ อม
(เฉลี่ย)
๕๕๗,๕๑๕ ราย
(ทุกโครงการ)

๓.๙๕
(เฉลี่ย)

ทธศาสตร์ ด้านการท่ องเที่ยว

๑) กิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยวในปี งบประมาณ ๒๕๕๖ เน้ นหนักเรื่ อง
การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นความต้ องการ หรื อเปิ ดช่องทางการตลาด
ใหม่ๆ การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการด้ านการท่องเที่ ยวการพัฒนา สินค้ าและบริการให้ ตรง
กับความต้ องการของนักท่องเที่ยว การพัฒนาด้ านแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้ างพื ้นฐานของการ
ท่องเที่ยว การเปิ ดตลาดใหม่ๆ ทังในและต่
้
างประเทศการให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการรักษา สืบทอด
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วัฒนธรรมท้ องถิ่น ซึง่ ล้ วนแต่เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวให้ ยงั่ ยืน และเพิ่ม
รายได้ ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว จัดได้ วา่ เป็ นยุทธ์ศาสตร์ ที่เหมาะสมแล้ ว
๒) โครงการที่อยูภ่ ายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ค่อนข้ างมีความชัดเจนในการ
สร้ างแหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยว และมีความพยายามในการสื่อ สารประชาสัมพันธ์ แต่
ยังคงขาดความเข้ าใจในการระบุกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและการเข้ าถึงและการตอบสนองความ
ต้ องการของกลุม่ เหล่านันอย่
้ างมีประสิทธิภาพ/คุณภาพ
๓) ขาดฐานข้ อมูลในการวางแผนในการคัดเลือก เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอย่างจริงจัง
๔) ในอนาคต น่าจะให้ ความสาคัญกับการจัดการการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนมากขึ ้น
๕) สร้ างสรรค์สินค้ าด้ านการท่องเที่ยวใหม่ให้ โดดเด่นและให้ ตรงกับความต้ องการของตลาดเฉพาะ
ส่วน เช่น Long stay / Adventure
๖) อบรม ออกงานแสดงสินค้ าในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ให้ บริการ เพิ่มช่อง
ทางการจาหน่าย เข้ าใจผู้บริโภคจากประสบการตรง
๗) ด้ านบุคลากร การวางแผนกาลังคนมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินโครงการ ควรมีการ
พิจารณาถึงความเพียงพอและความพร้ อมของบุคลากร และคานึงถึงประเด็นเรื่ องการโอนย้ าย
บุคลากรด้ วย เพราะการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบเป็ นสาเหตุหลักของโครงการนี ้ที่ทา ให้
การดาเนินงานล่าช้ ากว่าแผน และมีความติดขัดในการดาเนินงาน
๘) ด้ านการบริหารจัดการ การระบุกิจกรรมย่อยไม่ชดั เจน และไม่สามารถเสริมสร้ างให้ เกิดผลลัพธ์ /
ผลกระทบได้ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ การขาดรายละเอียดของแผนรายกิจกรรมส่งผลให้ วิธีการ
ทากิจกรรมเป็ นไปตามโอกาสเฉพาะหน้ าและเวลาที่มีอยู่ การบูรณาการในการดาเนินกิจกรรม
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์/ผลกระทบจึงเป็ นไปได้ อยาก
๙) การดาเนินโครงการในลักษณะการจ้ างเหมา หากผู้รับจ้ างเหมามีความเป็ นมืออาชีพและเข้ าใจถึง
วัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการเป็ นอย่างดี ก็สามารถทาให้ โครงการนันมี
้ การดาเนินงาน อย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ที่ตงไว้
ั้
๑๐)การกาหนดตัวชี ้วัดของโครงการ ควรต้ องเป็ นตัวชี ้วัดในระดับของโครงการ (ซึง่ มีความสอดคล้ อง
กับตัวชี ้วัดระดับยุทธศาสตร์ กลุม่ จังหวัด ) เพื่อให้ สามารถประเมินความสาเร็จของโครงการได้ การ
กาหนดหลักเกณฑ์ด้านการสรุปผลการดาเนิ นงานรายโครงการ ไม่ได้ สะท้ อนให้ หน่วยงานดาเนิน
โครงการได้ เห็นถึงความสาคัญของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมในมิตยิ ทุ ธศาสตร์ ส่งผลให้
การกาหนดรายละเอียดกิจกรรมขาดความชัดเจนและขาดความสามารถในการขับเคลื่อน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้
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๑๑)ด้ านงบประมาณ การมุง่ เน้ นเฉพาะการผลักดันการเบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็ นไปตามจานวนและ
ช่วงเวลา ส่งผลให้ การดาเนินกิจกรรมหลายๆส่วนขาดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล/คุณภาพ ไม่ได้ ผล
ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๑๒)ด้ านสภาวะแวดล้ อม การวางแผนโครงการและกิจกรรมย่อยไม่ได้ คานึงถึงสภาพความเป็ นจริงใน
หลายๆองค์ประกอบ จึงทาให้ ต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมระหว่างการดาเนินโครงการ
๑๓)ด้ านมวลชนสัมพันธ์ ขาดการทาฐานข้ อมูลของผู้เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรม ในเรื่ องขีด
ความสามารถ ขันตอนของการพั
้
ฒนาที่เคยได้ รับการช่วยเหลือ ทาให้ ขาดความต่อเนื่องของการ
พัฒนา
๑๔)การจัดงานมีของหลายหน่วยงานและมักซ ้าซ้ อนกั น ทาให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องต้ องแบ่งเวลาไปทัง้ ๒ งาน ทา
ให้ ได้ ผลของการอบรม หรื อประชุม ไม่เต็มที่ ขาดการบูรณาการของกิจกรรมที่จดั โดยหน่วยงาน
ต่างๆ
๑๕)โครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้ าง
๑๖)มีโอกาสเกิดความล่าช้ าสูง
๑๗)ควรมีการจัดการแบ่งโครงการเป็ นสองปี โดยปี แรกเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ การทาแบบ และปี ที่สอง
เกี่ยวกับการก่อสร้ าง
๑๘)หากเป็ นโครงการต่อเนื่อง ควรจะทาโครงการควบเช่น ปี ที่หนึง่ ทาแบบก่อสร้ าง ปี ที่สอง ก่อสร้ าง
ตามแบบปี ที่หนึง่ และทาแบบก่อสร้ างของปี ที่สาม ปี ที่สามก่อสร้ างแบบของปี ที่สอง ต่อไป
๑๙)ในภาพรวม ถึงแม้ จะมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง แต่ การบริหารจัดการกิจกรรมเชิงท่องเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพระดับดี นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ และมีความประสงค์จะเข้ าร่วมกิจกรรมใน
โอกาสต่อไป รายได้ มีการกระจายอย่างสมดุลไปยังอุตสาหกรรมโรงแรม และอื่นๆ และมีการขยาย
ตลาดท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้น
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ส

รุปผลการลงทุนในโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการท่ องเที่ยว
มูลค่ าโครงการ
(บาท)

จานวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และทางอ้ อม
(คน/กลุ่ม)

๙,๔๙๐,๐๐๐

N/A จานวน
นักท่องเที่ยว
ทางตรง
ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวใน
พื ้นที่
(ทางอ้ อม)

N/A

N/A

๑๕,๐๐๐

๓,๘๑๖

๐.๔๙

๑,๕๐๐,๐๐๐.
- ๔,๒๐๘ ชิ ้น
๗,๖๐๐,๐๐๐.
- ๑๔,๔๐๕
คน

๓๕๗ บาทต่อ
ชิ ้น
๔๓๕ บาทต่อ
คน

N/A

โครงการ

มนต์เสน่ห์ล้านนา
ท่องเที่ยว

หัตถศิลป์ ถิ่น
นวัตกรรมไม้ แกะสลัก
การตลาดเชิงรุกใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
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๕,๗๒๕,๓๐๐

๙,๑๐๐,๐๐๐

มูลค่ าการ
ลงทุนเฉลี่ย
ต่ อหัว
(คน/กลุ่ม)

สัดส่ วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ดาเนิน
โครงการ
เทียบกับ
ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้ หมด

มูลค่ าโครงการ
(บาท)

โครงการ

จานวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และทางอ้ อม
(คน/กลุ่ม)

มูลค่ าการ
ลงทุนเฉลี่ย
ต่ อหัว
(คน/กลุ่ม)

สัดส่ วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ดาเนิน
โครงการ
เทียบกับ
ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้ หมด

พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวแบบพานัก
ระยะยาว

๓,๘๐๐,๐๐๐

๑,๖๖๐,๐๐๐.
- ๘,๐๐๐ ชิ ้น
๒,๐๐๐,๐๐๐.
- -๓๕๐ ราย

๒๐๐ บาทต่อ
ชิ ้น
๕,๗๑๔ บาท
ต่อราย

N/A

พัฒนาบูรณาการ
บริหารจัดการการ
ขนส่งและโลจิสติกส์

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

นักท่องเที่ยว
อย่างน้ อย
๓๐๐,๐๐๐.คน
ผู้ประกอบการ
๒๐๐ ราย

๓๐

N/A

พัฒนาเมืองล้ านนาน่า
มอง

๑๑,๖๔๐,๐๐๐

N/A

N/A

N/A

ล้ านนาแอดเวนเจอร์

๑๗,๓๐๐,๐๐๐

๑๒๐๐๐ คน

๑๗๔๑

N/A

พัฒนาหมูบ่ ้ าน
วัฒนธรรมล้ านนาเพื่อ
การท่องเที่ยว

๑๐,๙๓๓,๗๐๐

๘๓๑๓ คน

๑๓๑๕

๑:๓๖๘
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มูลค่ าโครงการ
(บาท)

โครงการ

TOTALS

ยุ
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๗๗,๙๘๙,๐๐๐

จานวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และทางอ้ อม
(คน/กลุ่ม)

๓๓๕,๒๖๘
คน
(รวมทุก
โครงการ)

ทธศาสตร์ ด้านการค้ าการลงทุน

มูลค่ าการ
ลงทุนเฉลี่ย
ต่ อหัว
(คน/กลุ่ม)

๙,๘๗๑ บาท
(เฉลี่ย)

สัดส่ วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ดาเนิน
โครงการ
เทียบกับ
ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้ หมด
N/A
(ขาด
ข้ อมูล
กลุม่ เป้าหมา
ย)

๑) กิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการค้ าการลงทุนในปี งบประมาณ ๒๕๕๖
เน้ นหนักด้ าน Handicraft Health Hub ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและสินค้ าดี Northern Food Valley
อุตสาหกรรมน ้าตาลลาไย และเชื่อมโยงการค้ าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้ าน
๒) โครงการที่อยูภ่ ายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ด้านการค้ าและการลงทุน มีความชัดเจนในกรอบของ
อุตสาหกรรมที่ต้องการขับเคลื่อนให้ เป็ นอัตลักษณ์ของกลุม่ จังหวัดฯ แต่อย่างไรก็ตา ม วิธีการ
ในการดาเนินกิจกรรมยังขาดการบูรณาการ และขาดการแก้ ปัญหาการสร้ างมูลค่าเพิ่มและ
การสร้ างความได้ เปรี ยบเชิงการแข่งขันของพื ้นที่อย่างเจาะจง อาทิ การพัฒนาผู้ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ ถกู เชื่อมต่อกับการสร้ างโอกาสในการยกระดับทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ /
การตลาด ด้ วยการจัดแสดงหรื อจาหน่ายสูต่ ลาดที่กว้ างและมีศกั ยภาพสูงขึ ้น นอกจากนันยั
้ ง
ขาดมิตกิ ารพัฒนาแบบยัง่ ยืน
๓) -มีการจัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบอยูก่ ่อนแล้ วในระดับหนึง่ เนื่องจากหน่วยงานเจ้ าภาพหลัก
ส่วนใหญ่มีงานที่หลักที่ต้องจัดเก็บข้ อมูลต่างๆด้ านการลงทุนส่งผลให้ สามารถพัฒนาข้ อมูลให้
ตอบสนองต่อความต้ องการการค้ าการลงทุนเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
อย่างเต็มที่
๔) กิจกรรมต่างๆของแต่ละโครงการในกลุม่ การค้ าการลงทุนมีความคล้ ายคลึงกันเนื่องจากขาด
การประสานและบูรณาการแผนงานโครงการ
๕) ส่วนใหญ่ทางานแยกส่วนไม่เกิดการบริหารจัดการโซ่อปุ ทานอย่างมีประสิทธิภาพ
๖) กระบวนการที่ละเอียดอ่อนส่งผลให้ เกิดความไม่เท่าเทียมทังโดยตั
้
งใจหรื
้
อไม่ก็ตาม
๗) รูปแบบการสื่อสารที่มีอตั ลักษณ์โดดเด่น ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมถูกทาให้ ออกมา
อย่างชัดเจนได้ ยากเนื่องจากต้ องอาศัยความเชี่ยวชาญทางการตลาดด้ วย
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ส

รุปผลการลงทุนในโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการค้ าและการลงทุน
มูลค่ าโครงการ
(บาท)

จานวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และ
ทางอ้ อม
(คน/กลุ่ม)

มูลค่ าการ
ลงทุนเฉลี่ย
ต่ อหัว
(คน/กลุ่ม)

สัดส่ วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ดาเนิน
โครงการ
เทียบกับ
ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้ หมด

Lanna Handicraft Festival ๙,๑๙๒,๐๐๐.๒๐๑๓

๓๐๐

๓๐,๖๔๐

๑๓.๑๐%

Lanna Health Hub

๕๕๐

๑๑,๓๐๙.๐๙ ๕.๒๗%

โครงการ

๖,๒๒๐,๐๐๐.-

ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและสินค้ าดี ๔ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐.- ๖๐๐
จังหวัดภาคเหนือตอนบน
๑
สร้ างสรรค์สสู่ ากล

๒๙,๑๖๖.๖๗ ๒๖.๑๙%

สร้ างสร รค์ปัน้ แต่งแหล่งอาหาร
ล้ านนาสร้ างมูลค่าพัฒนาสูส่ ากล

๓๐,๙๐๑.๒๙ ประมาณ
๕%
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๑๔,๔๐๐,๐๐๐.- ๔๖๖

มูลค่ าโครงการ
(บาท)

โครงการ

จานวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และ
ทางอ้ อม
(คน/กลุ่ม)

เชื่อมโยงการค้ าการลงทุนกับ
๑๓,๑๒๒,๐๐๐.- ๘ กลุม่
ประเทศเพื่อบ้ าน GMS และ
BIMSTEC

TOTALS

ยุ

๖๐,๔๓๔,๐๐๐

N/A
(ฐานต่างกัน)

มูลค่ าการ
ลงทุนเฉลี่ย
ต่ อหัว
(คน/กลุ่ม)

สัดส่ วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ดาเนิน
โครงการ
เทียบกับ
ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้ หมด

๑,๖๔๐,๒๕๐ ประมาณ
๕%

๑,๗๔๒,๒๖๗ ๕๔.๕๖%

ทธศาสตร์ ด้านสังคมและความมั่นคง

๑) กิจกรรมหลักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและความมัน่ คงในปี งบประมาณ ๒๕๕๖
ประกอบด้ วย ความรู้สู่ ASEAN กระตุ้นบรรยากาศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิต ส่งเสริมบรรยากาศความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาระบบความช่ วยเหลือผู้ถกู
คุกคาม/ด้ อยโอกาสทางสังคม
๒) การขับเคลื่อนด้ านสังคมและความมัน่ คงภายใต้ กรอบกิจกรรมดังกล่าว เพื่อลดข้ อจากัดด้ าน
โอกาสและช่องทางการเข้ าถึงข้ อเท็จจริง /ข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์ และข้ อจากัดด้ านความรู้ /ความ
เข้ าใจ ที่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านนี ้ให้
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บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างยัง่ ยืน จาเป็ นต้ องสร้ างระบบการพัฒนาเชิงรุกและมีความต่อเนื่อง อันนาสู่
โอกาสด้ านการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจด้ วยอุตสาหกรรมไมตรี จิตร และอุตสาหกรรมที่อยูบ่ นพื ้นฐาน
ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม ซึง่ การขับเคลื่อนที่ผา่ นมายังไม่ชดั เจนในการตอบสนองประเด็น
ทังเชิ
้ งรุกและการก่อให้ เกิดความยัง่ ยืนในการสร้ างบรรยากาศทางสังคมและความมัน่ คงในพื ้นที่

ส

รุปผลการลงทุนในโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและความมั่นคง

โครงการ

เชื่อมโยงเครื อข่ายคุ้มครองสิทธิ์
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน
๑
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มูลค่ าโครงการ
(บาท)

๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐

จานวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และ
ทางอ้ อม
(คน/กลุ่ม)

ผู้ร่วม
โครงการและ
ร่วมงาน
๕,๑๑๐ คน

มูลค่ าการ
ลงทุน
เฉลี่ยต่ อ
หัว
(คน/กลุ่ม)

๕๕๗.๗๓

สัดส่ วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ดาเนิน
โครงการ
เทียบกับ
ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้ หมด
(๓,๐๐๐,๐๐๐
คน)
(๑: ๑๐๐)
๑๗ เปอร์ เซ็นต์

โครงการ

มูลค่ าโครงการ
(บาท)

จานวน/
ขนาดผู้รับ
ผลประโยชน์
ทั่งทางตรง
และ
ทางอ้ อม
(คน/กลุ่ม)

มูลค่ าการ
ลงทุน
เฉลี่ยต่ อ
หัว
(คน/กลุ่ม)

สัดส่ วนผู้รับ
ผลประโยชน์
จากการ
ดาเนิน
โครงการ
เทียบกับ
ประชากรใน
กลุ่มนัน้
ทัง้ หมด

Towards ASEAN Community

๖,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕ กิจกรรม
(อบรม
(๑,๐๐๐ คน)
๑,๙๙๕,๔๐๐.๐๐)

อบรม
N/A
๑,๙๙๕.๔๐

ตาสัปปะรด

๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐

N/A

N/A

N/A

๒๐,๙๕๐,๐๐๐.--

๖,๑๑๐ คน
(รวมทุก
โครงการ)

๑๒๗๖.๕๗

N/A
(ขาดข้ อมูล
กลุม่ เป้าหมาย)

TOTALS
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สรุ ปสัดส่ วนการจัดสรรงบประมาณรายยุทธศาสตร์

64

ส

รุ ป คะแนนการ
ประเมิน
รายโครงการ

คะแนนตัง้ แต่ ๑-๕ จะพิจารณาจากประเด็นการประเมิน

๕
๔
๓
๒
๑

มากที่สุด
มาก

ปานกลาง
น้ อย

น้ อยที่สุด
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โครงการที่ ๑: การท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรส่ งแวดล้ อม (Eco Town Eco Tour)
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๔
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่
๔
จังหวัด
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๔
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดใน
๓
แผนงาน
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๓
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
๓
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๓
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๔
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๔
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๓
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๓
๓.
ด้ านการเงิน
๒
๔.
ด้ านบุคลากร
๓
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โครงการที่ ๒: ฟ้าใสไร้ มลพิษสรรสร้ างเศรษฐกิจชุมชน
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๔
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่
๔
จังหวัด
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๔
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดใน
๓
แผนงาน
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๓
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน
๓
ยุทธศาสตร์
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๓
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๔
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๔
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๓
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๓
๓.
ด้ านการเงิน
๓
๔.
ด้ านบุคลากร
๓
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๓:
เชื่อมโยงเครือข่ ายออนไลน์ ด้านการจัดการภัยพิบัตทิ ุกระดับของกลุ่มจังหวั ด
ภาคเหนือตอนบน ๑
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๔
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่
๔
จังหวัด
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๒
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดใน
๓
แผนงาน
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๓
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน
๒
ยุทธศาสตร์
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๓
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๓
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๓
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๓
๓.
ด้ านการเงิน
๓
๔.
ด้ านบุคลากร
๓
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โครงการที่ ๔: พลิกฟื ้ นองค์ ความรู้ ภูมิปัญญาสู่คุณค่ าเชิงนิเวศ
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๔
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่ จังหวัด
๔
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๓
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดในแผนงาน
๔
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๔
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
๔
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๔
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๓
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๒
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๒
๓.
ด้ านการเงิน
๓
๔.
ด้ านบุคลากร
๔
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๕:
ลาดับที่

สานสายใยร่ วมใจรักษ์ สายนา้ ระยะ ๑
ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๔
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่
๔
จังหวัด
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๔
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดใน
๓
แผนงาน
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๔
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน
๓
ยุทธศาสตร์
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๔
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๓
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๒
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๒
๓.
ด้ านการเงิน
๓
๔.
ด้ านบุคลากร
๔
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โครงการที่ ๖: ฟื ้ นฟูวิถีทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่ งเสริมการท่ องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๔
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่ จังหวัด
๔
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๓
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดในแผนงาน
๓
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๔
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
๓
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๓
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๓
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๒
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๓
๓.
ด้ านการเงิน
๓
๔.
ด้ านบุคลากร
๔
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๗:
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลาไยคุณภาพดี ปลอดภัย ตามระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนและลาไยอินทรีย์
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๕
๒
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่ จังหวัด
๕
๓
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
๔
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดในแผนงาน
๕
๒
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๔
๓
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
๕
การประเมินผลการบริหาร
๑
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๕
๒
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๕
๓
การจัดการปั ญหา/อุปสรรคของโครงการ
๔
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ คะแนน (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔=เกิดความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑
ด้ านการวางแผนโครงการ
๒
๒
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๓
๓
ด้ านการเงิน
๒
๔
ด้ านบุคลากร
๓
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โครงการที่ ๘: ประชาสัมพันธ์ เกษตรล้ านนาอาหารปลอดภัย
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๔
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่
๔
จังหวัด
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๓
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความส อดคล้ องกับที่กาหนดใน
๔
แผนงาน
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๓
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน
๓
ยุทธศาสตร์
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๓
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๓
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๔
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๔
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๓
๓.
ด้ านการเงิน
๔
๔.
ด้ านบุคลากร
๓
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๙: พัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทัง้ ระบบ
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๕
๒
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของ
๕
กลุม่ จังหวัด
๓
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
๓
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดใน
๔
แผนงาน
๒
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของ
๓
โครงการ
๓
การดาเนินงานขอ งตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน
๔
ยุทธศาสตร์
การประเมินผลการบริหาร
๑
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๔
๒
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๔
๓
การจัดการปั ญหา/อุปสรรคของโครงการ
๔
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้
๑-๕ คะแนน (๕=เกิดความเสี่ยงสูง
มาก ๔=เกิดความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑
ด้ านการวางแผนโครงการ
๔
๒
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๔
๓
ด้ านการเงิน
๓
๔
ด้ านบุคลากร
๔
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โครงการที่ ๑๐: ส่ งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่ าข้ าวปลอดภัยและได้ มาตรฐาน
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๔
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่
๔
จังหวัด
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๓
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดใน
๔
แผนงาน
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๓
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน
๓
ยุทธศาสตร์
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๓
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๓
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๔
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๓
๓.
ด้ านการเงิน
๔
๔.
ด้ านบุคลากร
๓
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๑๑: เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยและสมุนไพรอินทรี ย์ส่ ู
สากล
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๕
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่ จังหวัด
๕
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๓
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดในแผนงาน
๔
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๓
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
๔
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๕
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๔
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๔
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๒
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๓
๓.
ด้ านการเงิน
๑
๔.
ด้ านบุคลากร
๒
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โครงการที่ ๑๒: การตลาดเชิงรุกในประเทศและต่ างประเทศ
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๕
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่ จังหวัด
๕
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๓
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดในแผนงาน
๔
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๓
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
๓
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๔
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๔
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๒
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๒
๓.
ด้ านการเงิน
๑
๔.
ด้ านบุคลากร
๔
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๑๓:
ตอนบน ๑
ลาดับที่

พัฒนาศักยภาพนั กท่ องเที่ยวแบบพานักระยะยาวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๕
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่
๕
จังหวัด
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๓
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดใน
๕
แผนงาน
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๓
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน
๓
ยุทธศาสตร์
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๒
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๔
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๑
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๔
๓.
ด้ านการเงิน
๒
๔.
ด้ านบุคลากร
๔
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โครงการที่ ๑๔:: พัฒนาบูรณาการบริหารจัดการการขนส่ งโลจิสติกส์ เพื่อการท่ องเที่ยวด้ วยระบบ
สารสนเทศ
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๔
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่
๔
จังหวัด
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๓
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ข องโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดใน
๓
แผนงาน
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๔
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน
๓
ยุทธศาสตร์
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๓
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๓
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๒
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๓
๓.
ด้ านการเงิน
๓
๔.
ด้ านบุคลากร
๔
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๑๕: พัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรมล้ านนาเพื่อการท่ องเที่ยว
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๕
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่
๕
จังหวัด
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๒
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดใน
๓
แผนงาน
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๒
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน
๒
ยุทธศาสตร์
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๓
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๓
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๕
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๔
๓.
ด้ านการเงิน
๓
๔.
ด้ านบุคลากร
๔
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โครงการที่ ๑๖:
หัตถศิลป์ถิ่นนวัตกรรมไม้ แกะสลักล้ านนาสู่เวทีท่องเที่ยวสากล (บ้ านถวาย
บ้ านทา บ้ านหลุก บ้ านสบเมย)
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๕
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่
๕
จังหวัด
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๒
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดใน
๓
แผนงาน
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๒
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้า
หมายตามแผน
๒
ยุทธศาสตร์
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๓
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๒
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๕
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๔
๓.
ด้ านการเงิน
๓
๔.
ด้ านบุคลากร
๔
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๑๗: มนต์ เสน่ ห์ล้านนาท่ องเที่ยว ๔ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๔
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่ จังหวัด
๔
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๓
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดในแผนงาน
๓
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๔
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
๓
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๓
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๓
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๒
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๓
๓.
ด้ านการเงิน
๓
๔.
ด้ านบุคลากร
๔
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โครงการที่ ๑๘: ล้ านนาแอดเวนเจอร์
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๔
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่ จังหวัด
๔
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๕
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดในแผนงาน
๕
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๔
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
๕
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๕
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๕
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๔
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๒
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๒
๓.
ด้ านการเงิน
๒
๔.
ด้ านบุคลากร
๓
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๑๙: พัฒนาล้ านนาน่ ามอง
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๔
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่ จังหวัด
๔
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๓
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดในแผนงาน
๒
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๒
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
๒
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๑
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๔
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๒
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๕
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๕
๓.
ด้ านการเงิน
๒
๔.
ด้ านบุคลากร
๓
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โครงการที่ ๒๐: โรงงานต้ นแบบถ่ ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนา้ ตาลลาไย (โครงการต่ อเนื่อง
ปี ที่ ๓)
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๓
๓
๓

๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่ จังหวัด
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดในแผนงาน
๓
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๓
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
๓
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๓
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๒
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๓
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๓
๓.
ด้ านการเงิน
๓
๔.
ด้ านบุคลากร
๔
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๒๑: Lanna Handicraft Festival ๒๐๑๓
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๔
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศ าสตร์ ของกลุม่
๔
จังหวัด
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๔
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดใน
๔
แผนงาน
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๔
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่
าเป้าหมายตามแผน
๓
ยุทธศาสตร์
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๓
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๔
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๒
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๓
๓.
ด้ านการเงิน
๓
๔.
ด้ านบุคลากร
๔
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โครงการที่ ๒๒:
ลาดับที่

Lanna Health Hub
ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๔
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่ จังหวัด
๔
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๔
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดในแผนงาน
๔
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๔
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
๔
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๔
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๔
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๒
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๒
๓.
ด้ านการเงิน
๓
๔.
ด้ านบุคลากร
๔
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๒๓: ผลิตภัณฑ์ ชุมชนและสินค้ าดี ๔ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑ สร้ างสรรค์ ส่ ูสากล
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๔
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่
๔
จังหวัด
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๔
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดใน
๔
แผนงาน
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๓
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน
๓
ยุทธศาสตร์
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๓
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๓
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๒
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๒
๓.
ด้ านการเงิน
๓
๔.
ด้ านบุคลากร
๔
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โครงการที่ ๒๔:
Food Valley)
ลาดับที่

สร้ างสรรค์ ปั้นแต่ งแหล่ งอาหารล้ านนาสร้ างมูลค่ าพัฒนาสู่สากล
ปั จจัย

(Northern

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๕
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่ จังหวัด
๕
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๔
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดในแผนงาน
๕
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๕
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
๕
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๕
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๕
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๕
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๒
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๓
๓.
ด้ านการเงิน
๓
๔.
ด้ านบุคลากร
๒
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๒๕: โครงการเชื่อมโยงการค้ าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้ าน GMS และ BIMSTEC
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๕
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่
๕
จังหวัด
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๔
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดใน
๓
แผนงาน
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๓
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน
๒
ยุทธศาสตร์
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๓
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๒
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๔
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๓
๓.
ด้ านการเงิน
๓
๔.
ด้ านบุคลากร
๓
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โครงการที่ ๒๖: Toward ASEAN Community
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๔
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่ จังหวัด
๔
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๓
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดในแผนงาน
๔
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๓
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
๔
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๔
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๓
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๒
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๒
๓.
ด้ านการเงิน
๓
๔.
ด้ านบุคลากร
๔
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๒๗: เชื่อมโยงเครื อข่ ายคุ้มครองสิทธิ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๔
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุ่
ม
๔
จังหวัด
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๔
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอดคล้ องกับที่กาหนดใน
๔
แผนงาน
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๓
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตา
มแผน
๔
ยุทธศาสตร์
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๔
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๓
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูง มาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๒
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๒
๓.
ด้ านการเงิน
๓
๔.
ด้ านบุคลากร
๔
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โครงการที่ ๒๘: ตาสัปปะรด
ลาดับที่

ปั จจัย

ผลคะแนน

การประเมินบริบทของโครงการ
๑.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายระดับประเทศ
๔
๒.
แผนงานมีความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุม่
๔
จังหวัด
๓.
แผนงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๓
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีความสอด คล้ องกับที่กาหนดใน
๓
แผนงาน
๒.
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และความพร้ อมของโครงการ
๓
๓.
การดาเนินงานของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน
๓
ยุทธศาสตร์
การประเมินผลการบริหาร
๑.
การดาเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ าร
๔
๒.
มีความชัดเจนของแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ
๓
๓.
การจัดการปั ญหา อุปสรรคของโครงการ
๓
สาหรับการให้ คะแนนการประเมินความเสี่ยง โดยให้ คะแนน ตังแต่
้ ๑-๕ (๕=เกิดความเสี่ยงสูงมาก ๔=เกิด
ความเสี่ยงสูง ๓=เกิดความเสี่ยงปานกลาง ๒=เกิดความเสี่ยงต่า ๑=เกิดความเสี่ยงต่ามาก)
การประเมินความเสี่ยง
๑.
ด้ านการวางแผนโครงการ
๒
๒.
ด้ านการปฏิบตั กิ าร
๓
๓.
ด้ านการเงิน
๓
๔.
ด้ านบุคลากร
๔
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ส
โครงการที่ ๑
Tour)

รุ ป บทเรียนสาคัญ
เพื่อการขับเคลื่อน
ตามแผนยุทธศาสตร์

เมืองท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ – มิตรสิง่ แวดล้ อม (Eco Town Eco

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ด้ านบุคลากร
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
พื ้นฐานชุมชน สถาน การณ์ และ
ประสานงาน ส่งเสริ มสูเ่ กณฑ์
มาตรฐาน เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ –
มิตรสิง่ แวดล้ อม พื ้นที่เป้าหมาย ๔
จังหวัด
กิจกรรมที่ ๒ จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
สิง่ แวดล้ อม ตราสัญลักษณ์ และสร้ าง
เครื อข่ายเพื่อการรับรู้และขยายผล

ด้ านบุคลากร
บุคลากรผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน
ของโครงการมีความเชี่ยวชาญและมี
องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม วัฒนธรรม วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้ องถิ่น สามารถ
กาหนดกิจกรรม และบทเรี ยนต่างๆ
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นแก่ชมุ ชนเป้าหมาย
ได้ เป็ นอย่างดี แต่ยงั ขาดบุคลากรที่มี
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ด้ านบุคลากร
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
หน่วยงานเจ้ าภาพมีบคุ ลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น ทาให้ สามารถกาหนดแนว
ทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น และการพัฒนาสาธารณูปโภค

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนการดาเนินการ ความเชี่ยว ชาญ และองค์ความรู้เชิง พื ้นฐานแก่ชมุ ชนได้ เป็ นอย่างดี
ให้ ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เมือง
ลึกด้ านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร วิกฤตที่ค้นพบ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรสิง่ แวดล้ อม สิง่ แวดล้ อม เพื่อทาให้ เกิดการบูรณา หน่วยงานเจ้ าภาพยังขาดบุคลากรที่มี
พื ้นที่เป้าหมาย ๔ จังหวัด
การ และการบริ หารองค์ความรู้ที่มีอยู่ ความเชี่ยวชาญและมีองค์ความรู้เชิง
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุน อปท. และ
ทุกมิติ ในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายสู่ ลึกด้ านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทาให้
ชุมชนพื ้นที่เป้าหมายในการจัดทา
การเป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร การถ่ายทอด การพัฒนา และการต่อ
โครงการสูเ่ กณฑ์มาตรฐานเมือง
สิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
ยอดองค์ความรู้ตา่ งๆ ด้ านทรัพยากร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื ้นที่เป้าหมาย ๔
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม วัฒนธรรม
จังหวัด
วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้ องถิ่น ขาด
กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุน อปท. และ
การบูรณาการ การบริ หารจัดการใน
ชุมชนพื ้นที่เป้าหมายในการจัดอบรม
มิติตา่ งๆ ที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้
ให้ ความรู้แก่เยาวชนการเป็ น
อย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อนาไปสูก่ ารเป็ น
มัคคุเทศน์น้อย พื ้นที่เป้าหมาย ๔
เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
จังหวัด
สิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๖ โครงการนาร่องในการ
จัดการ Eco Town Eco Tour ประจาปี
๒๕๕๖ ของพื ้นที่โรงเรี ยนเหมืองแร่ ต.
แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ด้ านการบริ หารจัดการ
ด้ านการบริ หารจัดการ
ด้ านการบริ หารจัดการ
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมส่วนใหญ่เป็ นการถ่ายทอด
ปั จจัยแห่งความสาเร็จ
พื ้นฐานชุมชน สถาน การณ์ และ
องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานเจ้ าภาพมีข้อมูลเชิงลึก
ประสานงาน ส่งเสริ มสูเ่ กณฑ์
และสิง่ แวดล้ อม วัฒนธรรม วิถีชีวิต
เกี่ยวกับชุมชนในพื ้นที่เป้าหมาย (พื ้นที่
มาตรฐาน เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – และภูมิปัญญาท้ องถิ่น และการพัฒนา เสีย่ ง) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
มิตรสิง่ แวดล้ อม พื ้นที่เป้าหมาย ๔
ระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานให้ แก่ผ้ นู า สิง่ แวดล้ อม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
จังหวัด
ชุมชน เยาวชน และประชาชนในชุมชน ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ทาให้ เป็ นประโยชน์
กิจกรรมที่ ๒ จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย แต่ยงั ขาดแนวทางที่เป็ น
ในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
รูปธรรมในการบูรณาการ บริ หาร
ชุมชนเป้าหมายสูก่ ารเป็ นเมือง
สิง่ แวดล้ อม ตราสัญญลักษณ์ และ
จัดการเพื่อนาองค์ความรู้ และ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรสิง่ แวดล้ อม
สร้ างเครื อข่ายเพื่อการรับรู้และขยาย สาธารณูปโภคพื ้นฐานไปพัฒนา ต่อ ได้ ตามเป้าประสงค์ของโครงการ และ
ผล
ยอดเพื่อสร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ และ ของยุทธศาสตร์
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การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนการดาเนินการ
ให้ ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เมือง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรสิง่ แวดล้ อม
พื ้นที่เป้าหมาย ๔ จังหวัด
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุน อปท. และ
ชุมชนพื ้นที่เป้าหมายในการจัดทา
โครงการสูเ่ กณฑ์มาตรฐานเมือง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื ้นที่เป้าหมาย ๔
จังหวัด
กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุน อปท. และ
ชุมชนพื ้นที่เป้าหมายในการจัดอบรม
ให้ ความรู้แก่เยาวชนการเป็ น
มัคคุเทศน์น้อย พื ้นที่เป้าหมาย ๔
จังหวัด
กิจกรรมที่ ๖ โครงการนาร่องในการ
จัดการ Eco Town Eco Tour ประจาปี
๒๕๕๖ ของพื ้นที่โรงเรี ยนเหมืองแร่ ต.
แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
พื ้นฐานชุมชน สถาน การณ์ และ
ประสานงาน ส่งเสริ มสูเ่ กณฑ์
มาตรฐาน เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ –
มิตรสิง่ แวดล้ อม พื ้นที่เป้าหมาย ๔
จังหวัด
กิจกรรมที่ ๒ จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
สิง่ แวดล้ อม ตราสัญญลักษณ์ และ
สร้ างเครื อข่ายเพื่อการรับรู้และขยาย
ผล

ชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้นของประชาชน
เยาวชนคนรุ่นใหม่ภายในชุมชนอย่าง
ชัดเจนและยัง่ ยืน ในการเป็ นเมือง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - มิตรสิง่ แวดล้ อม
ตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ และ
ของโครงการ
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ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์
ข้ อมูลด้ านประวัติศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น สภาพเศรษฐกิจและสังคม
การประกอบอาชีพ ปั ญหา ความ
ต้ องการของชุมชน การมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนในทุกมิติ และอื่นๆ ของ
ชุมชนกลุม่ เป้าหมายเชิงลึก เป็ นปั จจัย
และข้ อมูลสาคัญในการวิเคราะห์
ศักยภาพ สถานการณ์ กาหนด
แนวทางพัฒนา และการถ่ายทอดองค์

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
วิกฤตที่ค้นพบ
๑. หน่วยงานเจ้ าภาพยังขาดการบูร
ณาการ การบริ หารจัดการ และการต่อ
ยอดองค์ความรู้ตา่ งๆ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น ที่ถ่ายทอดให้ แก่ชมุ ชน
เป้าหมาย เพื่อให้ เกิดประสิทธิผลที่เป็ น
รูปธรรมของการเป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ – มิตรสิง่ แวดล้ อม
๒. หน่วยงานเจ้ าภาพยังขาดการ
บริ หารจัดการโครงการที่มี
ประสิทธิภาพทาให้ กิจกรรมบาง
กิจกรรมเกิดความล่าช้ าของการดาเนิน
กิจกรรม และกิจกรรมบางกิจกรรมต้ อง
เปลีย่ นเนื ้อหาของกิจกรรมหรื อสถานที่
เป้าหมายของกิจกรรม
ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
๑. ผู้รับผิดชอบดาเนินงานโครงการ
ต้ องทราบข้ อมูลด้ านประวัติศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น ผู้นาทางจิตวิญญาณ ปราชญ์
ชาวบ้ าน สภาพเศรษฐกิจและสังคม
การประกอบอาชีพ ปั ญหา ความ
ต้ องการของชุมชน การมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนในทุกมิติ และอื่นๆ ของ
ชุมชนกลุม่ เป้าหมายเชิงลึก

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนการดาเนินการ
ให้ ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เมือง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรสิง่ แวดล้ อม
พื ้นที่เป้าหมาย ๔ จังหวัด
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุน อปท. และ
ชุมชนพื ้นที่เป้าหมายในการจัดทา
โครงการสูเ่ กณฑ์มาตรฐานเมือง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื ้นที่เป้าหมาย ๔
จังหวัด
กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุน อปท. และ
ชุมชนพื ้นที่เป้าหมายในการจัดอบรม
ให้ ความรู้แก่เยาวชนการเป็ น
มัคคุเทศน์น้อย พื ้นที่เป้าหมาย ๔
จังหวัด
กิจกรรมที่ ๖ โครงการนาร่องในการ
จัดการ Eco Town Eco Tour ประจาปี
๒๕๕๖ ของพื ้นที่โรงเรี ยนเหมืองแร่ ต.
แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ความรู้ เพื่อส่งเสริ มให้ ชมุ ชนมีการ
พัฒนาอย่างบูรณาการทุกมิติสกู่ าร
เป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
สิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน

ด้ านงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
พื ้นฐานชุมชน สถาน การณ์ และ
ประสานงาน ส่งเสริ มสูเ่ กณฑ์
มาตรฐาน เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ –
มิตรสิง่ แวดล้ อม พื ้นที่เป้าหมาย ๔
จังหวัด
กิจกรรมที่ ๒ จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
สิง่ แวดล้ อม ตราสัญญลักษณ์ และ
สร้ างเครื อข่ายเพื่อการรับรู้และขยาย

ด้ านงบประมาณ
หน่วยงานเจ้ าภาพมีการวางแผนการ
ดาเนินงานโครงการด้ านการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็ นอย่างดี สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณของโครงการได้
ครบถ้ วนตามแผนที่กาหนดไว้ ถึงแม้
จะมีการปรับเปลีย่ นกิจกรรมบาง
กิจกรรม

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
๒. ผู้รับผิดชอบดาเนินงานโครงการ
ต้ องมีความสามารถวิเคราะห์ศกั ยภาพ
บูรณาการ บริ หารจัดการ การมีสว่ น
ร่วมของประชาชน การสือ่ สาร การ
ประชาสัมพันธ์ นาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาชุมชน
เป้าหมาย สูก่ ารเป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ – มิตรสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
วิกฤตที่ค้นพบ
-

ด้ านงบประมาณ
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
หน่วยงานเจ้ าภาพมีการวางแผนการ
ดาเนินงานและการประสานงานด้ าน
การใช้ งบประมาณเป็ นอย่างดีทาให้
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ตาม
แผนที่กาหนดไว้
วิกฤตที่ค้นพบ
-
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การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ผล
กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนการดาเนินการ
ให้ ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เมือง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรสิง่ แวดล้ อม
พื ้นที่เป้าหมาย ๔ จังหวัด
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุน อปท. และ
ชุมชนพื ้นที่เป้าหมายในการจัดทา
โครงการสูเ่ กณฑ์มาตรฐานเมือง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื ้นที่เป้าหมาย ๔
จังหวัด
กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุน อปท. และ
ชุมชนพื ้นที่เป้าหมายในการจัดอบรม
ให้ ความรู้แก่เยาวชนการเป็ น
มัคคุเทศน์น้อย พื ้นที่เป้าหมาย ๔
จังหวัด
กิจกรรมที่ ๖ โครงการนาร่องในการ
จัดการ Eco Town Eco Tour ประจาปี
๒๕๕๖ ของพื ้นที่โรงเรี ยนเหมืองแร่ ต.
แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ด้ านสภาวะแวดล้ อม
ด้ านสภาวะแวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
พื ้นฐานชุมชน สถาน การณ์ และ
ประสานงาน ส่งเสริ มสูเ่ กณฑ์
มาตรฐาน เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ –
มิตรสิง่ แวดล้ อม พื ้นที่เป้าหมาย ๔
จังหวัด
กิจกรรมที่ ๒ จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
สิง่ แวดล้ อม ตราสัญญลักษณ์ และ
สร้ างเครื อข่ายเพื่อการรับรู้และขยาย
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

ด้ านสภาวะแวดล้ อม
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
วิกฤตที่ค้นพบ
-

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

ผล
กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนการดาเนินการ
ให้ ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เมือง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรสิง่ แวดล้ อม
พื ้นที่เป้าหมาย ๔ จังหวัด
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุน อปท. และ
ชุมชนพื ้นที่เป้าหมายในการจัดทา
โครงการสูเ่ กณฑ์มาตรฐานเมือง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื ้นที่เป้าหมาย ๔
จังหวัด
กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุน อปท. และ
ชุมชนพื ้นที่เป้าหมายในการจัดอบรม
ให้ ความรู้แก่เยาวชนการเป็ น
มัคคุเทศน์น้อย พื ้นที่เป้าหมาย ๔
จังหวัด
กิจกรรมที่ ๖ โครงการนาร่องในการ
จัดการ Eco Town Eco Tour ประจาปี
๒๕๕๖ ของพื ้นที่โรงเรี ยนเหมืองแร่ ต.
แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ด้ านมวลชนสัมพันธ์
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
พื ้นฐานชุมชน สถาน การณ์ และ
ประสานงาน ส่งเสริ มสูเ่ กณฑ์
มาตรฐาน เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ –
มิตรสิง่ แวดล้ อม พื ้นที่เป้าหมาย ๔
จังหวัด
กิจกรรมที่ ๒ จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
สิง่ แวดล้ อม ตราสัญญลักษณ์ และ
สร้ างเครื อข่ายเพื่อการรับรู้และขยาย

ด้ านมวลชนสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ การทาความเข้ าใจ
เกี่ยวกับโครงการ การมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนเป้าหมายของโครงการ ควรต้ อง
มีการดาเนิน การเชิงลึกเพื่อสร้ างความ
เข้ าใจอย่างลึกซึ ้งให้ แก่ทงบุ
ั ้ คลากร
ผู้รับผิดชอบโครงการ และชุมชน
กลุม่ เป้าหมาย ต่อปั ญหา ความ
ต้ องการของชุมชน แนวทางการพัฒนา
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน ที่ชมุ ชนมีความ
สนใจและสามารถต่อยอดองค์ความรู้

ด้ านมวลชนสัมพันธ์
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
การเข้ าถึงประวัติศาสตร์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม วัฒนธรรม
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้ องถิ่น สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม การประกอบ
อาชีพ ปั ญหา ความต้ องการของชุมชน
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในทุกมิติ
และอืน่ ๆ ของชุมชนกลุม่ เป้าหมายเชิง
ลึก เป็ นปั จจัยและข้ อมูลสาคัญในการ
วิเคราะห์ศกั ยภาพ สถานการณ์
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ผล
ด้ านทรัพยากรธรรม ชาติและ
กาหนดแนวทางพัฒนา และการ
กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนการดาเนินการ สิง่ แวดล้ อม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริ มให้
ให้ ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เมือง
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่มีอยูใ่ นท้ องถิ่นสู่ ชุมชนมีการพัฒนาอย่างบูรณาการทุก
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรสิง่ แวดล้ อม การเป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิงนเวศ – มิตร มิติสกู่ ารเป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ –
พื ้นที่เป้าหมาย ๔ จังหวัด
สิง่ แวดล้ อมได้ ตอ่ ไปอย่างยัง่ ยืน
มิตรสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุน อปท. และ
วิกฤตที่ค้นพบ
ชุมชนพื ้นที่เป้าหมายในการจัดทา
การขาดการสือ่ สาร การประชาสัม
โครงการสูเ่ กณฑ์มาตรฐานเมือง
พันธ์ การมีสว่ นร่วมของประชาชน และ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื ้นที่เป้าหมาย ๔
การสร้ างความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ แก่
จังหวัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ และชุมชน
กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุน อปท. และ
กลุม่ เป้าหมาย ทาให้ ไม่เกิดความ
ชุมชนพื ้นที่เป้าหมายในการจัดอบรม
ร่วมมืออย่างแท้ จริ งในการพัฒนา
ให้ ความรู้แก่เยาวชนการเป็ น
ชุมชนกลุม่ เป้าหมายสูก่ ารเป็ นเมือง
มัคคุเทศน์น้อย พื ้นที่เป้าหมาย ๔
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรสิง่ แวดล้ อม
จังหวัด
อย่างยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ ๖ โครงการนาร่องในการ
จัดการ Eco Town Eco Tour ประจาปี
๒๕๕๖ ของพื ้นที่โรงเรี ยนเหมืองแร่ ต.
แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ด้ านเทคโนโลยี
ด้ านเทคโนโลยี
ด้ านเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
พื ้นฐานชุมชน สถาน การณ์ และ
วิกฤตที่ค้นพบ
ประสานงาน ส่งเสริ มสูเ่ กณฑ์
มาตรฐาน เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ –
มิตรสิง่ แวดล้ อม พื ้นที่เป้าหมาย ๔
จังหวัด
กิจกรรมที่ ๒ จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตร
สิง่ แวดล้ อม ตราสัญญลักษณ์ และ
สร้ างเครื อข่ายเพื่อการรับรู้และขยาย
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สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

ผล
กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนการดาเนินการ
ให้ ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เมือง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – มิตรสิง่ แวดล้ อม
พื ้นที่เป้าหมาย ๔ จังหวัด
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุน อปท. และ
ชุมชนพื ้นที่เป้าหมายในการจัดทา
โครงการสูเ่ กณฑ์มาตรฐานเมือง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื ้นที่เป้าหมาย ๔
จังหวัด
กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุน อปท. และ
ชุมชนพื ้นที่เป้าหมายในการจัดอบรม
ให้ ความรู้แก่เยาวชนการเป็ น
มัคคุเทศน์น้อย พื ้นที่เป้าหมาย ๔
จังหวัด
กิจกรรมที่ ๖ โครงการนาร่องในการ
จัดการ Eco Town Eco Tour ประจาปี
๒๕๕๖ ของพื ้นที่โรงเรี ยนเหมืองแร่ ต.
แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

101
บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๒

ฟ้าใสไร้ มลพิษสรรสร้ างเศรษฐกิจชุมชน

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ด้ านบุคลากร
๑. กิจกรรมอานวยการศูนย์เฝ้ าระวัง
ระดับอาเภอ ในพื ้นที่กลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑
๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ วิทยุ
โทรทัศน์
๓. จัดเวทีเสวนาสร้ างภาคีความ
ร่วมมือ ทังจากภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน
องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน และ
ทสม.
๔. กิจกรรมเสริ มทักษะเพื่อสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจ และขยายผล
ในทางปฏิบตั ิ ให้ กบั องค์กรเครื อข่าย
ภาคประชาชน และทสม. เพื่อลด
ปั ญหาหมอกควันและไฟป่ าในพื ้นที่
๕. การประเมินศักยภาพอาเภอในการ
บริ หารจัดการ มลพิษหมอกควันและ
การเผาในที่โล่ง
๖. การติดตามประเมินผลโครงการ
๗. กิจกรรมอานวยการโครงการ
ด้ านการบริ หารจัดการ
๑. กิจกรรมอานวยการศูนย์เฝ้ าระวัง
ระดับอาเภอ ในพื ้นที่กลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑
๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ วิทยุ
โทรทัศน์
๓. จัดเวทีเสวนาสร้ างภาคีความ

หน่วยงานเจ้ าภาพมีบคุ ลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้ านการแก้ ปัญหาหมอก
ควันและไฟป่ า แต่การดูแลพื ้นที่กลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทังหมด
้
จาเป็ นต้ องใช้ บคุ ลากรจานวนมาก
กอปรกับสาเหตุของการเกิดหมอกควัน
และไฟป่ าส่วนใหญ่เกิดจากการกาจัด
เศษวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรของ
ราษฎร และไฟป่ า จึงจาเป็ นต้ องอาศัย
เครื อข่ายการมีสว่ นร่วมของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนอื่นๆ เพื่อร่วมกันแก้ ปัญหา
หมอกควันและไฟป่ ากันอย่างจริ งจัง
นอกจากนี ้ยังต้ องรณรงค์การป้องกัน
การเกิดหมอกควันและไฟป่ าจากพื ้นที่
ใกล้ เคียงหรื อพื ้นที่ประเทศเพื่อนบ้ าน
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การจัดตังศู
้ นย์เฝ้ าระวังการเกิดหมอก
ควันและไฟป่ าระดับอาเภอทุกอาเภอ
ในพื ้นที่กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน
๑ มีการตรวจประเมินศักยภาพอาเภอ
ทุกอาเภอในการบริ หารจัดการ มลพิษ
หมอกควันและการเผาในที่โล่ง และมี
การบันทึกสถิติผลการตรวจประเมิน

ปั จจัยแห่งความสาเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
การสร้ างจิตสานึกที่ดีตอ่ การลดการ
เผาในที่โล่ง การขอความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน และภาคประชาชนด้ าน
การไม่สนับสนุนการกาจัดเศษวัสดุ
เหลือใช้ ทางการเกษตรด้ วยวิธีการเผา
และการขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกีย่ วข้ องให้ มีการ
บังคับใช้ กฏหมายและการใช้
งบประมาณของท้ องถิ่นเพื่อรณรงค์ลด
การเผาในที่โล่งอย่างจริ งจัง
วิกฤตที่ค้นพบ
การสร้ างจิตสานึกที่ดีตอ่ การลดการ
เผาในที่โล่งจาเป็ นต้ องคานึงถึงวิธีการ
หรื อเทคโนโลยีที่ทดแทนการกาจัดเศษ
วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรโดยวิธีการ
เผา ที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
การเก็บข้ อมูลและบันทึกสถิติของผล
การตรวจประเมินศักยภาพของอาเภอ
แต่ละอาเภออย่างต่อเนื่อง เป็ นการ
แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพในการรณรงค์
และการบังคับใช้ กฏหมายแก้ ปัญหา
ของหน่วยงานภาครัฐ และความ

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ร่วมมือ ทังจากภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน
องค์กรเครื อข่ายภาคประชาชน และ
ทสม.
๔. กิจกรรมเสริ มทักษะเพื่อสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจ และขยายผล
ในทางปฏิบตั ิ ให้ กบั องค์กรเครื อข่าย
ภาคประชาชน และทสม. เพื่อลด
ปั ญหาหมอกควันและไฟป่ าในพื ้นที่
๕. การประเมินศักยภาพอาเภอในการ
บริ หารจัดการ มลพิษหมอกควันและ
การเผาในที่โล่ง
๖. การติดตามประเมินผลโครงการ
๗. กิจกรรมอานวยการโครงการ

ศักยภาพอาเภอของทุกอาเภอ เป็ น
การกระตุ้นให้ เกิดความรับผิดชอบและ
การมีสว่ นร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นในการแก้ ปัญหาหมอกควัน
และไฟป่ าอย่างจริ งจัง นอกจากนี ้ศูนย์
เฝ้ าระวังการเกิดหมอกควันและไฟป่ า
ระดับอาเภอทุกอาเภอควรจัดให้ มีการ
ตรวจประเมินศักยภาพของตาบลและ
หมูบ่ ้ านในพื ้นที่อย่างต่อเนื่อง และเก็บ
ข้ อมูลวิเคราะห์สถิติการเผาในที่โล่ง
สาเหตุของการเผา เพื่อวิเคราะห์หา
วิธีการที่เหมาะสมในการรณรงค์และ
หาเทคโนโลยีทดแทนการเผาต่อไป

ปั จจัยแห่งความสาเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ร่วมมือของภาคเอกชน และประชาชน
ในพื ้นที่ในการแก้ ปัญหาหมอกควัน
และไฟป่ า
วิกฤตที่ค้นพบ
วิธีการกาจัดเศษวัสดุเหลือใช้ ทาง
การเกษตรที่นามาทดแทนวิธีการเผา
ต้ องเป็ นวิธีที่สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้ แก่ราษฎรได้ อย่างน่าสนใจ เพื่อ
ชดเชยกับความยุง่ ยากสลับซับซ้ อน
ของกระบวนการกาจัด และระยะเวลา
ที่มาก เมื่อเทียบกับวิธีการเผา มิฉะนัน้
กระบวนการดังกล่าวอาจไม่ได้ รับ
ความสนใจจากราษฎร เป็ นปั จจัยให้
ปั ญหาหมอกควันและไฟป่ ายังคงมีอยู่

ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์
๑. กิจกรรมอานวยการศูนย์เฝ้ าระวัง
ระดับอาเภอ ในพื ้นที่กลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑
๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ วิทยุ
โทรทัศน์
๓. จัดเวทีเสวนาสร้ างภาคีความ
ร่วมมือ ทังจากภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน
องค์กรเครื อข่ายภาคประชาชน และ
ทสม.
๔. กิจกรรมเสริ มทักษะเพื่อสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจ และขยายผล
ในทางปฏิบตั ิ ให้ กบั องค์กรเครื อข่าย
ภาคประชาชน และทสม. เพื่อลด
ปั ญหาหมอกควันและไฟป่ าในพื ้นที่
๕. การประเมินศักยภาพอาเภอในการ
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การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

บริ หารจัดการ มลพิษหมอกควันและ
การเผาในที่โล่ง
๖. การติดตามประเมินผลโครงการ
๗. กิจกรรมอานวยการโครงการ
ด้ านงบประมาณ
๑. กิจกรรมอานวยการศูนย์เฝ้ าระวัง
ระดับอาเภอ ในพื ้นที่กลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑
๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ วิทยุ
โทรทัศน์
๓. จัดเวทีเสวนาสร้ างภาคีความ
ร่วมมือ ทังจากภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน
องค์กรเครื อข่ายภาคประชาชน และ
ทสม.
๔. กิจกรรมเสริ มทักษะเพื่อสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจ และขยายผล
ในทางปฏิบตั ิ ให้ กบั องค์กรเครื อข่าย
ภาคประชาชน และทสม. เพื่อลด
ปั ญหาหมอกควันและไฟป่ าในพื ้นที่
๕. การประเมินศักยภาพอาเภอในการ
บริ หารจัดการ มลพิษหมอกควันและ
การเผาในที่โล่ง
๖. การติดตามประเมินผลโครงการ
๗. กิจกรรมอานวยการโครงการ
ด้ านสภาวะแวดล้ อม
๑. กิจกรรมอานวยการศูนย์เฝ้ าระวัง
ระดับอาเภอ ในพื ้นที่กลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑
๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ วิทยุ
โทรทัศน์
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สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

๓. จัดเวทีเสวนาสร้ างภาคีความ
ร่วมมือ ทังจากภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน
องค์กรเครื อข่ายภาคประชาชน และ
ทสม.
๔. กิจกรรมเสริ มทักษะเพื่อสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจ และขยายผล
ในทางปฏิบตั ิ ให้ กบั องค์กรเครื อข่าย
ภาคประชาชน และทสม. เพื่อลด
ปั ญหาหมอกควันและไฟป่ าในพื ้นที่
๕. การประเมินศักยภาพอาเภอในการ
บริ หารจัดการ มลพิษหมอกควันและ
การเผาในที่โล่ง
๖. การติดตามประเมินผลโครงการ
๗. กิจกรรมอานวยการโครงการ
ด้ านมวลชนสัมพันธ์
๑. กิจกรรมอานวยการศูนย์เฝ้ าระวัง
ระดับอาเภอ ในพื ้นที่กลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑
๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ วิทยุ
โทรทัศน์
๓. จัดเวทีเสวนาสร้ างภาคีความ
ร่วมมือ ทังจากภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน
องค์กรเครื อข่ายภาคประชาชน และ
ทสม.
๔. กิจกรรมเสริ มทักษะเพื่อสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจ และขยายผล
ในทางปฏิบตั ิ ให้ กบั องค์กรเครื อข่าย
ภาคประชาชน และทสม. เพื่อลด
ปั ญหาหมอกควันและไฟป่ าในพื ้นที่
๕. การประเมินศักยภาพอาเภอในการ

การรณรงค์แก้ ปัญหาหมอกควันอย่าง
จริ งจังจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจ เชิงลึกอย่างจริ งจัง
ตลอดทังปี
้ ให้ แก่ทกุ ภาคส่วน เพื่อให้ มี
การบูรณาการกระบวนการต่างๆ ทังปี
้
ที่สามารถแก้ ปัญหาหมอกควันและไฟ
ป่ าได้ เพิ่มรายได้ ให้ แก่เกษตรกรที่มี
การลดการกาจัดเศษวัสดุเหลือใช้ ทาง
การเกษตรด้ วยวิธีการเผา ภาคเอกชน
ไม่รับซื ้อผลผลิตทางการเกษตรที่มีการ
เผาทาลายวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร
ภาครัฐมีการสนับสนุนเทคโนโลยีและ
กระบวนการที่เหมาะสมในการกาจัด
วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรและ
สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่
เกษตรกรได้ ด้วย หลักสูตรในชันเรี
้ ยน

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
มีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนอย่าง
จริ งจังทังหน่
้ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน
วิกฤตที่ค้นพบ
ขาดความร่วมมืออย่างจริ งจังของส่วน
ใดส่วนหนึง่ ของสังคม
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การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

บริ หารจัดการ มลพิษหมอกควันและ
การเผาในที่โล่ง
๖. การติดตามประเมินผลโครงการ
๗. กิจกรรมอานวยการโครงการ
ด้ านเทคโนโลยี
๑. กิจกรรมอานวยการศูนย์เฝ้ าระวัง
ระดับอาเภอ ในพื ้นที่กลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑
๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ วิทยุ
โทรทัศน์
๓. จัดเวทีเสวนาสร้ างภาคีความ
ร่วมมือ ทังจากภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน
องค์กรเครื อข่ายภาคประชาชน และ
ทสม.
๔. กิจกรรมเสริ มทักษะเพื่อสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจ และขยายผล
ในทางปฏิบตั ิ ให้ กบั องค์กรเครื อข่าย
ภาคประชาชน และทสม. เพื่อลด
ปั ญหาหมอกควันและไฟป่ าในพื ้นที่
๕. การประเมินศักยภาพอาเภอในการ
บริ หารจัดการ มลพิษหมอกควันและ
การเผาในที่โล่ง
๖. การติดตามประเมินผลโครงการ
๗. กิจกรรมอานวยการโครงการ

ให้ ความสาคัญในการสร้ างจิตสานึกที่
ดีตอ่ การรักษาสภาพสิง่ แวดล้ อมที่ดี
โดยปลอดการเผาในที่โล่ง
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ทุกภาคส่วนทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนควรวางแผนร่วมกัน
ในการนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น องค์
ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้ าน ผนวกกับ
เทคโนโลยีและความรู้สมัยใหม่ทาง
การเกษตร มาบูรณาการใช้ ในการทา
การเกษตรแบบครบวงจร (พัฒนาการ
เกษตรตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน) เพื่อเป็ น
เกษตรกรรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
ถูกสุขลักษณะอนามัย สร้ างรายได้
ให้ แก่เกษตรกร บนพื ้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง จะนาไปสูก่ ารสร้ างรายได้
ให้ แก่เกษตรกร และการแก้ ปัญหา
หมอกควันและไฟป่ าอย่างยัง่ ยืน

ปั จจัยแห่งความสาเร็จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

โครงการที่ ๓
โครงการเชื่อมโยงเครื อข่ายออนไลน์ด้านการจัดการภัยพิบตั ิทกุ
ระดับของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ด้ านบุคลากร
๑. ติดตังระบบเตื
้
อนภัยน ้าท่วมและดิน
ถล่มพื ้นที่เสีย่ งอุทกภัยสูงในกลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป้าหมาย
๓๐ จุด (ปภ.เขต ๑๐ ลาปาง)
๒. อบรม ติดตัง้ ดูแล บารุงรักษาระบบ
เตือนภัย เป้าหมาย ๓๐ จุด (ปภ.เขต
๑๐ ลาปาง)
๓. สร้ างเครื อข่ายชุมชนด้ านการ
จัดการภัยพิบตั ิ ๑๐ เป้าหมาย
๔. จัดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่เท่าทัน
ภัย ๙ เป้าหมาย
๕. จัดทีมเฝ้ าระวังภัยพิบตั ิในระดับ
พื ้นที่ ๔ เป้าหมาย

หน่วยงานเจ้ าภาพเป็ นหน่วยงานที่มี
บุคลากรที่มีความรู้ ความเข้ าใจ ความ
ชานาญ เป็ นอย่างดีด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การถ่ายทอด
องค์ความรู้เหล่านันสู
้ ห่ น่วยงานอื่น
และประชาชน เป็ นการสร้ างความ
ตระหนักในการระวังการเกิดภัยพิบตั ิที่
คาดไม่ถึงจากน ้าท่วมและดินถล่ม เป็ น
การสร้ างเครื อข่ายด้ านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ ้น การเตรี ยม
ความพร้ อมรับมือกับภัยพิบตั ิที่เกิดขึ ้น
การใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ และ
ฝึ กแผนการอพยพหากเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน และควรมีการปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ น
ประจาเนื่องจากประชาชนไม่คอ่ ยให้
ความสนใจด้ านความปลอดภัยที่เกิด
จากภัยพิบตั ิมากหนัก เนื่องจากเห็น
เป็ นเรื่ องไกลตัว จึงเป็ นสาเหตุให้ เกิด
ความสูญเสียด้ านทรัพย์สนิ และชีวิต
อยูเ่ ป็ นประจา

ด้ านการบริ หารจัดการ
๑. ติดตังระบบเตื
้
อนภัยน ้าท่วมและดิน
ถล่มพื ้นที่เสีย่ งอุทกภัยสูงในกลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป้าหมาย

หน่วยงานเจ้ าภาพ และหน่วยงาน
รับผิดชอบในพื ้นที่เสีย่ งต่อการเกิดภัย
พิบตั ิ ควรให้ ความสาคัญกับการ
วางแผนบริ หารจัดการเพื่อลดความ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
บุคลากรของหน่วยงานเจ้ าภาพ และ
หน่วยงานเครื อข่ายที่รับผิดชอบ
รวมทังประชาชน
้
ในพื ้นที่เสีย่ งต่อการ
เกิดภัยพิบตั ิ ควรได้ รับการซักซ้ อม
เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอยูเ่ ป็ นประจา
เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวและชานาญ
ในการปฏิบตั ิการป้องกันและบรรเทา
ภัยพิบตั ิ เป็ นการเตรี ยมความพร้ อม
ตลอดเวลาสาหรับการเกิดภัยพิบตั ิ ทา
ให้ ลดความสูญเสียทังทรั
้ พย์สนิ และ
ชีวิต
วิกฤตที่ค้นพบ
หน่วยงานเครื อข่ายรับผิดชอบในพื ้นที่
และประชาชนในพื ้นที่เสีย่ งต่อการเกิด
ภัยพิบตั ิ มักไม่ให้ ความสนใจต่อการ
เตรี ยมความพร้ อมกับการป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบตั ิ เนื่องจากเห็นว่าเป็ น
เรื่ องไกลตัว จึงเป็ นสาเหตุให้ เกิดความ
สูญเสียด้ านทรัพย์สนิ และชีวิตอยูเ่ ป็ น
ประจา
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
การจัดแผนการกระตุ้นบุคลากรทุก
ภาคส่วน และประชาชนเป็ นประจา
อย่างต่อเนื่อง สาหรับพื ้นที่เสีย่ งต่อการ
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ปั จจัย/กิจกรรม

๓๐ จุด (ปภ.เขต ๑๐ ลาปาง)
๒. อบรม ติดตัง้ ดูแล บารุงรักษาระบบ
เตือนภัย เป้าหมาย ๓๐ จุด (ปภ.เขต
๑๐ ลาปาง)
๓. สร้ างเครื อข่ายชุมชนด้ านการ
จัดการภัยพิบตั ิ ๑๐ เป้าหมาย
๔. จัดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่เท่าทัน
ภัย ๙ เป้าหมาย
๕. จัดทีมเฝ้ าระวังภัยพิบตั ิในระดับ
พื ้นที่ ๔ เป้าหมาย

ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์
๑. ติดตังระบบเตื
้
อนภัยน ้าท่วมและดิน
ถล่มพื ้นที่เสีย่ งอุทกภัยสูงในกลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป้าหมาย
๓๐ จุด (ปภ.เขต ๑๐ ลาปาง)
๒. อบรม ติดตัง้ ดูแล บารุงรักษาระบบ
เตือนภัย เป้าหมาย ๓๐ จุด (ปภ.เขต
๑๐ ลาปาง)
๓. สร้ างเครื อข่ายชุมชนด้ านการ
จัดการภัยพิบตั ิ ๑๐ เป้าหมาย
๔. จัดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่เท่าทัน
ภัย ๙ เป้าหมาย
๕. จัดทีมเฝ้ าระวังภัยพิบตั ิในระดับ
พื ้นที่ ๔ เป้าหมาย
ด้ านงบประมาณ
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
เสีย่ งต่อการเกิดภัยพิบตั ิลว่ งหน้ า เช่น เกิดภัยพิบตั ิ
การกาหนดผังเมือง การวิเคราะห์และ วิกฤตที่ค้นพบ
เตรี ยมความพร้ อมสาหรับแนวทางการ หน่วยงานรับผิดชอบในพื ้นที่เสีย่ งต่อ
ป้องกันและบรรเทาภัยพิบตั ิลว่ งหน้ า การเกิดภัยพิบตั ขิ าดการวางแผนและ
การประชาสัมพันธ์และรณรงค์แก่
บริ หารจัดการล่วงหน้ า ปล่อยให้ เกิด
ประชาชนเพื่อไม่ทากิจกรรมทีเ่ สีย่ งต่อ ความเสียหายก่อนแล้ วจึงเกิดความ
การเกิดความไม่ปลอดภัยจากภัยพิบตั ิ ตระหนักต่อการป้องกันและบรรเทาภัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้ างที่อยูอ่ าศัย พิบตั ิ
ในท้ องถิ่นของประชาชนไม่ได้ ให้ ความ
สนใจต่อการเกิดภัยพิบตั ิเท่าที่ควร
ประชาชนชอบสร้ างที่อยูอ่ าศัยตามเชิง
เขา ริ มแม่น ้า ซึง่ บริ เวณที่เหล่านันเป็
้ น
พื ้นที่เสีย่ งต่อการเกิดน ้าไหลหลากและ
ดินโคลนถล่ม ทาให้ เกิดความเสียหาย
ด้ านทรัพย์สนิ และชีวิตผู้คน
เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ติดตังเพื
้ ่อ
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เตือนภัยการเกิดน ้าท่วมและดินถล่ม วางแผนการใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์
อัตโนมัติ มีประโยชน์อย่างมากต่อการ ร่วมกับมาตรการป้องกันและบรรเทา
ลดความเสีย่ งต่อการเกิดความสูญเสีย ภัยพิบตั ิเชิงรุก
จากภัยพิบตั ิ แต่อย่างไรก็ตาม
วิกฤตที่ค้นพบ
หน่วยงานรับผิดชอบในพื ้นที่เสีย่ งต่อ ขาดการวางแผนร่วมกับมาตรการอื่น
การเกิดภัยพิบตั ิ ควรวางแผนเชิงรุกใน ด้ านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบตั ิ
การวิเคราะห์และเตรี ยมความพร้ อม
เชิงรุกร่วมกับการใช้ เครื่ องมือและ
สาหรับแนวทางการป้องกันและ
อุปกรณ์
บรรเทาภัยพิบตั ิลว่ งหน้ าร่วมกับการใช้
เครื่ องมือและอุปกรณ์ การวางแผนที่ดี
สาหรับการป้องกันเป็ นการทาให้ เกิด
ความคุ้มค่าและคุ้มทุนในการ
ดาเนินการป้องกันและบรรเทาภัยพิบตั ิ
หน่วยงานเจ้ าภาพมีการวางแผนการ ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ

ปั จจัย/กิจกรรม
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๑. ติดตังระบบเตื
้
อนภัยน ้าท่วมและดิน
ถล่มพื ้นที่เสีย่ งอุทกภัยสูงในกลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป้าหมาย
๓๐ จุด (ปภ.เขต ๑๐ ลาปาง)
๒. อบรม ติดตัง้ ดูแล บารุงรักษาระบบ
เตือนภัย เป้าหมาย ๓๐ จุด (ปภ.เขต
๑๐ ลาปาง)
๓. สร้ างเครื อข่ายชุมชนด้ านการ
จัดการภัยพิบตั ิ ๑๐ เป้าหมาย
๔. จัดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่เท่าทัน
ภัย ๙ เป้าหมาย
๕. จัดทีมเฝ้ าระวังภัยพิบตั ิในระดับ
พื ้นที่ ๔ เป้าหมาย
ด้ านสภาวะแวดล้ อม
๑. ติดตังระบบเตื
้
อนภัยน ้าท่วมและดิน
ถล่มพื ้นที่เสีย่ งอุทกภัยสูงในกลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป้าหมาย
๓๐ จุด (ปภ.เขต ๑๐ ลาปาง)
๒. อบรม ติดตัง้ ดูแล บารุงรักษาระบบ
เตือนภัย เป้าหมาย ๓๐ จุด (ปภ.เขต
๑๐ ลาปาง)
๓. สร้ างเครื อข่ายชุมชนด้ านการ
จัดการภัยพิบตั ิ ๑๐ เป้าหมาย
๔. จัดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่เท่าทัน
ภัย ๙ เป้าหมาย
๕. จัดทีมเฝ้ าระวังภัยพิบตั ิในระดับ
พื ้นที่ ๔ เป้าหมาย
ด้ านมวลชนสัมพันธ์
๑. ติดตังระบบเตื
้
อนภัยน ้าท่วมและดิน
ถล่มพื ้นที่เสีย่ งอุทกภัยสูงในกลุม่

ดาเนินงานโครงการด้ านการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็ นอย่างดี สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณของโครงการได้
ครบถ้ วนตามแผนที่กาหนดไว้ ถึงแม้
จะมีการปรับเปลีย่ นกิจกรรมบาง
กิจกรรม

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
หน่วยงานเจ้ าภาพมีการวางแผนการ
ดาเนินงานและการประสานงานด้ าน
การใช้ งบประมาณเป็ นอย่างดีทาให้
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ตาม
แผนที่กาหนดไว้
วิกฤตที่ค้นพบ

ปั จจัยแห่งความสาเร็จ
วิกฤตที่ค้นพบ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
วิกฤตที่ค้นพบ
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ปั จจัย/กิจกรรม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป้าหมาย
๓๐ จุด (ปภ.เขต ๑๐ ลาปาง)
๒. อบรม ติดตัง้ ดูแล บารุงรักษาระบบ
เตือนภัย เป้าหมาย ๓๐ จุด (ปภ.เขต
๑๐ ลาปาง)
๓. สร้ างเครื อข่ายชุมชนด้ านการ
จัดการภัยพิบตั ิ ๑๐ เป้าหมาย
๔. จัดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่เท่าทัน
ภัย ๙ เป้าหมาย
๕. จัดทีมเฝ้ าระวังภัยพิบตั ิในระดับ
พื ้นที่ ๔ เป้าหมาย
ด้ านเทคโนโลยี
๑. ติดตังระบบเตื
้
อนภัยน ้าท่วมและดิน
ถล่มพื ้นที่เสีย่ งอุทกภัยสูงในกลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป้าหมาย
๓๐ จุด (ปภ.เขต ๑๐ ลาปาง)
๒. อบรม ติดตัง้ ดูแล บารุงรักษาระบบ
เตือนภัย เป้าหมาย ๓๐ จุด (ปภ.เขต
๑๐ ลาปาง)
๓. สร้ างเครื อข่ายชุมชนด้ านการ
จัดการภัยพิบตั ิ ๑๐ เป้าหมาย
๔. จัดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่เท่าทัน
ภัย ๙ เป้าหมาย
๕. จัดทีมเฝ้ าระวังภัยพิบตั ิในระดับ
พื ้นที่ ๔ เป้าหมาย
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
วิกฤตที่ค้นพบ

โครงการที่ ๔

พลิกฟื น้ องค์ความรู้ภมู ปิ ั ญญาสูค่ ณ
ุ ค่าเชิงนิเวศ

ปั จจัย/กิจกรรม
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ด้ านบุคลากร
ด้ านลูกค้ าโครงการ
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาฐานข้ อมูลองค์
มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมจานวนมากแต่ยงั
เป็ นโครงการที่เกี่ยวข้ องกับความ
ความรู้ (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๕)
ไม่ตรงประเด็นความต้ องการของ
เชี่ยวชาญของหน่วยงานเจ้ าภาพ
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดเผยแพร่และ กลุม่ เป้าหมายอย่างเต็มที่เนื่อง
จึงมีความเป็ นไปได้ อย่างชัดเจนที่จะ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภมู ิปัญญา กลุม่ เป้าหมายบางกลุม่ ไม่สะดวกตาม พัฒนาได้ ตรงตามความต้ องการของผู้
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
วันเวลาในการจัดกิจกรรม
มีสว่ นได้ เสียอย่างมีประสิทธิภาพ
สิง่ แวดล้ อม
วิกฤติที่ค้นพบ
กิจกรรมที่ ๓ คัดเลือกสถานศึกษา/
ชุมชนต้ นแบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟื น้ ฟู การสร้ างคุณค่า (การใช้
ประโยชน์) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๔ กากับ ติดตาม
ประเมินผล
ด้ านการบริ หารจัดการ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาฐานข้ อมูลองค์
ความรู้ (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๕)
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดเผยแพร่และ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภมู ิปัญญา
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๓ คัดเลือกสถานศึกษา/
ชุมชนต้ นแบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟื น้ ฟู การสร้ างคุณค่า (การใช้
ประโยชน์) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม

รูปแบบการดาเนินงานมีความสมบูรณ์
มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ แต่
โครงสร้ างการบริ หารงานอาจยังไม่
ชัดเจน

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เจ้ าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆมา
นาน ทาให้ ทราบปั ญหาอุปสรรคมา
ก่อน และได้ หาแนวทางแก้ ไขมาแล้ ว
วิกฤติที่ค้นพบ
เนื่องจากความสมบูรณ์ของงานอาศัย
ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล
เช่น การบริ หารจัดการอย่างรวดเร็ ว
การมีเครื อข่าย ด้ วยเหตุนี ้อาจส่งผลต่อ
ความเสีย่ งที่งานจะติดขัดหาก
บุคลากรมีการโยกย้ าย
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การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๔ กากับ ติดตาม
ประเมินผล
ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาฐานข้ อมูลองค์
ความรู้ (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๕)
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดเผยแพร่และ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภมู ิปัญญา
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๓ คัดเลือกสถานศึกษา/
ชุมชนต้ นแบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟื น้ ฟู การสร้ างคุณค่า (การใช้
ประโยชน์) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๔ กากับ ติดตาม
ประเมินผล
ด้ านงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาฐานข้ อมูลองค์
ความรู้ (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๕)
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดเผยแพร่และ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภมู ิปัญญา
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๓ คัดเลือกสถานศึกษา/
ชุมชนต้ นแบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟื น้ ฟู การสร้ างคุณค่า (การใช้
ประโยชน์) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๔ กากับ ติดตาม
ประเมินผล
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับการบริ การเป็ น
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
ส่วนใหญ่จึงลดภาระในด้ านการ
จัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องจักร และ
วัตถุดิบอื่นๆ
วิกฤติที่ค้นพบ
-

-ช่วงเวลาในการจัดงานไม่สอดคล้ อง
กับช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก
งบประมาณมาล่าช้ า
-ความถูกต้ องรวดเร็ วในการเบิกจ่ายมี
ความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
การวางแผนการเบิกจ่ายอย่างเป็ น
ระบบ
วิกฤติที่ค้นพบ
-การขาดแผนงบประมาณระยะยาว
ของกลุม่ ยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีแผน
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี แต่ไม่มีแผน
งบประมาณ ๔ ปี ทาให้ โครงการอาจไม่
เกิดความต่อเนื่องและยัง่ ยืน
-ความล่าช้ าของงบประมาณและการ
เปลีย่ นแปลงกาหนดการในการจัด
กิจกรรมส่งผลให้ ต้องมีการใช้
งบประมาณไม่ทนั ต่อปี งบประมาณ
และเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดชึ ้นซ ้ากันทุกปี

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ด้ านสภาวะแวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาฐานข้ อมูลองค์
ความรู้ (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๕)
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดเผยแพร่และ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภมู ิปัญญา
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๓ คัดเลือกสถานศึกษา/
ชุมชนต้ นแบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟื น้ ฟู การสร้ างคุณค่า (การใช้
ประโยชน์) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๔ กากับ ติดตาม
ประเมินผล
ด้ านมวลชนสัมพันธ์
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาฐานข้ อมูลองค์
ความรู้ (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๕)
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดเผยแพร่และ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภมู ิปัญญา
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๓ คัดเลือกสถานศึกษา/
ชุมชนต้ นแบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟื น้ ฟู การสร้ างคุณค่า (การใช้
ประโยชน์) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๔ กากับ ติดตาม
ประเมินผล

ด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
-การจัดกิจกรรมที่มีศกั ยภาพเกิดจาก
หน่วยงานเจ้ าภาพพิจารณาถึง
แนวโน้ มเศรษฐกิจ สังคมเป็ นอย่างดี

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ใช้ งบประมาณเกินกว่าแผนที่กาหนด
ไว้
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เจ้ าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆมา
นาน ทาให้ ทราบปั ญหาอุปสรรคมา
ก่อน และได้ หาแนวทางแก้ ไขมาแล้ ว
วิกฤติที่ค้นพบ
ความไม่แน่นอนจากสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ทังจาก
้
ภายในประเทศ ภายนอกประเทศและ
การเมืองท้ องถิ่นอาจส่งผลให้ การ
ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมไม่เป็ นไป
ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงความเข้ าใจที่
แกต่างกันของผู้มีสว่ นได้ เสีย

ในการเผยแพร่ความรู้ได้ มีการวางแผน ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
อย่างเป็ นระบบ
วิกฤติที่ค้นพบ
การทาความเข้ าใจกับมวลชนอาจยัง
ไม่ตรงตามเป้าหมายของผู้มีสว่ นได้
เสียบางกลุม่
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ปั จจัย/กิจกรรม

ด้ านเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาฐานข้ อมูลองค์
ความรู้ (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๕)
กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดเผยแพร่และ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภมู ิปัญญา
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๓ คัดเลือกสถานศึกษา/
ชุมชนต้ นแบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟื น้ ฟู การสร้ างคุณค่า (การใช้
ประโยชน์) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๔ กากับ ติดตาม
ประเมินผล
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
เป็ นโครงการที่ไม่มกี ิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
กับการเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ
วิกฤติที่ค้นพบ
การขาดเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสือ่ สารให้
กลุม่ เป้าหมายมีความรู้ความเข้ าใจใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ ดีขึ ้น

โครงการที่ ๕
ปั จจัย/กิจกรรม

สานสายใยร่วมใจรักษ์ สายน ้า ระยะที่ ๑
สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ด้ านบุคลากร
ด้ านลูกค้ าโครงการ
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเครื อข่าย
มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมจานวนมากแต่ยงั
เป็ นโครงการที่เกี่ยวข้ องกับความ
อาสาสมัครการป้องกันและบรรเทาสา ไม่ตรงประเด็นความต้ องการของ
เชี่ยวชาญของหน่วยงานเจ้ าภาพ
ธารณภัยและอนุรักษ์ ธรรมชาติและ
กลุม่ เป้าหมายอย่างเต็มที่เนื่องจาก
จึงมีความเป็ นไปได้ อย่างชัดเจนที่จะ
สิง่ แวดล้ อมระดับกลุม่ ชมรม/สมาคม กลุม่ เป้าหมายบางกลุม่ ไม่สะดวกตาม พัฒนาได้ ตรงตามความต้ องการของผู้
กิจกรรมที่ ๒ จัดหาอุปกรณ์การสือ่ สาร วันเวลาในการจัดกิจกรรม
มีสว่ นได้ เสียอย่างมีประสิทธิภาพ
และปรับปรุงห้ องวิทยุสอื่ สาร
วิกฤติที่ค้นพบ
กิจกรรมที่ ๓ การจัดตังเครื
้ อข่ายการ
อนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าลุม่ น ้าปิ งตอนบน
บริ เวณเทือกเขาอินทนนท์ดอยหลวง
และป่ าเชียงดาว
กิจกรรมที่ ๔ โครงการค่ายลูกเสือ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติซงึ่ เป็ นข่าย
ลูกเสือในจังหวัด เชียงใหม่ ลาพูน
ลาปางและแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมที่ ๕ การพัฒนาสมาชิก
เครื อข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
หมูบ่ ้ าน (ทสม.) โดยเครื อข่ายทสม.ทัง้
๔ จังหวัด
กิจกรรมที่ ๖ การประสานงานรวบรวม
ข้ อมูล การดาเนินการโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๗ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ด้ านการบริ หารจัดการ
รูปแบบการดาเนินงานมีความสมบูรณ์ ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเครื อข่าย
มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ แต่ เจ้ าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
อาสาสมัครการป้องกันและบรรเทาสา โครงสร้ างการบริ หารงานอาจยังไม่
การบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆมา
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ปั จจัย/กิจกรรม
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ธารณภัยและอนุรักษ์ ธรรมชาติและ
ชัดเจน
สิง่ แวดล้ อมระดับกลุม่ ชมรม/สมาคม
กิจกรรมที่ ๒ จัดหาอุปกรณ์การสือ่ สาร
และปรับปรุงห้ องวิทยุสอื่ สาร
กิจกรรมที่ ๓ การจัดตังเครื
้ อข่ายการ
อนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าลุม่ น ้าปิ งตอนบน
บริ เวณเทือกเขาอินทนนท์ดอยหลวง
และป่ าเชียงดาว
กิจกรรมที่ ๔ โครงการค่ายลูกเสือ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติซงึ่ เป็ นข่าย
ลูกเสือในจังหวัด เชียงใหม่ ลาพูน
ลาปางและแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมที่ ๕ การพัฒนาสมาชิก
เครื อข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
หมูบ่ ้ าน (ทสม.) โดยเครื อข่ายทสม.ทัง้
๔ จังหวัด
กิจกรรมที่ ๖ การประสานงานรวบรวม
ข้ อมูล การดาเนินการโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๗ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์
เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับการบริ การเป็ น
ส่วนใหญ่จึงลดภาระในด้ านการ
จัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องจักร และ
วัตถุดิบอื่นๆ
ด้ านงบประมาณ

116

-ช่วงเวลาในการจัดงานไม่สอดคล้ อง
กับช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก
งบประมาณมาล่าช้ า
-ความถูกต้ องรวดเร็ วในการเบิกจ่ายมี

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
นาน ทาให้ ทราบปั ญหาอุปสรรคมา
ก่อน และได้ หาแนวทางแก้ ไขมาแล้ ว
วิกฤติที่ค้นพบ
เนื่องจากความสมบูรณ์ของงานอาศัย
ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล
เช่น การบริ หารจัดการอย่างรวดเร็ ว
การมีเครื อข่าย ด้ วยเหตุนี ้อาจส่งผลต่อ
ความเสีย่ งที่งานจะติดขัดหาก
บุคลากรมีการโยกย้ าย

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
วิกฤติที่ค้นพบ
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
การวางแผนการเบิกจ่ายอย่างเป็ น
ระบบ
วิกฤติที่ค้นพบ

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด

ด้ านสภาวะแวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเครื อข่าย
อาสาสมัครการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและอนุรักษ์ ธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมระดับกลุม่ ชมรม/สมาคม
กิจกรรมที่ ๒ จัดหาอุปกรณ์การสือ่ สาร
และปรับปรุงห้ องวิทยุสอื่ สาร
กิจกรรมที่ ๓ การจัดตังเครื
้ อข่ายการ
อนุรักษ์ ป่าต้ นน ้าลุม่ น ้าปิ งตอนบน
บริ เวณเทือกเขาอินทนนท์ดอยหลวง
และป่ าเชียงดาว
กิจกรรมที่ ๔ โครงการค่ายลูกเสือ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติซงึ่ เป็ นข่าย
ลูกเสือในจังหวัด เชียงใหม่ ลาพูน
ลาปางและแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมที่ ๕ การพัฒนาสมาชิก
เครื อข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
หมูบ่ ้ าน (ทสม.) โดยเครื อข่ายทสม.ทัง้
๔ จังหวัด

ด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ในการจัดงานแต่ละครัง้ ปั จจัยด้ าน
สถานที่และช่วงเวลาในการจัดงานมี
ความสาคัญมากเพราะมีผลต่อ
ผู้เข้ าร่วมงานว่าเป็ นกลุม่ ที่จะได้ ใช้
ประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวเต็ม
ประสิทธิภาพหรื อไม่
-การจัดกิจกรรมที่มีศกั ยภาพเกิดจาก
หน่วยงานเจ้ าภาพพิจารณาถึง
แนวโน้ มเศรษฐกิจ สังคมเป็ นอย่างดี

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
-การขาดแผนงบประมาณระยะยาว
ของกลุม่ ยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีแผน
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี แต่ไม่มีแผน
งบประมาณ ๔ ปี ทาให้ โครงการอาจไม่
เกิดความต่อเนื่องและยัง่ ยืน
-ความล่าช้ าของงบประมาณและการ
เปลีย่ นแปลงกาหนดการในการจัด
กิจกรรมส่งผลให้ ต้องมีการใช้
งบประมาณไม่ทนั ต่อปี งบประมาณ
และเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นซ ้ากันทุกปี
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เจ้ าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆมา
นาน ทาให้ ทราบปั ญหาอุปสรรคมา
ก่อน และได้ หาแนวทางแก้ ไขมาแล้ ว
วิกฤติที่ค้นพบ
ความไม่แน่นอนจากสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ทังจาก
้
ภายในประเทศ ภายนอกประเทศและ
การเมืองท้ องถิ่นอาจส่งผลให้ การ
ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมไม่เป็ นไป
ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงความเข้ าใจที่
แตกต่างกันของผู้มีสว่ นได้ เสีย
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ด้ านมวลชนสัมพันธ์
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเครื อข่าย
อาสาสมัครการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและอนุรักษ์ ธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมระดับกลุม่ ชมรม/สมาคม
ที่ ๓ การจัดตังเครื
้ อข่ายการอนุรักษ์ ป่า
ต้ นน ้าลุม่ น ้าปิ งตอนบน บริ เวณ
เทือกเขาอินทนนท์ดอยหลวงและป่ า
เชียงดาว
กิจกรรมที่ ๔ โครงการค่ายลูกเสือ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติซงึ่ เป็ นข่าย
ลูกเสือในจังหวัด เชียงใหม่ ลาพูน
ลาปางและแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมที่ ๕ การพัฒนาสมาชิก
เครื อข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
หมูบ่ ้ าน (ทสม.) โดยเครื อข่ายทสม.ทัง้
๔ จังหวัด
ด้ านเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ ๒ จัดหาอุปกรณ์การสือ่ สาร
และปรับปรุงห้ องวิทยุสอื่ สาร
กิจกรรมที่ ๓ การจัดตังเครื
้ อข่ายการ
อนุรกษ์ ป่าต้ นน ้าลุม่ น ้าปิ งตอนบน
บริ เวณเทือกเขาอินทนนท์ดอยหลวง
และป่ าเชียงดาว

มีการแจ้ งข่าวข้ อมูลแก่เครื อข่ายอย่าง
ทัว่ ถึงและรวดเร็ ว
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-ระบบเครื่ องวัดปริ มาณน ้าฝน ๑
ระบบ
-ศูนย์อาสาแจ้ งข่าวและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเป็ นศูนย์ปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
(EmergencyOperation Center :
EOC)จานวน ๑ แห่ง
-รถสือ่ สารเคลือ่ นที่เร็ ว(Unimoc)

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
-การทางานเป็ นทีมและการจัดเก็บ
ข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ
วิกฤติที่ค้นพบ
การทาความเข้ าใจกับมวลชนอาจยัง
ไม่ตรงตามเป้าหมายของผู้มีสว่ นได้
เสียบางกลุม่

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
-การศึกษาประเด็นปั ญหาอย่างแท้ จริ ง
และแก้ ปัญหาได้ ตรงจุด
วิกฤติที่ค้นพบ
-

โครงการที่ ๖
ฟื น้ ฟูวิถีทนุ ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่ องเที่ยวกลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑
ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ด้ านบุคลากร
ด้ านลูกค้ าโครงการ
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
กิจกรรมนาร่อง สืบสานตานานผ้ าไทย เป้าหมายของกิจกรรมนาร่องฯ
เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการนา
และร้ อยใจรักษ์ มคั คุเทศก์สมั พันธ์
ต้ องการสืบสานวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น ความเชี่ยวชาญด้ านองค์ความรู้เชิง
เป็ นกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้ อม
ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของนักท่องเที่ยว แต่
วัฒนธรรมแต่ละพื ้นที่ของหน่วยงาน
ของบุคลากรท่องเที่ยว
เนื่องจากข้ อจากัดของการสือ่ สาร
เจ้ าภาพ มาใช้ ประโยชน์ในการส่งเสริ ม
การตลาด จึงทาให้ ไม่บรรลุผลตาม
พัฒนาการท่องเที่ยว ซึง่ หากมีการ
เป้าหมายเท่าที่ควร
ดาเนินงานโดยมององค์รวมและสร้ าง
ความเชื่อมโยงสนับสนุนระหว่าง
กิจกรรมร้ อยใจรักษ์ มคั คุเทศก์สมั พันธ์ กิจกรรม จะทาให้ เกิดรูปแบบที่ดีใน
เป็ นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อ
การนาวัฒนธรรมมาสร้ างมูลค่าเพิ่ม
เสริ มสร้ างเครื อข่ายและเพิ่มความรู้เชิง และเป็ นตัวอย่างสาหรับพื ้นที่ตา่ งๆ
วัฒนธรรมพื ้นถิ่นแก่มคั คุเทศก์ ซึง่ เป็ น นาไปประยุกต์ใช้ ได้
แนวทางการสร้ างให้ การท่องเที่ยวเชิง วิกฤติที่ค้นพบ
วัฒนธรรมของพื ้นที่ฯ มีความโดดเด่น ในสายตานักท่องเที่ยวได้ หากแต่ต้อง
มีรูปแบบหลักสูตร เนื ้อหา และคูม่ ือ
ประกอบให้ แก่มคั คุเทศก์ไปใช้ ในการ
สือ่ สารในทิศทางที่ถกู ต้ อง เหมาะสม
กิจกรรมย่อย ๑.๒ กิจกรรมนาร่อง
ด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
“สืบสานตานานผ้ าไทย” ภายใต้ ชื่อ
ในการจัดงานแต่ละครัง้ ปั จจัยด้ าน
เจ้ าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
งาน “ภัสตราภรณ์แห่งพระบารมี” ณ สถานที่และช่วงเวลาในการจัดงานมี การบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆมา
ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ
ความสาคัญมากเพราะมีผลต่อ
นาน ทาให้ ทราบปั ญหาอุปสรรคมา
กิจกรรมย่อย ๒.๑ จัดกิจกรรม “ร้ อย ผู้เข้ าร่วมงานว่าเป็ นกลุม่ ที่จะได้ ใช้
ก่อน และได้ หาแนวทางแก้ ไขมาแล้ ว
ใจรักษ์ มัคคุเทศก์สมั พันธ์ กลุม่ จังหวัด ประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวเต็ม
วิกฤติที่ค้นพบ
ภาคเหนือตอนบน ๑”
ประสิทธิภาพหรื อไม่
ความไม่แน่นอนจากสภาวะเศรษฐกิจ
-การจัดกิจกรรมที่มีศกั ยภาพเกิดจาก สังคม และการเมือง ทังจาก
้
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

กิจกรรมย่อย ๑.๑ จัดทาเส้ นทาง
ท่องเที่ยวหลัก (นาเสนอข้ อมูลรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต) เชื่อมโยงเส้ นทาง
ความหลากหลายสูป่ ระเทศเพื่อนบ้ าน
และรองรับ AEC, ASEAN
กิจกรรมย่อย ๒.๒ ผลิตสือ่ วิถี
ท้ องถิ่นเพื่อสร้ างกระแส ภาพลักษณ์
ทางการท่องเที่ยว

หน่วยงานเจ้ าภาพพิจารณาถึง
แนวโน้ มเศรษฐกิจ สังคมเป็ นอย่างดี
ประเด็นการจัดงานต่างๆไม่วา่ จะเป็ น
งานอบรมสัมมนา พบว่ายังไม่มีการ
ประเมินผลอย่างเป็ นรูปธรรมว่าสือ่ ใด
ให้ ประสิทธิผลที่ดีกว่ากัน
การคัดเลือกเส้ นทางเพื่อนาเสนออัต
ลักษณ์ด้านวัฒนธรรมที่ต้องการทา
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวยังไม่มี
กระบวนการที่ชดั เจนในการระบุกลุม่
นักท่องเที่ยวหรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
เป้าหมาย จึงทาให้ ไม่สามารถคัดเลือก
เนื ้อหาที่จงู ใจกลุม่ เป้าหมายได้
เนื ้อหาและประเด็นที่ใช้ ในการ
ประชาสัมพันธ์ในสือ่ ต่างๆพบว่ายังไม่
มีการประเมินผลอย่างเป็ นรูปธรรมว่า
สือ่ ใดให้ ประสิทธิผลที่ดีกว่ากัน
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ภายในประเทศ ภายนอกประเทศและ
การเมืองท้ องถิ่นอาจส่งผลให้ การ
ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมไม่เป็ นไป
ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงความเข้ าใจที่
แกต่างกันของผู้มีสว่ นได้ เสีย
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
-หากจะวางแผนกลยุทธ์ในปี ต่อๆไป
ควรมีการประเมินก่อนเพื่อที่จะจัดสรร
งบประมาณได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
วิกฤติที่ค้นพบ
การสือ่ สารเนื ้อหาเป็ นแบบตีวงกว้ าง
เนื ้อหาจึงยังไม่เข้ าถึงผู้มีสว่ นได้ เสีย
บางกลุม่ ส่งผลให้ ผลลัพธ์ยงั ไม่เป็ นที่
น่าพอใจ

โครงการที่ ๗
เพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตลาไยคุณภาพดี ปลอดภัย ตามระบบ
เกษตรกรรมยัง่ ยืนและลาไยอินทรี ย์
ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน/สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

ด้ านบุคลากร

- กิจกรรมที่ ๑: การส่งเสริมการผลิต
ลาไยอินทรี ย์

- กิจกรรมที่ ๒: การส่งเสริมการผลิต
ลาไยในฤดูให้ ได้ คณ
ุ ภาพมาตรฐาน
การปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี (GAP)

- การเปลีย่ นแปลงผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมทาให้ การดาเนินกิจกรรม
สะดุดและล่าช้ าบางส่วน

ทาให้ การดาเนินกิจกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์ ยงั ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร

ดาเนินกิจกรรมให้ มีความรู้ความ
เข้ าใจในการบริ หารโครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ ก่อนการเริ่ มดาเนิน
โครงการจริ ง

- กิจกรรม “วันตลาดนัดสินค้ าเกษตร

- การกาหนดช่วงเวลาในการดาเนิน

ลาไยนอกฤดูตามระบบการจัดการ
คุณภาพการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่
ดี (GAP)
ด้ านการบริ หารจัดการ
ลาไยอินทรี ย์

- กิจกรรมที่ ๒: การส่งเสริมการผลิต
ลาไยในฤดูให้ ได้ คณ
ุ ภาพมาตรฐาน
การปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี (GAP)

- กิจกรรมที่ ๓: การส่งเสริมการผลิต

ระหว่างผู้รับผิดชอบคนเดิมและคน
ใหม่ด้วยการประชุมหารื อพร้ อมกัน
กับฝ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

- บุคลากรผู้รับผิดชอบมีจานวนจากัด - การจัดฝึ กอบรมให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ผ้ ู

- กิจกรรมที่ ๓: การส่งเสริมการผลิต

- กิจกรรมที่ ๑: การส่งเสริมการผลิต

- การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน

ปลอดภัยและลาไยอินทรี ย์สู่
ผู้บริ โภค” ได้ ดาเนินการในช่วงปลาย
ฤดูผลผลิตลาไยปกติทาให้ ไม่มี
ผลผลิตลาไยในตลาดนัดมาก
เท่าที่ควร

กิจกรรมบางกิจกรรมในแผนงาน
โครงการจาเป็ นต้ องคานึงถึงปั จจัยที่
มีอิทธิพลสูงเป็ นพิเศษ รวมถึงการ
วิเคราะห์ความเสีย่ งประกอบด้ วย
เพื่อให้ ผลลัพธ์ที่ได้ จากกิจกรรมมี
ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ ไป
สูงสุด

- กิจกรรม “การตรวจรับรองแปลงตาม - การกาหนดแผนงานโครงการเพื่อขอ
มาตรฐาน GAP” ได้ มีการดาเนินการ
ตรวจประเมินแปลงเบื ้องต้ นโดย
เจ้ าหน้ าที่ระดับอาเภอด้ วย

สนับสนุนงบประมาณควรมีความ
ชัดเจน และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องควร
ระมัดระวังในเรื่ องของข้ อจากัดด้ าน
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน/สถานการณ์ที่สาคัญ

ลาไยนอกฤดูตามระบบการจัดการ
คุณภาพการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่
ดี (GAP)

งบประมาณที่ได้ รับการสนับสนุน
ส่วนการตรวจรับรองแปลงเพื่อให้ ได้
ตามมาตรฐาน GAP นัน้ ได้ จดั ส่งให้
สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดาเนินการ
ตรวจรับรองแปลงต่อไป

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
เวลาในการดาเนินกิจกรรม เพื่อ
ป้องกันความเข้ าใจที่คลาดเคลือ่ น
ในการจัดสรรและใช้ งบประมาณ
และระยะเวลาที่เพียงพอในการ
ดาเนินกิจกรรม

- กิจกรรมที่ ๔: การเพิ่มประสิทธิภาพ - ศูนย์พฒั นาคุณภาพผลผลิตและคัด - แผนงานโครงการที่จะเสนอขอ
การบริ หารจัดการกลุม่ เครื อข่ายฯ

แยกผลไม้ ชมุ ชนควรมีองค์ประกอบที่
เป็ นรูปธรรม เช่น ป้าย เพื่อให้ บคุ คล
ทัว่ ไปได้ ทราบ

งบประมาณควรมีคา่ วัสดุในส่วนนี ้ไว้
ด้ วย

ด้ านสภาวะแวดล้ อม

- กิจกรรมที่ ๑: การส่งเสริมการผลิต
ลาไยอินทรี ย์

- กิจกรรมที่ ๒: การส่งเสริมการผลิต
ลาไยในฤดูให้ ได้ คณ
ุ ภาพมาตรฐาน
การปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี (GAP)

- กิจกรรมที่ ๓: การส่งเสริมการผลิต
ลาไยนอกฤดูตามระบบการจัดการ
คุณภาพการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่
ดี (GAP)
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-

โครงการนี ้เป็ นโครงการด้ าน
การเกษตร การดาเนินกิจกรรม
บางครัง้ จึงไม่คล่องตัวเท่าที่ควร
เพราะเกษตรกรมักไม่พร้ อมที่จะมา
เข้ าร่วมกิจกรรม

-

การวางแผนงานโครงการด้ าน
การเกษตรต้ องคานึงถึงความ
เหมาะสมด้ านเวลาที่ไม่ขดั กับ
ช่วงเวลาที่เกษตรกรจาเป็ นต้ องดูแล
พื ้นที่การเกษตรของตน

โครงการที่ ๘

ประชาสัมพันธ์เกษตรล้ านนาอาหารปลอดภัย

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

หน่วยงานเจ้ าภาพยังขาดความพร้ อม
ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โครงการ ดังจะเห็นได้ จากลักษณะการ
ดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมของ
โครงการใช้ การจ้ างเหมาทังหมด
้

หน่วยงานเจ้ าภาพควรต้ องมีความ
พร้ อมในดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โครงการ และหากกิจกรรมต่าง ๆ นัน้
จาเป็ นที่จะต้ องใช้ การจ้ างเหมา
หน่วยงานเจ้ าภาพจะต้ องมีสว่ นร่วมใน
การดาเนินกิจกรรม และควบคุมการ
ทางานของผู้จ้างเหมาอย่างใกล้ ชิด
และหากผลผลิตของโครงการได้
ออกมาเป็ นฐานข้ อมูลทาง
คอมพิวเตอร์ หน่วยงานเจ้ าภาพ
จะต้ องจัดเตรี ยมและพัฒนา บุคลากร
มาดูแลฐานข้ อมูลนี ้ด้ วย

ด้ านบุคลากร

-

กิจกรรมที่ ๑
รวบรวมข้ อมูลแหล่งผลิต
สินค้ าเกษตรกรรมและสินค้ า
เกษตรแปรรูป

-

กิจกรรมที่ ๒
จัดการทัศนศึกษาของ
สือ่ มวลชนในพื ้นที่เพาะปลูก
แหล่งผลิต แปรรูปสินค้ า
เกษตร

-

กิจกรรมที่ ๓
จัดเวทีการเจรจาการค้ าและ
เสวนาวิชาการเกษตร
ระหว่างกลุม่ เกษตรกร
ผู้ประกอบการในประเทศ

-

กิจกรรมที่ ๔
จัดการแสดงและจาหน่าย
สินค้ าการเกษตร และ
เชื่อมโยงการตลาดนอกพื ้นที่
กลุม่ จังหวัด

-

กิจกรรมที่ ๕
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
สือ่ สิง่ พิมพ์ วิทยุ และ
โทรทัศน์ ทังในส่
้ วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
ด้ านการบริ หารจัดการ
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

-

กิจกรรมที่ ๑
รวบรวมข้ อมูลแหล่งผลิต
สินค้ าเกษตรกรรมและสินค้ า
เกษตรแปรรูป

-

กิจกรรมที่ ๒
จัดการทัศนศึกษาของ
สือ่ มวลชนในพื ้นที่เพาะปลูก
แหล่งผลิต แปรรูปสินค้ า
เกษตร

-

กิจกรรมที่ ๓
จัดเวทีการเจรจาการค้ าและ
เสวนาวิชาการเกษตร
ระหว่างกลุม่ เกษตรกร
ผู้ประกอบการในประเทศ

-

กิจกรรมที่ ๔
จัดการแสดงและจาหน่าย
สินค้ าการเกษตร และ
เชื่อมโยงการตลาดนอกพื ้นที่
กลุม่ จังหวัด

-

กิจกรรมที่ ๕
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
สือ่ สิง่ พิมพ์ วิทยุ และ
โทรทัศน์ ทังในส่
้ วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์

-
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กิจกรรมที่ ๑
รวบรวมข้ อมูลแหล่งผลิต
สินค้ าเกษตรกรรมและสินค้ า

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

โครงการนี ้มีการบริ หารจัดการที่ดี เมื่อ
สภาวะแวดล้ อมเปลีย่ นแปลงไป หรื อ
เมื่อพิจารณาแล้ วว่ากิจกรรมใดที่ต้อง
ทาการเปลีย่ นแปลง หน่วยงาน
เจ้ าภาพจะรี บดาเนินการขออนุมตั ิ
เปลีย่ นแปลงทันที

หน่วยงานเจ้ าภาพจะต้ องมีการบริ หาร
จัดการโครงการที่ดี มีความยืดหยุน่
และหากมีกิจกรรมใด หรื องบประมาณ
ใดที่ต้องเปลีย่ นแปลง ต้ องรี บทาการ
ขออนุมตั ิเปลีย่ นแปลงทันที

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

เกษตรแปรรูป

-

กิจกรรมที่ ๒
จัดการทัศนศึกษาของ
สือ่ มวลชนในพื ้นที่เพาะปลูก
แหล่งผลิต แปรรูปสินค้ า
เกษตร

-

กิจกรรมที่ ๓
จัดเวทีการเจรจาการค้ าและ
เสวนาวิชาการเกษตร
ระหว่างกลุม่ เกษตรกร
สินค้ าเกษตรปลอดภัยของ ๔ จังหวัดที่
ผู้ประกอบการในประเทศ
จะนาไปจัดแสดงและจาหน่ายในงาน
กิจกรรมที่ ๔
แสดงสินค้ ามีฤดูกาลผลิตที่ไม่ตรงกัน
จัดการแสดงและจาหน่าย
และไม่ตรงกับช่วงเวลาที่จดั งานแสดง
สินค้ าการเกษตร และ
สินค้ า
เชื่อมโยงการตลาดนอกพื ้นที่
กลุม่ จังหวัด

-

หน่วยงานเจ้ าภาพต้ องวางแผนช่วง
การจัดงานแสดงสินค้ าให้ ดี ให้ ตรงกับ
ช่วงเวลาที่ผลผลิตทางการเกษตรออก
ให้ มากที่สดุ

-

กิจกรรมที่ ๕
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
สือ่ สิง่ พิมพ์ วิทยุ และ
โทรทัศน์ ทังในส่
้ วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
ด้ านงบประมาณ

-

กิจกรรมที่ ๑
รวบรวมข้ อมูลแหล่งผลิต
สินค้ าเกษตรกรรมและสินค้ า
เกษตรแปรรูป

-

กิจกรรมที่ ๒
จัดการทัศนศึกษาของ

โครงการนี ้มีการปรับเปลีย่ น
งบประมาณ และใช้ เงินงบประมาณได้
๑๐๐% ถึงแม้ จะมีการกันเงิน
งบประมาณเหลือ่ มปี อยูบ่ ้ าง ซึง่ สาเหตุ
เป็ นเพราะดาเนินกิจกรรมที่ ๑ ไม่แล้ ว
เสร็ จภายในปี งบประมาณ เนื่องจาก

หน่วยงานเจ้ าภาพควรวางแผนการ
ดาเนินกิจกรรม และเริ่ มดาเนิน
กิจกรรมตามแผนที่วางไว้ เพื่อที่จะได้
บริ หารงบประมาณได้ ถกู ต้ อง ไม่
ต้ องกันเงินงบประมาณเหลือ่ มปี
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

สือ่ มวลชนในพื ้นที่เพาะปลูก เริ่ มดาเนินกิจกรรมล่าช้ า
แหล่งผลิต แปรรูปสินค้ า
เกษตร

-

กิจกรรมที่ ๓
จัดเวทีการเจรจาการค้ าและ
เสวนาวิชาการเกษตร
ระหว่างกลุม่ เกษตรกร
ผู้ประกอบการในประเทศ

-

กิจกรรมที่ ๔
จัดการแสดงและจาหน่าย
สินค้ าการเกษตร และ
เชื่อมโยงการตลาดนอกพื ้นที่
กลุม่ จังหวัด

-

กิจกรรมที่ ๕
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
สือ่ สิง่ พิมพ์ วิทยุ และ
โทรทัศน์ ทังในส่
้ วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
ด้ านสภาวะแวดล้ อม
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-

กิจกรรมที่ ๑
รวบรวมข้ อมูลแหล่งผลิต
สินค้ าเกษตรกรรมและสินค้ า
เกษตรแปรรูป

-

กิจกรรมที่ ๒
จัดการทัศนศึกษาของ
สือ่ มวลชนในพื ้นที่เพาะปลูก
แหล่งผลิต แปรรูปสินค้ า
เกษตร

มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายของ

หน่วยงานเจ้ าภาพจะต้ องมีการ

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

-

หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ จดั งาน
กิจกรรมที่ ๓
จัดเวทีการเจรจาการค้ าและ แสดงสินค้ าร่วมกันในทุกโครงการของ
กลุม่ จังหวัด
เสวนาวิชาการเกษตร
ระหว่างกลุม่ เกษตรกร
ผู้ประกอบการในประเทศ

-

กิจกรรมที่ ๔
จัดการแสดงและจาหน่าย
สินค้ าการเกษตร และ
เชื่อมโยงการตลาดนอกพื ้นที่
กลุม่ จังหวัด

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
วางแผนแบบยืดหยุน่ เผื่อการ
เปลีย่ นแปลงของสภาวะแวดล้ อมต่าง
ๆ ที่เกิดขึ ้นด้ วย

-

กิจกรรมที่ ๕
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
สือ่ สิง่ พิมพ์ วิทยุ และ
โทรทัศน์ ทังในส่
้ วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
ด้ านมวลชนสัมพันธ์

-

-

-

กิจกรรมที่ ๑
เกษตรกรบางส่วนที่เป็ นแหล่งผลิต
หน่วยงานเจ้ าภาพและหน่วงยานที่
รวบรวมข้ อมูลแหล่งผลิต
เกี่ยวข้ องจะต้ องสร้ างความเข้ าใจกับ
สินค้ าเกษตรกรรมและสินค้ า ไม่ให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูล
เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทา แหล่งข้ อมูล
เกษตรแปรรูป
กินและกังวลในประเด็นปั ญหาการเสีย
กิจกรรมที่ ๒
ภาษี
จัดการทัศนศึกษาของ
สือ่ มวลชนในพื ้นที่เพาะปลูก
แหล่งผลิต แปรรูปสินค้ า
เกษตร
กิจกรรมที่ ๓
จัดเวทีการเจรจาการค้ าและ
เสวนาวิชาการเกษตร
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การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

ระหว่างกลุม่ เกษตรกร
ผู้ประกอบการในประเทศ

-

กิจกรรมที่ ๔
จัดการแสดงและจาหน่าย
สินค้ าการเกษตร และ
เชื่อมโยงการตลาดนอกพื ้นที่
กลุม่ จังหวัด

-

กิจกรรมที่ ๕
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
สือ่ สิง่ พิมพ์ วิทยุ และ
โทรทัศน์ ทังในส่
้ วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
ด้ านเทคโนโลยี

-

-
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กิจกรรมที่ ๑
ในกิจกรรมที่ ๑ นี ้เป็ นการรวบรวม
รวบรวมข้ อมูลแหล่งผลิต
สินค้ าเกษตรกรรมและสินค้ า ข้ อมูลทางอิเลคทรอนิกส์ แล้ วได้
ผลผลิตออกมาคือฐานข้ อมูล
เกษตรแปรรูป
อิเลคทรอนิกส์ แล้ วฐานข้ อมูลนี ้จะเป็ น
กิจกรรมที่ ๒
ของหน่วยงานเจ้ าภาพ และหลังจาก
จัดการทัศนศึกษาของ
สิ ้นสุดโครงการแล้ ว หน่วยงานเจ้ าภาพ
สือ่ มวลชนในพื ้นที่เพาะปลูก
จะต้ องดูแลฐานข้ อมูลนี ้เอง
แหล่งผลิต แปรรูปสินค้ า
เกษตร

-

กิจกรรมที่ ๓
จัดเวทีการเจรจาการค้ าและ
เสวนาวิชาการเกษตร
ระหว่างกลุม่ เกษตรกร
ผู้ประกอบการในประเทศ

-

กิจกรรมที่ ๔

หน่วยงานเจ้ าภาพควรจะเตรี ยมความ
พร้ อมทางเทคโนโลยีไม่วา่ จะเป็ น
ทางด้ านฮาร์ ดแวร์ หรื อซอฟแวร์ เพื่อ
รองรับฐานข้ อมูลที่ได้ จากกิจกรรมที่ ๑
รวมถึงการฝึ กอบรม พัฒนา บุคลากรที่
จะต้ องมาดูแลฐานข้ อมูลนี ้ต่อไป
รวมถึงงบประมาณในการดูแล
ฐานข้ อมูลนี ้ด้ วย

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

จัดการแสดงและจาหน่าย
สินค้ าการเกษตร และ
เชื่อมโยงการตลาดนอกพื ้นที่
กลุม่ จังหวัด

-

กิจกรรมที่ ๕
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
สือ่ สิง่ พิมพ์ วิทยุ และ
โทรทัศน์ ทังในส่
้ วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
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โครงการที่ ๙

พัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั ้งระบบ

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

ด้ านบุคลากร

- กิจกรรมที่ ๑: พัฒนาศักยภาพการ

- การประสานงานและทาความเข้ าใจ - บุคลากรที่เกี่ยวข้ องมีภาระงาน

ผลิตพืชผักปลอดภัย

ระหว่างคณะทางานขับเคลือ่ นใน
ระดับจังหวัดมีไม่เพียงพอ

ประจาหลักที่จาเป็ นต้ องดาเนินการ
โดยเร่งด่วนมากจนทาให้ มีเวลาใน
การทางานเชิงบูรณาการร่วมกันไม่
เพียงพอ

- การวางแผนงานและดาเนินโครงการ
ในระดับพื ้นที่มีประสิทธิภาพไม่ดี
เพียงพอเนื่องจากบุคลากรมี
ภาระหน้ าที่อื่นในพื ้นที่ที่ต้อง
ดาเนินการเร่งด่วน เช่น การขึ ้น
ทะเบียนพืช เป็ นต้ น

- กิจกรรมที่ ๒: ประชาสัมพันธ์และ

- การจัดกิจกรรมร่วมกันภายในกลุม่

ส่งเสริ มตลาดสินค้ าเกษตรปลอดภัย

- กิจกรรมที่ ๓: จัดทาแผนแม่บท

- การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน

จังหวัดทาให้ เกิดการแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ร่วมกันและเกิดเครื อข่ายที่
สามารถช่วยเหลือกันมากขึ ้นใน
อนาคต

-

การตลาดสูเ่ กษตรกรช่วยฝึ กและ
เปิ ดโอกาสให้ เกษตรกรได้ มี
ประสบการณ์ในกิจกรรมส่วนของ
ปลายน ้ามากขึ ้นและพัฒนา
ศักยภาพการนาผลผลิตของตนออก
ขายสูท่ ้ องตลาดได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น

-

สินค้ าพืชผักปลอดภัยกลุม่ จังหวัด

- กิจกรรมที่ ๔: การบริหารจัดการและ - บุคลากร/เจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบ
ประเมินติดตามผลโครงการ

ด้ านการบริ หารจัดการ
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ดาเนินกิจกรรมมีภาระงานส่วนอื่น
มากจนทาให้ ไม่สามารถดาเนิน
กิจกรรมของโครงการได้ อย่างเต็มที่

- หน่วยงานระดับยุทธศาสตร์ ควรหา
ทางออกเพื่อแก้ ปัญหาการขาด
แคลนบุคลากร/เจ้ าหน้ าที่ที่จะ
สามารถดาเนินกิจกรรมได้ เต็มที่และ
ก่อให้ เกิดผลลัพธ์/ผลกระทบใน
ทางบวกสูงสุดต่อภาคการเกษตร

ปั จจัย/กิจกรรม

- กิจกรรมที่ ๑: พัฒนาศักยภาพการ
ผลิตพืชผักปลอดภัย

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

- กิจกรรม “การสนับสนุนปั จจัยการ
ผลิต” เป็ นกิจกรรมที่ช่วยผลักดันให้
เกษตรกรสนใจการผลิตพืชผัก
ปลอดภัยมากขึ ้น แต่ไม่สามารถ
ส่งผลกระทบที่ตอ่ เนื่องและยัง่ ยืน
มากนัก

- การจัดซื ้อวัสดุอปุ กรณ์โดยวิธีสอบ
ราคาทาให้ เกษตรกรได้ รับวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่าและ
งบประมาณเหลือคืนโดยไม่อาจทา
อะไรได้

- กิจกรรมที่ ๒: ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริ มตลาดสินค้ าเกษตรปลอดภัย

- กิจกรรมที่ ๓: จัดทาแผนแม่บท
สินค้ าพืชผักปลอดภัยกลุม่ จังหวัด

- กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตพืชผักปลอดภัย” ควรเน้ นเรื่ อง
ของการถ่ายทอดองค์ความรู้ การ
สร้ างจิตสานึกที่ถกู ต้ อง ความเข้ าใจ
ในคุณค่าและการเห็นประโยชน์ของ
การเกษตรปลอดภัย รวมถึงการ
แลกเปลีย่ นความรู้และ
ประสบการณ์กบั เกษตรกรที่ประสบ
ความสาเร็ จแล้ ว

- การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการร่วมกัน - งบประมาณบางส่วนถูกนาไปใช้ ใน
จะทาให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
ร่วมกัน และสามารถใช้ ทรัพยากรทัง้
ด้ านงบประมาณ บุคลากร และ
ทรัพย์สนิ ร่วมกันอย่างคุ้มค่ามากขึ ้น

การจัดทาสือ่ และกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ที่ไม่เกิดความ
ต่อเนื่องและยัง่ ยืนมากนัก ดังนัน้
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริ ม
การตลาดในครัง้ ต่อ ๆ ไป ควรเน้ นที่
วิธีการที่แปลกใหม่ มีอิทธิพลต่อผู้รับ
สือ่ และผลกระทบในทางบวกที่
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน

- การปรับเปลีย่ นแผนงานในส่วนของ - การวางแผนงานโครงการควรจะ
ผู้ดาเนินกิจกรรมทาให้ การดาเนิน
กิจกรรมเสร็ จล่าช้ ากว่าที่กาหนดไป
มาก

- กิจกรรมที่ ๔: การบริหารจัดการและ - การประชุมชี ้แจงทาความเข้ าใจ
ประเมินติดตามผลโครงการ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการใน
ระดับจังหวัดจากหน่วยงาน

คานึงถึงข้ อจากัดที่มีอยูแ่ ละความ
เป็ นไปได้ ในการดาเนินกิจกรรมให้
ชัดเจนเหมาะสมก่อนการเริ่ มดาเนิน
โครงการ

- หน่วยงานรับผิดชอบหลักมีข้อจากัด
บางประการจนทาให้ ไม่สามารถ
บริ หารจัดการโครงการได้ อย่างมี
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ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

รับผิดชอบหลักไม่ชดั เจนและ
ต่อเนื่องเพียงพอ (มีการจัดประชุม
เพียงแค่ครัง้ เดียวภายหลังจากที่
ได้ รับอนุมตั ิงบประมาณ)

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

- หน่วยงานระดับยุทธศาสตร์ ควร
หาทางแก้ ปัญหาในกรณีที่มีนโยบาย
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ให้ แล้ วเสร็ จก่อนเวลาที่ได้ กาหนดไว้
ตามแผนงานโครงการ

- การติดตามงานโครงการของ
คณะกรรมการ/คณะทางาน
ขับเคลือ่ นโครงการมีน้อยเกินไปทา
ให้ ผลลัพธ์ของโครงการไม่ดีเท่าที่ควร

- การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้ แล้ วเสร็ จเร็ วกว่าแผน
ที่วางไว้ ทาให้ ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานลดลงเนื่องจากบาง
กิจกรรมไม่เป็ นไปตามแผนที่ได้
กาหนดไว้
ด้ านสภาวะแวดล้ อม

- กิจกรรมที่ ๑: พัฒนาศักยภาพการ

-

ช่วงเวลาของการจัดทาแปลง
ต้ นแบบเพื่อเรี ยนรู้การผลิตพืชผัก
ปลอดภัยไม่ตรงกับฤดูกาล
เพาะปลูกทาให้ การผลิตพืชผัก
ปลอดภัยในแปลงต้ นแบบกลายเป็ น
สิง่ ที่ยงุ่ ยาก/ลาบาก

-

การวางแผนงานโครงการด้ าน
การเกษตรควรให้ ความสาคัญเป็ น
พิเศษกับการกาหนดช่วงเวลาของ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตให้
สอดคล้ องกับฤดูกาลเพาะปลูก
พืชผักจริ ง

-

การประชาสัมพันธ์และส่งเสริ ม
การตลาดจะต้ องก่อให้ เกิดผลลัพธ์
ในรูปของตลาดทีจ่ ะมารองรับ
ผลผลิตให้ กบั เกษตรกรอย่างเป็ น
รูปธรรมที่แท้ จริ ง

-

การประชาสัมพันธ์และส่งเสริ ม
การตลาดจาเป็ นต้ องคานึงถึง
กลุม่ เป้าหมายทางการตลาดและ
สถานที่ที่เหมาะสมในการนา
ผู้บริ โภคและผู้ประกอบการมาพบ
เกษตรกร

ผลิตพืชผักปลอดภัย

- กิจกรรมที่ ๒: ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริ มตลาดสินค้ าเกษตรปลอดภัย

- กิจกรรมที่ ๓: จัดทาแผนแม่บท
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-

-

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

หน่วยงานรับผิดชอบหลักเป็ น
หน่วยงานจากจังหวัดเชียงใหม่ซงึ่ มี
ภารกิจและงานที่ได้ รับมอบหมาย
อื่น ๆ จานวนมากจนทาให้ ข้อจากัด
ในการบริ หารจัดการโครงการมีมาก

-

สินค้ าพืชผักปลอดภัยกลุม่ จังหวัด

- กิจกรรมที่ ๔: การบริหารจัดการและ ประเมินติดตามผลโครงการ

-

-

หน่วยงานรับผิดชอบหลักของ
โครงการควรเป็ นหน่วยงานที่มี
ข้ อจากัดน้ อยกว่า และมีความพร้ อม
ในการบริ หารจัดการโครงการ
มากกว่า

-

133
บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๑๐

ส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้ าวปลอดภัยและได้ มาตรฐาน

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

ด้ านบุคลากร

-

กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมด้ านการผลิต
กิจกรรมที่ ๒
กิจกรรมด้ านการเพิ่มมูลค่า
ข้ าว

-

กิจกรรมที่ ๓
กิจกรรมด้ านการตลาด

-

กิจกรรมที่ ๔
กิจกรรมด้ านการพัฒนา
ฐานข้ อมูลและเครื อข่าย
ผู้ผลิตข้ าวปลอดภัย

- บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน การดาเนินกิจกรรมโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกิจกรรมด้ านการผลิต เนื่องจาก
คล้ ายกับงานประจา

- กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาฐานข้ อมูล ใช้ การจ้ างเหมา เนื่องจากบุคลากร
ไม่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทาง

หากเป็ นกิจกรรมด้ านการผลิต
สินค้ าเกษตรปลอดภัยควรใช้
บุคลากรจากสานักงานเกษตร
จังหวัด
หากมีผลผลิตของโครงการเป็ น
ฐานข้ อมูลซึง่ หน่วยงานเจ้ าภาพ
ต้ องดูแลต่อ หน่วยงานเจ้ าภาพ
จะต้ องให้ ผ้ รู ับจ้ างที่จดั ทา
ฐานข้ อมูลนันฝึ
้ กอบรมและฝึ ก
ทักษะในการดูแลฐานข้ อมูลในกับ
บุคลากรของหน่วยงานเจ้ าภาพ
ด้ วย

ด้ านการบริ หารจัดการ
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-

กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมด้ านการผลิต

-

กิจกรรมที่ ๒
กิจกรรมด้ านการเพิ่มมูลค่า
ข้ าว

-

กิจกรรมที่ ๓
กิจกรรมด้ านการตลาด

-

กิจกรรมที่ ๔
กิจกรรมด้ านการพัฒนา
ฐานข้ อมูลและเครื อข่าย

หน่วยงานเจ้ าภาพหลักยังบริ หาร
จัดการโครงการยังไม่ดีนกั ขาดการ
ประสานงานกันกับหน่วยงานเจ้ าภาพ
รองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

หน่วยงานเจ้ าภาพจะต้ องดาเนิน
โครงการในลักษณะการบูรณาการและ
มีการประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงานเจ้ าภาพทังหมดอย่
้
าง
สม่าเสมอ ทังการประสานงานที
้
่เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ เมื่อมี
ปั ญหาเกิดขึ ้นจะได้ แก้ ไขปั ญหาได้
อย่างทันท่วงที

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

บรรจุภณ
ั ฑ์ในกิจกรรมการเพิ่มมูลค่า
ข้ าว เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากข้ าว ซึง่ แทบไม่มีประโยชน์
เนื่องจากผ ลิตภัณฑ์ข้าวยังไม่มี
ปริ มาณเพียงพอที่จะแปรรูป

หน่วยงานเจ้ าภาพควรประเมินความ
ต้ องการที่แท้ จริ งของกลุม่ เป้าหมาย
หลักก่อนที่จะกาหนดรายละเอียดของ
กิจกรรม

ผู้ผลิตข้ าวปลอดภัย
ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์

-

กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมด้ านการผลิต

-

กิจกรรมที่ ๒
กิจกรรมด้ านการเพิ่มมูลค่า
ข้ าว

-

กิจกรรมที่ ๓
กิจกรรมด้ านการตลาด

-

กิจกรรมที่ ๔

-

กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมด้ านการผลิต

-

กิจกรรมที่ ๒
กิจกรรมด้ านการเพิ่มมูลค่า
ข้ าว

-

กิจกรรมที่ ๓
กิจกรรมด้ านการตลาด

-

กิจกรรมที่ ๔

กิจกรรมด้ านการพัฒนา
ฐานข้ อมูลและเครื อข่าย
ผู้ผลิตข้ าวปลอดภัย
ด้ านงบประมาณ

กิจกรรมด้ านการพัฒนา
ฐานข้ อมูลและเครื อข่าย
ผู้ผลิตข้ าวปลอดภัย

- มีการกันเงินเหลือ่ มปี งบประมาณ - มีการคืนเงินงบประมาณ เนื่องจาก
ไม่ดาเนินกิจกรรมในบางกิจกรรม
ของบางจังหวัด

-

เมื่อหน่วยงานเจ้ าภาพประเมินการ
ดาเนินกิจกรรมแล้ วพบว่าไม่
สามารถดาเนินกิจกรรมให้ แล้ วเสร็ จ
ได้ ภายในปี งบประมาณ หน่วยงาน
เจ้ าภาพควรจะต้ องขออนุมตั ิกนั เงิน
เหลือ่ มปี งบประมาณโดยเร็ ว ไม่
ต้ องรอเวลาจนใกล้ สิ ้น
ปี งบประมาณ
หน่วยงานเจ้ าภาพหลักจะต้ อง
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สามารถดาเนิน
กิจกรรมได้ เสร็ จสิ ้นทุกกิจรรม หาก
มีปัญหาเกิดขึ ้นจะได้ ช่วยกันแก้ ไข
ก่อนสิ ้นปี งบประมาณ

ด้ านสภาวะแวดล้ อม
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

-

กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมด้ านการผลิต

-

กิจกรรมที่ ๒
กิจกรรมด้ านการเพิ่มมูลค่า
ข้ าว

-

กิจกรรมที่ ๓
กิจกรรมด้ านการตลาด

-

กิจกรรมที่ ๔
กิจกรรมด้ านการพัฒนา
ฐานข้ อมูลและเครื อข่าย
ผู้ผลิตข้ าวปลอดภัย

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

การดาเนินโครงการทางการเกษตร
กิจกรรมส่วนใหญ่จะขึ ้นอยูก่ บั ดินฟ้ า
อากาศ ฤดูกาลเพาะปลูก

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ในการเขียนแผนโครงการทาง
การเกษตร หน่วยงานเจ้ าภาพต้ อง
คานึงถึงสภาพแวดล้ อมทางด้ านดินฟ้ า
อากาศเป็ นสาคัญ และแผนงาน
โครงการควรจะมีความยืดหยุน่ ที่จะ
รองรับความไม่แน่นอนนี ้ด้ วย หาก
กิจกรรมไดต้ องรอผลผลิตที่จะออก
ตามฤดูกาล แล้ วผลผลิตนันออกเพื
้
่อ
จะใช้ ในการดาเนินกิจกรรมไม่ทนั ใน
ปี งบประมาณ เช่นการตรวจแปลง
GAP ข้ าว ซึง่ ต้ องรอผลผลิตที่จะออก
ในเดือนธันวาคม จึงจะสามารถ
ดาเนินการได้ ต่อไปควรจะมีการปรับ
กิจกรรม โดยเลือกที่จะดาเนินกิจกรรม
อื่นแทนกิจกรรมที่ต้องรอฤดูกาล

ด้ านมวลชนสัมพันธ์

-

กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมด้ านการผลิต

-

กิจกรรมที่ ๒
กิจกรรมด้ านการเพิ่มมูลค่า
ข้ าว

-

กิจกรรมที่ ๓
กิจกรรมด้ านการตลาด

-

กิจกรรมที่ ๔

-

กิจกรรมที่ ๑

กิจกรรมด้ านการพัฒนา
ฐานข้ อมูลและเครื อข่าย
ผู้ผลิตข้ าวปลอดภัย
ด้ านเทคโนโลยี
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เกษตรกรในพื ้นที่สนใจที่จะเข้ าร่วม
หน่วยงานเจ้ าภาพหลักคือสานักงาน
โครงการ และมีทศั นคติที่ดีกบั โครงการ เกษตรจังหวัด เป็ นหน่วยงานที่ใกล้ ชิด
เกษตรกร ซึง่ เป็ นกลุม่ เป้าหมายหลัก
และเป็ นหน่วยงานที่ได้ รับการยอมรับ
ว่ามีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้ าน
การเกษตร

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

ในกิจกรรมที่ ๔ เป็ นการรวบรวมข้ อมูล
ทางอิเลคทรอนิกส์ แล้ วได้ ผลผลิต
ออกมาคือฐานข้ อมูลอิเลคทรอนิกส์
แล้ วฐานข้ อมูลนี ้จะเป็ นของหน่วยงาน
เจ้ าภาพ และหลังจากสิ ้นสุดโครงการ
แล้ ว หน่วยงานเจ้ าภาพจะต้ องดูแล
ฐานข้ อมูลนี ้เอง

หน่วยงานเจ้ าภาพควรจะเตรี ยมความ
พร้ อมทางเทคโนโลยีไม่วา่ จะเป็ น
ทางด้ านฮาร์ ดแวร์ หรื อซอฟแวร์ เพื่อ
รองรับฐานข้ อมูลที่ได้ จากกิจกรรมที่ ๑
รวมถึงการฝึ กอบรม พัฒนา บุคลากรที่
จะต้ องมาดูแลฐานข้ อมูลนี ้ต่อไป
รวมถึงงบประมาณในการดูแล
ฐานข้ อมูลนี ้ด้ วย

กิจกรรมด้ านการผลิต

-

กิจกรรมที่ ๒
กิจกรรมด้ านการเพิ่มมูลค่า
ข้ าว

-

กิจกรรมที่ ๓
กิจกรรมด้ านการตลาด

-

กิจกรรมที่ ๔
กิจกรรมด้ านการพัฒนา
ฐานข้ อมูลและเครื อข่าย
ผู้ผลิตข้ าวปลอดภัย

137
บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๑๑
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยและ
สมุนไพรอินทรี ย์สสู่ ากล
ปั จจัย/กิจกรรม

ด้ านการบริ หารจัดการ

ด้ านสภาวะแวดล้ อม

ด้ านเทคโนโลยี

-
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เนื่องจากโครงการนี ้มีหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักเพียงหน่วยงานเดียว
คือ สานักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.
ลาพูน เพราะฉะนัน้ โครงการอาจจะมี
ปั ญหาในเรื่ องของการบูรณาการกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
เนื่องจากการที่จะทาการเกษตร
อินทรี ย์ในระบบเกษตรกรรมแบบ
ยัง่ ยืนให้ ประสบผลสาเร็ จได้ นนั ้
จะต้ องทาเกษตรอินทรี ย์แบบครบวงจร
ซึง่ ประกอบด้ วยปั จจัยหลายประการ
ตังแต่
้ ระดับต้ นน ้าจนถึงระดับปลายน ้า
เพราะฉะนันสภาพแวดล้
้
อมในการ
ปลูกพืชสมุนไพรต่างๆของโครงการนี ้
อาจมีข้อจากัดอยูบ่ ้ าง นับตังแต่
้
ขันตอนการผลิ
้
ตไปจนถึงการหาตลาด
รองรับ
การจัดทาฐานข้ อมูลที่เป็ นการจ้ าง
เหมาบริ การเพื่อออกแบบฐานข้ อมูล
และการดูแลระบบ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ค่อยๆเพิ่มการประสานงานในการสร้ าง
เครื อข่ายของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

เพื่อความสะดวกในการบริ หารจัดการ
สินค้ าคงคลังในอนาคต อาจหลีกเลีย่ ง
การปลูกพืชสมุนไพรซ ้าๆกันในหนึง่
ฤดูกาล ถ้ าเป็ นไปได้ อาจเพิ่ม
ความสาคัญให้ กบั การปลูกพืช
สมุนไพรให้ มีความหลากหลายสลับกัน
ไปตลอดทังปี
้ ยกตัวอย่างเช่น ไพล นัน้
มีวงจรชีวิตอยูร่ ะหว่าง ๙ เดือน ถึง ๑
ปี ซึง่ ถ้ าจานวนที่ปลูกในแต่ละครัง้ ไม่
เป็ นไปตามที่วางแผนไว้ ก็อาจส่งผล
ต่อความไม่เพียงพอกับความต้ องการ
ของตลาดในบางช่วงเวลา
ผู้ดแู ลระบบอาจเน้ นการสอบถามผู้ใช้
ถึงความสะดวกในการใช้ งาน เนื ้อหาที่
นาไปใช้ ประโยชน์ และ การเข้ าถึง
กลุม่ เป้าหมายที่แท้ จริ ง เพื่อนาข้ อมูลที่
ได้ ไปปรับปรุงฐานข้ อมูลในอนาคต

โครงการที่ ๑๒

การตลาดเชิงรุกในประเทศและต่างประเทศ

ปั จจัย/กิจกรรม
การตลาดเชิงรุกในประเทศและ
ต่างประเทศ
ด้ านบุคลากร

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

มีการโยกย้ ายตาแหน่งและตัวผู้บริ หาร
โครงการทาให้ ขาดความต่อเนื่องใน
การดาเนินงาน

ด้ านการบริ หารจัดการ

การจัดจ้ างบุคคลภายนอกเข้ ามาทา
กิจกรรมในโครงการ เกิดปั ญหาในการ
ล่าช้ าของช่วงทา TOR และมีปัญหาใน
การหาผู้รับจ้ างทา

ด้ านมวลชนสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมไม่คอ่ ยเป็ นที่ รู้กนั ในวง
กว้ าง ระดับประเทศ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
การกาหนดตารางการปฏิบตั ิงานให้
ชัดเจนและการกาหนดรายละเอียด
ของแต่ละกิจกรรมตังแต่
้ ช่วงเขียน
โครงการจะช่วยลดผลกระทบนี ้ได้
ควรจัดทาการประเมินภายใน
หน่วยงานถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นและหา
วิธีแก้ ไขในปี ต่อไป และควรมีการจัดทา
ฐานข้ อมูลของผู้รับจ้ างไว้ ใช้ ในกรณี
ผู้ปฏิบตั ิงานมาการโยกย้ าย
ควรจัดให้ มีฐานข้ อมูลของสือ่ มวลชน
ระดับประเทศ และมอบหมายให้ มี
ผู้ดแู ลกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รวม
ของทุกโครงการโดยเฉพาะ

139
บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๑๓
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาวของกลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปั จจัย/กิจกรรม

ด้ านบุคลากร
- กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบบูรณา
การการบริ หารจัดการขนส่งและโลจิ
สติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
- กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร
ด้ าน Tourism Logistics และการ
สร้ างคลัสเตอรอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวภายใน
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- กิจกรรมที่ ๓ การประชาสัมพันธ์
ระบบบูรณาการบริ หารจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวด้ วย
ระบบสารสนเทศ
- กิจกรรมที่ ๔ การจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การด้ านโลจิสติกส์เพื่อการท่องเทีย่ ว
ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่สาคัญ
- กิจกรรมที่ ๕ ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบตั ิการด้ านโลจิสติกส์เพื่อ
การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
ท่องเที่ยวที่สาคัญ
- กิจกรรมที่ ๖ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาระบบ
บูรณาการบริ หารจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวด้ วย
ระบบสารสนเทศ
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แม้ เป็ นการจ้ างเหมาในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ แต่ผ้ รู ับจ้ างเหมาเป็ นผู้ที่
มีความรู้ ความชานาญในเรื่ องที่ทา
เป็ นอย่างดี ประกอบกับผู้รับจ้ างเหมา
มีสว่ นร่วมตังแต่
้ ขนตอนการวางแผน
ั้
โครงการ ทาให้ เข้ าใจในวัตถุประสงค์
ของโครงการตลอดจนเป้าประสงค์
และตัวชี ้วัดเป็ นอย่างดี ทาให้ การ
ดาเนินโครงการเป็ นไปด้ วยความ
ราบรื่ น และตรงวัตถุประสงค์

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
การจ้ างผู้ที่มีความชานาญในการ
ดาเนินการ และความเข้ าใจใน
วัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของ
กิจกรรม

ปั จจัย/กิจกรรม

ด้ านการบริ หารจัดการ
- กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบบูรณา
การการบริ หารจัดการขนส่งและโลจิ
สติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
- กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร
ด้ าน Tourism Logistics และการ
สร้ างคลัสเตอรอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวภายใน
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- กิจกรรมที่ ๓ การประชาสัมพันธ์
ระบบบูรณาการบริ หารจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวด้ วย
ระบบสารสนเทศ
- กิจกรรมที่ ๔ การจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การด้ านโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่สาคัญ
- กิจกรรมที่ ๕ ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบตั ิการด้ านโลจิสติกส์เพื่อ
การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
ท่องเที่ยวที่สาคัญ
- กิจกรรมที่ ๖ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาระบบ
บูรณาการบริ หารจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวด้ วย
ระบบสารสนเทศ

สรุปบทเรี ยนสถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

การมีกิจกรรมหลักหลายกิจกรรมที่มี
ความต่อเนื่อง/สอดคล้ องกัน จาเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้ องให้ ความสาคัญใน
เรื่ องการประสานงานในการ
ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม

การประชุม ปรึกษา หารื อระหว่างทีม
ต่างๆ และผู้ประสานงานเป็ นสิง่ สาคัญ
และจาเป็ นในการดาเนินงาน
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๑๔ พัฒนาระบบบูรณาการบริหารจัดการขนส่งและโลจิสดิกส์เพื่อการ
ท่องเที่ยวด้ วยระบบสารสนเทศ
ปั จจัย/กิจกรรม

ด้ านบุคลากร
กิจกรรมที่ ๑
การพัฒนาระบบบูรณาการการบริ หาร
จัดการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการ
ท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ ๒
การพัฒนาบุคลากรด้ าน Tourism
Logistics และการสร้ างคลัสเตอร
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการ
ท่องเที่ยวภายในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑
กิจกรรมที่ ๓
การประชาสัมพันธ์ระบบบูรณาการ
บริ หารจัดการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อ
การท่องเที่ยวด้ วยระบบสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ๔
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการด้ านโลจิ
สติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
ท่องเที่ยวที่สาคัญ
กิจกรรมที่ ๕
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบตั ิการด้ านโลจิ
สติกส์เพือ่ การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
ท่องเที่ยวที่สาคัญ
ด้ านการบริ หารจัดการ
กิจกรรมที่ ๑
การพัฒนาระบบบูรณาการการบริ หาร
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ

การพัฒนาบุคลากรและองค์กรที่จะ
รองรับการบริ หารจัดการ
- ช้ อมูลความต้ องการและ
ระบบปฏิบตั ิการเป็ นเรื่ องที่สาคัญ อัน
พฤติกรรมของกลุม่
จะนาไปสูก่ ารใช้ ประโยชน์จากผลผลิต
ผู้ใช้ บริ การท่องเที่ยว
ที่ได้ จากโครงการ อย่างเป็ นรูปธรรม
วิกฤติที่ค้นพบ

-

การพัฒนาระบบ และแผนเฉพาะด้ าน
ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเชิงลึก
จาเป็ นต้ องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในสาขา

ขาดแผนการบริ หารจัดการ
ระบบปฏิบตั ิการที่พฒ
ั นาขึ ้น
การนาไปใช้ ในอนาคต

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เจ้ าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆ มา

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

จัดการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการ
ท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ ๒
การพัฒนาบุคลากรด้ าน Tourism
Logistics และการสร้ างคลัสเตอร
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการ
ท่องเที่ยวภายในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑
กิจกรรมที่ ๓
การประชาสัมพันธ์ระบบบูรณาการ
บริ หารจัดการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อ
การท่องเที่ยวด้ วยระบบสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ๔
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการด้ านโลจิ
สติกส์เพือ่ การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
ท่องเที่ยวที่สาคัญ
กิจกรรมที่ ๕
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบตั ิการด้ านโลจิ
สติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
ท่องเที่ยวที่สาคัญ
ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์

นันๆ
้ แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการควรต้ องมีการ
เตรี ยมความพร้ อมสาหรับรองรับด้ าน
ต่างๆที่ต้องนาไปใช้ ตอ่ เนื่องในอนาคต
อย่างชัดเจน

-

-

ด้ านงบประมาณ

-

-

ด้ านสภาวะแวดล้ อม

-

-

-

-

ด้ านมวลชนสัมพันธ์
ด้ านเทคโนโลยี
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๑๕

พัฒนาหมูบ่ ้ านวัฒนธรรมล้ านนาเพื่อการท่องเที่ยว

ปั จจัย/กิจกรรม

ด้ านบุคลากร

-

กิจกรรมที่ ๑ การกาหนด
ศักยภาพการพัฒนาด้ านการ
ท่องเที่ยวของอาเภอ

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

- กิจกรรมที่ ๑ สภาพ บริบทเชิงพื ้นที่ - กิจกรรมที่ ๑ ต้ องศึกษาและเข้ าใจ
เชิงวัฒนธรรมของคนที่แตกต่างกัน
ในแต่ละหมูบ่ ้ าน

ถึงสภาพ บริ บทเชิงพื ้นที่ เชิง
วัฒนธรรมพื ้นที่เป้าหมายให้ ชดั แจ้ ง
โดยเฉพาะคนในหมูบ่ ้ าน

- กิจกรรมที่ ๒ สภาพ บริบทเชิงพื ้นที่

- กิจกรรมที่ ๒ ต้ องศึกษาและเข้ าใจถึง
สภาพ บริ บทเชิงพื ้นที่ เชิงวัฒนธรรม
พื ้นที่เป้าหมาย
ให้ ชดั แจ้ ง

-

กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุน
กิจกรรมการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยว
ด้ านการบริ หารจัดการ

-

กิจกรรมที่ ๑ การกาหนด
ศักยภาพการพัฒนาด้ านการ
ท่องเที่ยวของอาเภอ

-

กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุน
กิจกรรมการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยว
ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์

-

กิจกรรมที่ ๑ การกาหนด
ศักยภาพการพัฒนาด้ านการ
ท่องเที่ยวของอาเภอ

-

กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุน
กิจกรรมการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยว
ด้ านงบประมาณ
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-

กิจกรรมที่ ๑ การกาหนด
ศักยภาพการพัฒนาด้ านการ
ท่องเที่ยวของอาเภอ

-

กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุน

เชิงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

ปั จจัย/กิจกรรม

กิจกรรมการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยว
ด้ านสภาวะแวดล้ อม

-

กิจกรรมที่ ๑ การกาหนด
ศักยภาพการพัฒนาด้ านการ
ท่องเที่ยวของอาเภอ

-

กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุน
กิจกรรมการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยว
ด้ านมวลชนสัมพันธ์

-

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

- กิจกรรมที่ ๒ สภาพ บริบทเชิง
สภาวะแวดล้ อมที่แตกต่างกัน

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

กิจกรรมที่ ๒ ต้ องศึกษาและเข้ าใจถึง
สภาพ บริ บทเชิงสภาวะแวดล้ อมของ
พื ้นที่เป้าหมาย
ให้ ชดั แจ้ งเพื่อใช้ เป็ นจุดเด่นของ
หมูบ่ ้ าน

กิจกรรมที่ ๑ การกาหนด
ศักยภาพการพัฒนาด้ านการ
ท่องเที่ยวของอาเภอ

-

กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุน
กิจกรรมการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยว
ด้ านเทคโนโลยี

-

กิจกรรมที่ ๑ การกาหนด
ศักยภาพการพัฒนาด้ านการ
ท่องเที่ยวของอาเภอ

-

กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุน
กิจกรรมการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยว
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๑๖ หัตถศิลป์ ถิ่นนวัตกรรมไม้ แกะสลักล้ านนา สูเ่ วทีท่องเที่ยวสากล
ปั จจัย/กิจกรรม

ด้ านบุคลากร

-

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์ไม้ แกะสลักสู่
สากล

-

กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริ ม
ช่องทางการตลาด

-

กิจกรรมที่ ๓ การเปิ ดตัว
หมูบ่ ้ านท่องเที่ยวและ
Business Matching

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

- กิจกรรมที่ ๑ เกษตรมีการประท้ วง
ทาให้ บคุ ลากรต้ องไปเจรจา ทาให้
เลือ่ นการอบรม

- กิจกรรมที่ ๑ วิทยากรเป้าหมายมี
ภารกิจเยอะ

- กิจกรรมที่ ๑ ต้ องติดต่อไว้ เนิ่นๆ
และมีวิทยากรในหลายคน/พื ้นที่

-

กิจกรรมที่ ๔ การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ
การปรับภูมิทศั น์
ด้ านการบริ หารจัดการ
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-

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์ไม้ แกะสลักสู่
สากล

-

กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริ ม
ช่องทางการตลาด

-

กิจกรรมที่ ๓ การเปิ ดตัว
หมูบ่ ้ านท่องเที่ยวและ
Business Matching

-

กิจกรรมที่ ๔ การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ

- กิจกรรมที่ ๔ การประชาสัมพันธ์เชิง
รุก และการปรับภูมิทศั น์ มีปรับเปลีย่ น
รุก และการปรับภูมิทศั น์มี
ปรับเปลีย่ นพื ้นที่เป้าหมายเนื่องจาก พื ้นที่เป้าหมาย ชี ้ให้ เห็นว่าขาดการ
บูรณาการและประสานงานร่วมกัน
หมูบ่ ้ านสบเมยมีผ้ ผู ลิตผลิตภัณฑ์
ของหน่วยงานเจ้ าภาพ โดยไม่ได้
จานวนน้ อย
คานึงถึงสภาพความเป็ นจริ งในพื ้นที่
เป้าหมายจริ งๆลักษณะของการ
ดาเนินการคือการแบ่งงานกัน
ดาเนินการ ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่า
หน่วยงานเจ้ าภาพร่วม ไม่ได้ เข้ าใจ
แผนงานโครงการและเป้าหมาย
สุดท้ ายเลย

- กิจกรรมที่ ๔ การประชาสัมพันธ์เชิง

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

การปรับภูมิทศั น์
ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์

-

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์ไม้ แกะสลักสู่
สากล

-

กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริ ม
ช่องทางการตลาด

-

กิจกรรมที่ ๓ การเปิ ดตัว
หมูบ่ ้ านท่องเที่ยวและ
Business Matching

-

กิจกรรมที่ ๔ การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ
การปรับภูมิทศั น์
ด้ านงบประมาณ

-

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์ไม้ แกะสลักสู่
สากล

-

กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริ ม
ช่องทางการตลาด

-

กิจกรรมที่ ๓ การเปิ ดตัว
หมูบ่ ้ านท่องเที่ยวและ
Business Matching

-

กิจกรรมที่ ๔ การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ
การปรับภูมิทศั น์
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

ด้ านสภาวะแวดล้ อม

-

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์ไม้ แกะสลักสู่
สากล

-

กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริ ม
ช่องทางการตลาด

-

กิจกรรมที่ ๓ การเปิ ดตัว
หมูบ่ ้ านท่องเที่ยวและ
Business Matching

-

กิจกรรมที่ ๔ การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ
การปรับภูมิทศั น์

ด้ านมวลชนสัมพันธ์

-

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์ไม้ แกะสลักสู่
สากล

-

กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริ ม
ช่องทางการตลาด

-

กิจกรรมที่ ๓ การเปิ ดตัว
หมูบ่ ้ านท่องเที่ยวและ
Business Matching

-

กิจกรรมที่ ๔ การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ
การปรับภูมิทศั น์

ด้ านเทคโนโลยี
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สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

ปั จจัย/กิจกรรม

-

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์ไม้ แกะสลักสู่
สากล

-

กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริ ม
ช่องทางการตลาด

-

กิจกรรมที่ ๓ การเปิ ดตัว
หมูบ่ ้ านท่องเที่ยวและ
Business Matching

-

กิจกรรมที่ ๔ การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ
การปรับภูมิทศั น์

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการที่ ๑๗ มนต์เสน่ห์ล้านนาท่องเที่ยว ๔ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑
ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยนสถานการณ์ที่สาคัญ

ด้ านบุคลากร
กิจกรรมที่ ๑ จ้ างเหมาจัดกิจกรรมแรล การเปลีย่ นแปลงและโอนย้ ายบุคลากร
ลีจ่ กั รยานเพื่อการท่องเที่ยว
ที่รับผิดชอบโครงการเป็ นปั จจัยที่ทาให้
การดาเนินการเกิดความล่าช้ า และ
กิจกรรมที่ ๒ จ้ างเหมาจัดทาเอกสาร ติดขัด
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ด้ านการบริ หารจัดการ
กิจกรรมที่ ๑ จ้ างเหมาจัดกิจกรรมแรล แม้ โครงการจะใช้ วิธีการจ้ างเหมาใน
ลีจ่ กั รยานเพื่อการท่องเที่ยว
การดาเนินกิจกรรม แต่ผ้ รู ับจ้ างเหมามี
ความชานาญในการทากิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒ จ้ างเหมาจัดทาเอกสาร ประกอบกับทางหน่วยงานเจ้ าภาพได้
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
มีการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการ
จัดกิจกรรมให้ กบั ผู้รับจ้ างเหมาได้
กิจกรรมที่ ๓ จ้ างเหมาดาเนินการจัด เข้ าใจ และมีการประสาน ติดตามการ
งานเทศกาลล้ านนาโลก
ทางานของผู้รับจ้ างเหมาโดยตลอด ทา
ให้ การทากิจกรรมมีประสิทธิภาพ ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตงใจ
ั้
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
บุคลากรที่รับผิดชอบการดาเนินงาน
เป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จของการ
ดาเนินโครงการทังหมด
้
การโอนย้ าย
และเปลีย่ นแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบ
ตลอดจนผู้บริ หารที่ดแู ลการดาเนิน
โครงการมีผลให้ การดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการล่าช้ าและติดขัย ไม่
ต่อเนื่อง อีกทังเนื
้ ่องจากบุคลากรมี
จานวนจากัด จึงทาให้ การ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องมีความล่าช้ า

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จคือ ความ
ชานาญและเป็ นมืออาชีพของผู้รับจ้ าง
เหมา และการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเจ้ าภาพและผู้รับจ้ างเหมา
ตลอดระยะเวลาการดาเนินการ ทาให้
การทากิจกรรมมีประสิทธิภาพ ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตงใจ
ั้

โครงการที่ ๑๘

ล้ านนาแอดแวนเจอร์

ปั จจัย/กิจกรรม

ด้ านบุคลากร

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

-

ด้ านการบริ หารจัดการ
หน่วยงานเจ้ าภาพมีความตังใจจริ
้
งใน
กิจกรรมที่ ๑ สารวจและจัดเก็บข้ อมูล การดาเนินการ รวมไปถึงมีแผนงาน
เบื ้องต้ นในแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และแนวทางที่ชดั เจน
และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและจัด
ประชุม ระดมความคิดเห็นจากกลุม่
ย่อย เพื่อจัดทาแผนที่การท่องเที่ยวเชิง
ผจญภัย และคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว
ของ ๔ จังหวัด

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
-

ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์

-

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
จากการวางแผนโครงการขันต้
้ น ทาให้
ผลลัพธ์ของการดาเนินโครงการเป็ นไป
อย่างราบรื่ น สามารถดาเนินโครงการ
ให้ สาเร็ จรวมทังสามารถเบิ
้
กจ่าย
งบประมาณได้ ตามกาหนดเวลา
วิกฤติที่ค้นพบ
เนื่องจากความสมบูรณ์ของงานอาศัย
ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล
เช่น การบริ หารจัดการอย่างรวดเร็ ว
การมีเครื อข่าย ด้ วยเหตุนี ้อาจส่งผลต่อ
ความเสีย่ งที่งานจะติดขัดหาก
บุคลากรมีการโยกย้ าย
-

ด้ านงบประมาณ

-

-

กิจกรรมที่ ๓ จัดงานล้ านนาแอดเวน
เจอร์

ด้ านสภาวะแวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาสือ่ โฆษณาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ผจญภัย และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
กิจกรรมที่ ๓ จัดงานล้ านนาแอดเวน
เจอร์

ด้ านสภาวะแวดล้ อมของการ
จัดงานมีความสมบูรณ์ของ
พื ้นที่จดั งานในแต่ละจังหวัด
เนื่องจากกลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ มีพื ้นที่
เป็ นป่ าเขา เหมาะแก่กบั จัด
โครงการประเภทนี ้เป็ นอย่าง
มาก

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เจ้ าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริ หารจัดการกิจกรรมในรูปแบบ
ใกล้ เคียงมาก่อน
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การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

ด้ านมวลชนสัมพันธ์
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาสือ่ โฆษณาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ผจญภัย และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

การกาหนดกลุม่ เป้าหมายที่
รับสือ่ ยังไม่ชดั เจน จึงทาให้
สือ่ ที่ผลิตออกมาอาจไม่
สามารถเข้ าถึงกลุม่ ที่
ต้ องการได้ อย่างทัง่ ถึง
งานประชาสัมพันธ์ในสือ่ ต่างๆ พบว่า
ยังไม่มีการประเมินผลอย่างเป็ น
รูปธรรมว่าสือ่ ใดให้ ประสิทธิผลที่ดีกว่า
กัน

กิจกรรมที่ ๓ จัดงานล้ านนาแอดเวน
เจอร์

ด้ านเทคโนโลยี
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-

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
- หากจะวางแผนกลยุทธ์ในปี ต่อๆไป
ควรมีการประเมินก่อนเพื่อที่จะจัดสรร
งบประมาณได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
วิกฤติทคี่ ้ นพบ
การทาความเข้ าใจกับมวลชนอาจยัง
ไม่ตรงตามเป้าหมายของผู้มีสว่ นได้
เสียบางกลุม่
-

โครงการที่ ๒๐
ที่๓)
ปั จจัย/กิจกรรม

โรงงานต้ นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมน ้าตาลลาไย (ปี

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ด้ านบุคลากร
ด้ านลูกค้ าโครงการ
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาเพื่อชี ้แจง
มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมจานวนมากแต่ยงั
เป็ นโครงการที่เกี่ยวข้ องกับความ
ข้ อมูลโครงการ และนาเยี่ยมชมโรงงาน ไม่ตรงประเด็นความต้ องการของ
เชี่ยวชาญของหน่วยงานเจ้ าภาพ
ต้ นแบบ
กลุ่ มเป้าหมายอย่างเต็มที่เนื่อง
จึงมีความเป็ นไปได้ อย่างชัดเจนที่จะ
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์
กลุม่ เป้าหมายบางกลุม่ ไม่สะดวกตาม พัฒนาได้ ตรงตามความต้ องการของผู้
น ้าตาลลาไย และสร้ างการรับรู้ของ
วันเวลาในการจัดกิจกรรม
มีสว่ นได้ เสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริ โภคในวงกว้ าง
วิกฤติที่ค้นพบ
กิจกรรมที่ ๓ จ้ างที่ปรึกษาเจรจาทาง
ธุรกิจเพื่ อให้ เกิดการลงทุนใน
สายการผลิตน ้าตาลลาไย และกาหนด
รูปแบบการบริ หารจัดการให้ เกิดความ
ยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ ๔ จ้ างที่ปรึกษาวิจยั ต่อยอด
ใช้ ประโยชน์สายการผลิตน ้าตาลลาไย
กับผลไม้ ชนิดอื่น
ด้ านการบริ หารจัดการ
รูปแบบการดาเนินงานมีความสมบูรณ์ ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาเพื่อชี ้แจง
มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ แต่ เจ้ าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
ข้ อมูลโครงการ และนาเยี่ยมชมโรงงาน โครงสร้ างการบริ หารงานอาจยังไม่
การบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆมา
ต้ นแบบ
ชัดเจน
นาน ทาให้ ทราบปั ญหาอุปสรรคมา
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์
ก่อน และได้ หาแนวทางแก้ ไขมาแล้ ว
น ้าตาลลาไย และสร้ างการรับรู้ของ
วิกฤติที่ค้นพบ
ผู้บริ โภคในวงกว้ าง
เนื่องจากความสมบูรณ์ของงานอาศัย
กิจกรรมที่ ๓ จ้ างที่ปรึกษาเจรจาทาง
ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล
ธุรกิจเพื่อให้ เกิดการลงทุนใน
เช่น การบริ หารจัดการอย่างรวดเร็ ว
สายการผลิตน ้าตาลลาไย และกาหนด
การมีเครื อข่าย ด้ วยเหตุนี ้อาจส่งผลต่อ
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ปั จจัย/กิจกรรม

รูปแบบการบริ หารจัดการให้ เกิดความ
ยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ ๔ จ้ างที่ปรึกษาวิจยั ต่อยอด
ใช้ ประโยชน์สายการผลิตน ้าตาลลาไย
กับผลไม้ ชนิดอื่น
ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์
กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาเพื่อชี ้แจง
ข้ อมูลโครงการ และนาเยี่ยมชมโรงงาน
ต้ นแบบ
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์
น ้าตาลลาไย และสร้ างการรับรู้ของ
ผู้บริ โภคในวงกว้ าง
กิจกรรมที่ ๓ จ้ างที่ปรึกษาเจรจาทาง
ธุรกิจเพื่อให้ เกิดการลงทุนใน
สายการผลิตน ้าตาลลาไย และกาหนด
รูปแบบการบริ หารจัดการให้ เกิดความ
ยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ ๔ จ้ างที่ปรึกษาวิจยั ต่อยอด
ใช้ ประโยชน์สายการผลิตน ้าตาลลาไย
กับผลไม้ ชนิดอื่น
ด้ านงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาเพื่อชี ้แจง
ข้ อมูลโครงการ และนาเยี่ยมชมโรงงาน
ต้ นแบบ
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์
น ้าตาลลาไย และสร้ างการรับรู้ของ
ผู้บริ โภคในวงกว้ าง
กิจกรรมที่ ๓ จ้ างที่ปรึกษาเจรจาทาง
ธุรกิจเ พื่อให้ เกิดการลงทุนใน
สายการผลิตน ้าตาลลาไย และกาหนด
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ความเสีย่ งที่งานจะติดขัดหาก
บุคลากรมีการโยกย้ าย

เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับการจ้ างที่ปรึกษา
ภายนอก เป็ นส่วนใหญ่จึงลดภาระใน
ด้ านการจัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
เครื่ องจักร และวัตถุดิบอื่นๆ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
การมีเครื อข่ายทางวิชาการช่วยให้
สามารถยืมเครื่ องมือทีจาเป็ นจาก
สถาบันการศึกษาได้
วิกฤติที่ค้นพบ
การจ้ างที่ปรึกษาภายนอก อาจมี
ผลกระทบในกรณี การถ่ายทอดข้ อมูล
ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ กบั การดาเนิน
โครงการที่แท้ จริ ง

-ช่วงเวลาในการจัดงานไม่สอดคล้ อง
กับช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก
งบประมาณมาล่าช้ า
-ความถูกต้ องรวดเร็ วในการเบิกจ่ายมี
ความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด
-รายละเอียดที่ระบุในแผนน้ อย กรณี
จัดจ้ างที่ปรึกษาภายนอกในการจัด
กิจกรรม

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
การวางแผนการเบิกจ่ายอย่างเป็ น
ระบบ
วิกฤติที่ค้นพบ
-การขาดแผนงบประมาณระยะยาว
ของกลุม่ ยุทธศาสตร์ เนื่องจากมี แผน
ยุทธศาสตร์ ๔
ปี แต่ไม่มีแผน
งบประมาณ ๔ ปี ทาให้ โครงการอาจไม่
เกิดความต่อเนื่องและยัง่ ยืน
-ความล่าช้ าของงบประมาณและการ

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

รูปแบบการบริ หารจัดการให้ เกิดความ
ยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ ๔ จ้ างที่ปรึกษาวิจยั ต่อยอด
ใช้ ประโยชน์สายการผลิตน ้าตาลลาไย
กับผลไม้ ชนิดอื่น
ด้ านสภาวะแวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาเพื่อชี ้แจง
ข้ อมูลโครงการ และนาเยี่ยมชมโรงงาน
ต้ นแบบ
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์
น ้าตาลลาไย และสร้ างการรับรู้ของ
ผู้บริ โภคในวงกว้ าง
กิจกรรมที่ ๓ จ้ างที่ปรึกษาเจรจาทาง
ธุรกิจเพื่อให้ เกิดการลงทุนใน
สายการผลิตน ้าตาลลาไย และกาหนด
รูปแบบการบริ หารจัดการให้ เกิดความ
ยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ ๔ จ้ างที่ปรึกษาวิจยั ต่อยอด
ใช้ ประโยชน์สายการผลิตน ้าตาลลาไย
กับผลไม้ ชนิดอื่น
ด้ านมวลชนสัมพันธ์
กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาเพื่อชี ้แจง
ข้ อมูลโครงการ และนาเยี่ยมชมโรงงาน
ต้ นแบบ
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์
น ้าตาลลาไย และสร้ างการรับรู้ของ
ผู้บริ โภคในวงกว้ าง
กิจกรรมที่ ๓ จ้ างที่ปรึกษ าเจรจาทาง
ธุรกิจเพื่อให้ เกิดการลงทุนใน

ด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ในการจัดงานแต่ละครัง้ ปั จจัยด้ าน
สถานที่และช่วงเวลาในการจัดงานมี
ความสาคัญมากเพราะมี
ผลต่อ
ผู้เข้ าร่วมงานว่าเป็ นกลุม่ ที่จะได้ ใช้
ประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวเต็ม
ประสิทธิภาพหรื อไม่
-หน่วยงานเจ้ าภาพพิจารณาถึง
แนวโน้ มเศรษฐกิจ สังคมเป็ นอย่างดี
จึงเน้ นในการพัฒนาลาไยที่สามารถ
เป็ นที่ต้องการของตลาดได้ ในอนาคต

ในประเด็นการจัดงานต่างๆไม่วา่ จะ
เป็ นงานอบรมสัมมนา และงาน
ประชาสัมพั นธ์ในสือ่ ต่างๆพบว่ายังไม่
มีการประเมินผลอย่างเป็ นรูปธรรมว่า
สือ่ ใดให้ ประสิทธิผลที่ดีกว่ากัน

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
เปลีย่ นแปลงกาหนดการในการจัด
กิจกรรมส่งผลให้ ต้องมีการใช้
งบประมาณไม่ทนั ต่อปี งบประมาณ
และเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นซ ้ากันทุกปี
ใช้ งบประมาณเกินกว่ าแผนที่กาหนด
ไว้
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เจ้ าภาพโครงการมีประสบก ารณ์ใน
การบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆมา
นาน ทาให้ ทราบปั ญหาอุปสรรคมา
ก่อน และได้ หาแนวทางแก้ ไขมาแล้ ว
วิกฤติที่ค้นพบ
ความไม่แน่นอนจากสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ทังจาก
้
ภายในประเทศ ภายนอกประเทศและ
การเมืองท้ องถิ่นอาจส่งผลให้ การ
ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมไม่เป็ นไป
ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงความเข้ าใจที่
แกต่างกันของผู้มีสว่ นได้ เสีย

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
-หากจะวางแผนกลยุทธ์ในปี ต่อๆไป
ควรมีการประเมินก่อนเพื่อที่จะจัดสรร
งบประมาณได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
วิกฤติที่ค้นพบ
การทาความเข้ าใจกับมวลชนอาจยัง
ไม่ตรงตามเป้าหมายของผู้มีสว่ นได้
เสียบางกลุม่
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ปั จจัย/กิจกรรม

สายการผลิตน ้าตาลลาไย และกาหนด
รูปแบบการบริ หารจัดการให้ เกิดความ
ยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ ๔ จ้ างที่ปรึกษาวิจยั ต่อยอด
ใช้ ประโยชน์สายการผลิตน ้าตาลลาไย
กับผลไม้ ชนิดอื่น
ด้ านเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาเพื่อชี ้แจง
ข้ อมูลโครงการ และนาเยี่ยมชมโรงงาน
ต้ นแบบ
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์
น ้าตาลลาไย และสร้ างการรับรู้ของ
ผู้บริ โภคในวงกว้ าง
กิจกรรมที่ ๓ จ้ างที่ปรึกษาเจรจาทาง
ธุรกิจเพื่ อให้ เกิดการลงทุนใน
สายการผลิตน ้าตาลลาไย และกาหนด
รูปแบบการบริ หารจัดการให้ เกิดความ
ยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ ๔ จ้ างที่ปรึกษาวิจยั ต่อยอด
ใช้ ประโยชน์สายการผลิตน ้าตาลลาไย
กับผลไม้ ชนิดอื่น

156

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

มีการต่อยอดเทคโนโลยีไปสูผ่ ลไม้
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
ประเภทอื่นอีก ๒ ชนิด เพื่อช่วยให้ ความเชี่ยวชาญในการสร้ างองค์
เกษตรกรรายอื่นๆนอกจากผู้ปลูกลาไย ความรู้ใหม่ๆของที่ปรึกษา
ได้ ประโยชน์จากโครงการนี ้
วิกฤติที่ค้นพบ
-

โครงการที่ ๒๑

Lanna Handicraft Festival ๒๐๑๓

ปั จจัย/กิจกรรม

ด้ านบุคลากร
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์
ผ่านสือ่ ต่างๆ จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
ของที่ระลึก
กิจกรรมที่ ๓ Business Matching ใน
จังหวัดเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการ
จากกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กิจกรรมที่ ๔ Travel Mart “กาด
ล้ านนา” ส่งเสริ มการตลาดในประเทศ
ในจังหวัด
กิจกรรมที่ ๕ การจัดงาน Lanna
Handicraft Festival ๒๐๑๓
กิจกรรมที่ ๖ การบริ หารจัดการ และ
ติดตามประเมินผล

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ด้ านลูกค้ าโครงการ
กิจกรรมเป็ นการฝึ กอบรมเพิ่มองค์
ความรู้ด้านการใช้ ภาษาในการสือ่ สาร
การจัดการขนส่งสินค้ าไปต่างประเทศ
และการเจรจาธุรกิจกับคูค่ ้ าแก่ผ้ ผู ลิต
และผู้ประกอบการสินค้ าหัตถกรรม มี
การนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
หัตถกรรมจัดงานแสดงสินค้ าทัง้
Travel mart และ Lanna Handicrlf
๒๐๑๓ มีการประชาสัมพันธ์ใน
กิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการ หาก
กลุม่ เป้าหมายในกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการเป็ นกลุม่ เดียวกันจะทาให้ ผล
การดาเนิน การของกิจกรรมต่างๆ
ส่งผล สัมฤทธิ์ตอบเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ ได้ และสามารถสร้ างองค์
ความรู้หรื อนวัต กรรมใหม่ในการ
พัฒนาเศรษฐ กิจจากอุตสาหกรรม
หัตถ กรรมสร้ างสรรค์ สามารถนาองค์
ความรู้หรื อนวัตกรรมใหม่ไปขยายผล
กลุม่ เป้าหมายอื่นได้ ตอ่ ไป
ด้ านการบริ หารจัดการ
รูปแบบการดาเนินงานมีความสมบูรณ์
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ แต่
ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ
โครงสร้ างการบริ หารงานอาจยังไม่
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาเอกสาร
ชัดเจนเนื่องด้ วยบุคคลากรมีน้อย เป็ น
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์
ทังผู
้ ้ วางแผนและผู้ปฎิบตั ิ
ผ่านสือ่ ต่างๆ จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
ของที่ระลึก

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เป็ นโครงการที่เกี่ยวข้ องกับความ
เชี่ยวชาญของหน่วยงานเจ้ าภาพ
จึงมีความเป็ นไปได้ อย่างชัดเจนที่จะ
พัฒนาได้ ตรงตามความต้ อง การของผู้
มีสว่ นได้ เสียอย่างมีประสิทธิภาพ
วิกฤติที่ค้นพบ
การกาหนดกลุม่ เป้าหมายเข้ าร่วม
กิจกรรมควรวางแผนให้ เกิดความ
เชื่อมโยงการดาเนินกิจกรรมต่างๆ แล้ ว
เกิดผลสัมฤทธิ์กบั เป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ ที่ตงไว้
ั้

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เจ้ าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆ มา
นาน ทาให้ ทราบปั ญหาอุปสรรคมา
ก่อน และได้ หาแนวทางแก้ ไขมาแล้ ว
วิกฤติที่ค้นพบ
เนื่องจากความสมบูรณ์ของงานอาศัย
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ปั จจัย/กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๓ Business Matching ใน
จังหวัดเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการ
จากกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กิจกรรมที่ ๔ Travel Mart “กาด
ล้ านนา” ส่งเสริ มการตลาดในประเทศ
ในจังหวัด
กิจกรรมที่ ๕ การจัดงาน Lanna
Handicraft Festival ๒๐๑๓
กิจกรรมที่ ๖ การบริ หารจัดการ และ
ติดตามประเมินผล
ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์
ผ่านสือ่ ต่างๆ จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
ของที่ระลึก
กิจกรรมที่ ๓ Business Matching ใน
จังหวัดเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการ
จากกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กิจกรรมที่ ๔ Travel Mart “กาด
ล้ านนา” ส่งเสริ มการตลาดในประเทศ
ในจังหวัด
กิจกรรมที่ ๕ การจัดงาน Lanna
Handicraft Festival ๒๐๑๓
กิจกรรมที่ ๖ การบริ หารจัดการ และ
ติดตามประเมินผล
ด้ านงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ
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กิจกรรมส่วนใหญ่เป็ นการดา เนินการ
โดยการจัดจ้ างผู้เข้ ามารับผิดชอบการ
ดาเนินการจัดงานแสดงสินค้ า และ
งานประชาสัมพันธ์การสือ่ สาร จึงลด
ภาระในด้ านการจัดเตรี ยมวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่ องจักร และวัตถุดิบอื่นๆ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล
เช่น การบริ หารจัดการอย่างรวดเร็ ว
การมีเครื อข่าย ด้ วยเหตุนี ้อาจส่งผลต่อ
ความเสีย่ งที่งานจะติดขัดหาก
บุคลากรมีการโยกย้ าย

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
วิกฤติที่ค้นพบ
-

- มีการกันเงินเหลือมปี ในกิจกรรมด้ าน ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
การส่งเสริ มการตลาดและการ
การมีเครื อข่ายทาให้ สามารถใช้
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
งบประมาณได้ อย่างประหยัด เช่น มี

ปั จจัย/กิจกรรม
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาเอกสาร
- ช่วงเวลาในการจัดงานไม่สอดคล้ อง การเจรจาเพื่อจัดงานร่วมกัน การ
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์
กับช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก
ต่อรองราคา
ผ่านสือ่ ต่างๆ จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์ งบประมาณมาล่าช้ า
วิกฤติทคี่ ้ นพบ
ของที่ระลึก
- ความถูกต้ องรวดเร็ วในการเบิกจ่ายมี - การขาดแผนงบประมาณระยะยาว
กิจกรรมที่ ๓ Business Matching ใน ความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด
ของกลุม่ ยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีแผน
จังหวัดเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการ
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี แต่ไม่มีแผน
จากกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
งบประมาณ ๔ ปี ทาให้ โครงการอาจไม่
กิจกรรมที่ ๔ Travel Mart “กาด
เกิดความต่อเนื่องและยัง่ ยืน
ล้ านนา” ส่งเสริ มการตลาดในประเทศ
- ความล่าช้ าของงบประมาณและการ
ในจังหวัด
เปลีย่ นแปลงกาหนดการในการจัด
กิจกรรมที่ ๕ การจัดงาน Lanna
กิจกรรมส่งผลให้ ต้องมีการใช้
Handicraft Festival ๒๐๑๓
งบประมาณไม่ทนั ต่อปี งบประมาณ
กิจกรรมที่ ๖ การบริ หารจัดการ และ
และเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นซ ้ากันทุกปี
ติดตามประเมินผล
การแก้ ไขปั ญหานี ้จึงควรนาเสนอใน
ระดับประเทศ
ด้ านสภาวะแวดล้ อม
ด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ในการจัดงานแต่ละครัง้ ปั จจัยด้ าน
เจ้ าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ
สถานที่และช่วงเวลาในการจัดงานมี การบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆมา
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาเอกสาร
ความสาคัญมากเพราะมีผลต่อ
นาน ทาให้ ทราบปั ญหาอุปสรรคมา
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์
ผู้เข้ าร่วมงานว่าเป็ นกลุม่ ธุรกิจที่จะ
ก่อน และได้ หาแนวทางแก้ ไขมาแล้ ว
ผ่านสือ่ ต่างๆ จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริ มการค้ าการลงทุนที่สร้ างงาน
วิกฤติที่ค้นพบ
ของที่ระลึก
สร้ างรายได้ สร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ ความไม่แน่นอนจากสภาวะเศรษฐกิจ
กิจกรรมที่ ๓ Business Matching ใน ชุมชน
สังคม และการเมือง ทังจาก
้
จังหวัดเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการ - การจัดกิจกรรมที่มีศกั ยภาพเกิดจาก ภายในประเทศ ภายนอกประเทศและ
จากกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ หน่วยงานเจ้ าภาพพิจารณาถึง
การเมืองท้ องถิ่นอาจส่งผลให้ การ
กิจกรรมที่ ๔ Travel Mart “กาด
แนวโน้ มเศรษฐกิจ สังคมเป็ นอย่างดี ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมไม่เป็ นไป
ล้ านนา” ส่งเสริ มการตลาดในประเทศ แต่ยงั ไม่ได้ พิจารณาไปถึงการเมืองที่ ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงความเข้ าใจที่
ในจังหวัด
สาคัญ
แตกต่างกันของผู้มีสว่ นได้ เสีย
กิจกรรมที่ ๕ การจัดงาน Lanna
Handicraft Festival ๒๐๑๓
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๖ การบริ หารจัดการ และ
ติดตามประเมินผลประเมินผล
ด้ านมวลชนสัมพันธ์
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์
ผ่านสือ่ ต่างๆ จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
ของที่ระลึก
กิจกรรมที่ ๓ Business Matching ใน
จังหวัดเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการ
จากกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กิจกรรมที่ ๔ Travel Mart “กาด
ล้ านนา” ส่งเสริ มการตลาดในประเทศ
ในจังหวัด
กิจกรรมที่ ๕ การจัดงาน Lanna
Handicraft Festival ๒๐๑๓
กิจกรรมที่ ๖ การบริ หารจัดการ และ
ติดตามประเมินผลประเมินผล
ด้ านเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์
ผ่านสือ่ ต่างๆ จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
ของที่ระลึก
กิจกรรมที่ ๓ Business Matching ใน
จังหวัดเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการ
จากกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กิจกรรมที่ ๔ Travel Mart “กาด
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

ในประเด็นการจัดงานต่างๆไม่วา่ จะ
เป็ นงานอบรมสัมมนา และงาน
ประชาสัมพันธ์ในสือ่ ต่างๆ พบว่ายังไม่
มีการประเมินผลอย่างเป็ นรูปธรรมว่า
สือ่ ใดให้ ประสิทธิผลที่ดีกว่ากัน

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
- หากจะวางแผนกลยุทธ์ในปี ต่อๆไป
ควรมีการประเมินก่อนเพื่อที่จะจัดสรร
งบประมาณได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
- การสือ่ สาร การประชาสัมพันธ์มี
ความแพร่หลายก่อให้ เกิดการเพิ่มขึ ้น
ของมูลค่าการลงทุน สินค้ าและบริ การ
เป็ นที่ร้ ูจกั ของตลาดทังในและ
้
ต่างประเทศมากขึ ้น
วิกฤติที่ค้นพบ
การทาความเข้ าใจกับมวลชนอาจยัง
ไม่ตรงตามเป้าหมายของผู้มีสว่ นได้
เสียบางกลุม่

เป็ นโครงการที่ไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
กับการเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ
วิกฤติที่ค้นพบ
-

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

ล้ านนา” ส่งเสริ มการตลาดในประเทศ
ในจังหวัด
กิจกรรมที่ ๕ การจัดงาน Lanna
Handicraft Festival ๒๐๑๓
กิจกรรมที่ ๖ การบริ หารจัดการ และ
ติดตามประเมินผลประเมินผล
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การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
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โครงการที่ ๒๒
ปั จจัย/กิจกรรม

Lanna Health Hub

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ด้ านบุคลากร
ด้ านลูกค้ าโครงการ
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
-กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการ กิจกรรมส่วนใหญ่ยงั เป็ นในเรื่ องการ
เป็ นโครงการที่เกี่ยวข้ องกับความ
บริ การทางการแพทย์และทันตกรรม
ฝึ กอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ แก่คน เชี่ยวชาญของหน่วยงานเจ้ าภาพ
ระดับสากล
เฉพาะกลุม่ ทาให้ อาจขาดประเด็น
คือในกิจกรรมที่ ๑-๕ เป็ นกิจกรรมที่
-กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ ในเป้าประสงค์เรื่ อง มีการ เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาต่อยอด
เครื อข่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
กระจายรายได้ อย่างทัว่ ถึงและเป็ น
ศักยภาพของบุคคลากรด้ านสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและ
ธรรม
อยูแ่ ล้ วจึงมีความเป็ นไปได้ อย่าง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูส่ ากล
อีกทังชุ
้ มชนและท้ องถิน่ ไม่ได้ มีสว่ น
ชัดเจนที่จะพัฒนาได้ ตรงตามความ
-กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนามาตรฐาน
ร่วมในการค้ าการลงทุนมากนัก มุง่ เน้ น ต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างมี
การแปรรูปสมุนไพรพื ้นบ้ านล้ านนา
ไปที่ผ้ ปู ระกอบการมากกว่า
ประสิทธิภาพ
ด้ วยเทคโนโลยีเภสัชกรรม
วิกฤติที่ค้นพบ
-กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพการ
หากยังดาเนินกิจกรรมกับลูกค้ า
บริ การอัตลักษณ์ไทยล้ านนาสปาและ
โครงการเฉพาะกลุม่ อย่างต่อเนื่อง
การนวด
อาจเกิดความขัดแย้ งในชุมชนได้ ถึง
-กิจกรรมที่ ๕ การบริ หารจัดการและ
ความไม่เท่าเทียม และเกิดช่องว่างใน
การประเมินผล
สังคมมากขึ ้น
-กิจกรรมที่ ๖ การส่งเสริ มการตลาด
-กิจกรรมที่ ๗ การประชาสัมพันธ์เชิง
รุก
ด้ านการบริหารจัดการ
รูปแบบการดาเนินงานมีความสมบูรณ์ ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
-กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการ มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ แต่ เจ้ าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
บริ การทางการแพทย์และทันตกรรม
โครงสร้ างการบริ หารงานอาจยังไม่
การบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆมา
ระดับสากล
ชัดเจนเนื่องด้ วยบุคคลากรมีน้อย เป็ น นาน และเป็ นโครงการต่อเนื่อง ทาให้
-กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพ
ทังผู
้ ้ วางแผนและผู้ปฎิบตั ิ
ทราบปั ญหาอุปสรรคมาก่อน และได้
เครื อข่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
หาแนวทางแก้ ไขมาแล้ว
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและ
วิกฤติที่ค้นพบ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูส่ ากล
เนื่องจากความสมบูรณ์ของงานอาศัย
-กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนามาตรฐาน
ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล
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ปั จจัย/กิจกรรม

การแปรรูปสมุนไพรพื ้นบ้ านล้ านนา
ด้ วยเทคโนโลยีเภสัชกรรม
-กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพการ
บริ การอัตลักษณ์ไทยล้ านนาสปาและ
การนวด
-กิจกรรมที่ ๕ การบริ หารจัดการและ
การประเมินผล
-กิจกรรมที่ ๖ การส่งเสริ มการตลาด
-กิจกรรมที่ ๗ การประชาสัมพันธ์เชิง
รุก
ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์
-กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการ
บริ การทางการแพทย์และทันตกรรม
ระดับสากล
-กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพ
เครื อข่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูส่ ากล
-กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนามาตรฐาน
การแปรรูปสมุนไพรพื ้นบ้ านล้ านนา
ด้ วยเทคโนโลยีเภสัชกรรม
-กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพการ
บริ การอัตลักษณ์ไทยล้ านนาสปาและ
การนวด
-กิจกรรมที่ ๕ การบริ หารจัดการและ
การประเมินผล
-กิจกรรมที่ ๖ การส่งเสริ มการตลาด
-กิจกรรมที่ ๗ การประชาสัมพันธ์เชิง
รุก
ด้ านงบประมาณ

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
เช่น การบริ หารจัดการอย่างรวดเร็ ว
การมีเครื อข่าย ด้ วยเหตุนี ้อาจส่งผลต่อ
ความเสีย่ งที่งานจะติดขัดหาก
บุคลากรมีการโยกย้ าย

เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับการบริ การเป็ น
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
ส่วนใหญ่จึงลดภาระในด้ านการ
จัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องจักร และ
วัตถุดบิ อื่นๆ
วิกฤติที่ค้นพบ
-

-มีการกันเงินเหลือมปี ในกิจกรรมด้ าน

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
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ปั จจัย/กิจกรรม
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-กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการ
บริ การทางการแพทย์และทันตกรรม
ระดับสากล
-กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพ
เครื อข่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูส่ ากล
-กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนามาตรฐาน
การแปรรูปสมุนไพรพื ้นบ้ านล้ านนา
ด้ วยเทคโนโลยีเภสัชกรรม
-กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพการ
บริ การอัตลักษณ์ไทยล้ านนาสปาและ
การนวด
-กิจกรรมที่ ๕ การบริ หารจัดการและ
การประเมินผล
-กิจกรรมที่ ๖ การส่งเสริ มการตลาด
-กิจกรรมที่ ๗ การประชาสัมพันธ์เชิง
รุก

การส่งเสริ มการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
-ช่วงเวลาในการจัดงานไม่สอดคล้ อง
กับช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก
งบประมาณมาล่าช้ า
-ความถูกต้ องรวดเร็ วในการเบิกจ่ายมี
ความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด
-ไม่ได้ ประเมินความเสีย่ งในด้ านอัตรา
แลกเปลีย่ นล่วงหน้ าในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับเงินตราต่างประเทศ

ด้ านสภาวะแวดล้ อม
-กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการ
บริ การทางการแพทย์และทันตกรรม
ระดับสากล
-กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพ
เครื อข่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูส่ ากล
-กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนามาตรฐาน
การแปรรูปสมุนไพรพื ้นบ้ านล้ านนา
ด้ วยเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ในการจัดงานแต่ละครัง้ ปั จจัยด้ าน
สถานที่และช่วงเวลาในการจัดงานมี
ความสาคัญมากเพราะมีผลต่อ
ผู้เข้ าร่วมงานว่าเป็ นกลุม่ ธุรกิจที่จะ
ส่งเสริ มการค้ าการลงทุนที่สร้ างงาน
สร้ างรายได้ สร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่
ชุมชน
-การจัดกิจกรรมที่มีศกั ยภาพเกิดจาก
หน่วยงานเจ้ าภาพพิจารณาถึง
แนวโน้ มเศรษฐกิจ สังคมเป็ นอย่างดี
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
การมีเครื อข่ายทาให้ สามารถใช้
งบประมาณได้ อย่างประหยัด เช่น มี
การเจรจาเพื่อจัดงานร่วมกัน การ
ต่อรองราคา
วิกฤติที่ค้นพบ
-การขาดแผนงบประมาณระยะยาว
ของกลุม่ ยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีแผน
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี แต่ไม่มีแผน
งบประมาณ ๔ ปี ทาให้ โครงการอาจไม่
เกิดความต่อเนื่องและยัง่ ยืน
-ความล่าช้ าของงบประมาณและการ
เปลีย่ นแปลงกาหนดการในการจัด
กิจกรรมส่งผลให้ ต้องมีการใช้
งบประมาณไม่ทนั ต่อปี งบประมาณ
และเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นซ ้ากันทุกปี
การแก้ ไขปั ญหานี ้จึงควรนาเสนอใน
ระดับประเทศ
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เจ้ าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆมา
นาน และเป็ นโครงการต่อเนื่อง ทาให้
ทราบปั ญหาอุปสรรคมาก่อน และได้
หาแนวทางแก้ ไขมาแล้ ว
วิกฤติที่ค้นพบ
ความไม่แน่นอนจากสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ทังจาก
้
ภายในประเทศ ภายนอกประเทศและ
การเมืองท้ องถิ่นอาจส่งผลให้ การ

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

-กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพการ แต่ยงั ไม่ได้ พิจารณาไปถึงการเมืองที่
บริ การอัตลักษณ์ไทยล้ านนาสปาและ สาคัญ
การนวด
-กิจกรรมที่ ๕ การบริ หารจัดการและ
การประเมินผล
-กิจกรรมที่ ๖ การส่งเสริ มการตลาด
-กิจกรรมที่ ๗ การประชาสัมพันธ์เชิง
รุก
ด้ านมวลชนสัมพันธ์
-กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการ
บริ การทางการแพทย์และทันตกรรม
ระดับสากล
-กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพ
เครื อข่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูส่ ากล
-กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนามาตรฐาน
การแปรรูปสมุนไพรพื ้นบ้ านล้ านนา
ด้ วยเทคโนโลยีเภสัชกรรม
-กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพการ
บริ การอัตลักษณ์ไทยล้ านนาสปาและ
การนวด
-กิจกรรมที่ ๕ การบริ หารจัดการและ
การประเมินผล
-กิจกรรมที่ ๖ การส่งเสริ มการตลาด
-กิจกรรมที่ ๗ การประชาสัมพันธ์เชิง
รุก
ด้ านเทคโนโลยี
-กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมไม่เป็ นไป
ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงความเข้ าใจที่
แตกต่างกันของผู้มีสว่ นได้ เสีย

ในประเด็นการจัดงานต่างๆไม่วา่ จะ
เป็ นงานอบรมสัมมนา และงาน
ประชาสัมพันธ์ในสือ่ ต่างๆพบว่ายังไม่
มีการประเมินผลอย่างเป็ นรูปธรรมว่า
สือ่ ใดให้ ประสิทธิผลที่ดีกว่ากัน

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
-หากจะวางแผนกลยุทธ์ในปี ต่อๆไป
ควรมีการประเมินก่อนเพื่อที่จะจัดสรร
งบประมาณได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
-การสือ่ สาร การประชาสัมพันธ์มี
ความแพร่หลายก่อให้ เกิดการเพิ่มขึ ้น
ของมูลค่าการลงทุน สินค้ าและบริ การ
เป็ นที่ร้ ูจกั ของตลาดทังในและ
้
ต่างประเทศมากขึ ้น
วิกฤติที่ค้นพบ
การทาความเข้ าใจกับมวลชนอาจยัง
ไม่ตรงตามเป้าหมายของผู้มีสว่ นได้
เสียบางกลุม่

การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน
ต่างๆทาให้ เกิดเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
การมิวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนของผู้บริ หาร
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

บริ การทางการแพทย์และทันตกรรม
และเป็ นการสร้ างองค์ความรู้ใหม่
ระดับสากล
เกี่ยวกับสุขภาพ
-กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพ
เครื อข่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูส่ ากล
-กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนามาตรฐาน
การแปรรูปสมุนไพรพื ้นบ้ านล้ านนา
ด้ วยเทคโนโลยีเภสัชกรรม
-กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพการ
บริ การอัตลักษณ์ไทยล้ านนาสปาและ
การนวด
-กิจกรรมที่ ๕ การบริ หารจัดการและ
การประเมินผล
-กิจกรรมที่ ๖ การส่งเสริ มการตลาด
-กิจกรรมที่ ๗ การประชาสัมพันธ์เชิง
รุก
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
โครงการ จึงให้ ความสาคัญต่อการ
สร้ างเทคโนโลยีเภสัชกรรมของกลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ขึ ้นเอง
วิกฤติที่ค้นพบ
ความต่อเนื่องของการรับรอง
มาตรฐานของเทคโนโลยี

โครงการที่ ๒๓
สร้ างสรรค์สสู่ ากล

ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและสินค้ าดี ๔ จังหวัดภาเหนือตอนบน ๑

ปั จจัย/กิจกรรม

ด้ านบุคลากร
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนานักออกแบบ
(Design) ผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการของที่ระลึกหัตถกรรม
ล้ านนา
กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริ มช่องทาง
การตลาด

ด้ านการบริ หารจัดการ
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนานักออกแบบ
(Design) ผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการของที่ระลึกหัตถกรรม
ล้ านนา
กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริ มช่องทาง
การตลาด

ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ด้ านลูกค้ าโครงการ
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เป็ นโครงการที่ตอบประเด็นยุทธ์
เป็ นโครงการที่เกี่ยวข้ องกับความ
ศาสตร์ ได้ หลายประเด็น โดยเฉพาะ
เชี่ยวชาญของหน่วยงานเจ้ าภาพ
การสร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็งโดยการ
จึงมีความเป็ นไปได้ อย่างชัดเจนที่จะ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พัฒนาได้ ตรงตามความต้ องการของผู้
รวมไปถึง ทาให้ นกั ออกแบบสามารถ มีสว่ นได้ เสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเมินความต้ องการของตลาดได้
วิกฤติที่ค้นพบ
ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ ใน หากยังดาเนินกิจกรรมกับลูกค้ า
ราคาที่สงู ขึ ้น
โครงการเฉพาะกลุม่ อย่างต่อเนื่อง
อาจเกิดความขัดแย้ งในชุมชนได้ ถึง
ความไม่เท่าเทียม และเกิดช่องว่างใน
สังคมมากขึ ้น
รูปแบบการดาเนินงานมีความสมบูรณ์ ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ แต่ เจ้ าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
โครงสร้ างการบริ หารงานอาจยังไม่
การบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆมา
ชัดเจนเนื่องด้ วยบุคคลากรมีน้อย เป็ น นาน ทาให้ ทราบปั ญหาอุปสรรคมา
ทังผู
้ ้ วางแผนและผู้ปฎิบตั ิ
ก่อน และได้ หาแนวทางแก้ ไขมาแล้ ว
วิกฤติที่ค้นพบ
เนื่องจากความสมบูรณ์ของงานอาศัย
ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล
เช่น การบริ หารจัดการอย่างรวดเร็ ว
การมีเครื อข่าย ด้ วยเหตุนี ้อาจส่งผลต่อ
ความเสีย่ งที่งานจะติดขัดหาก
บุคลากรมีการโยกย้ าย
เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับการบริ การเป็ น
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
-

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนานักออกแบบ
(Design) ผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการของที่ระลึกหัตถกรรม
ล้ านนา
กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริ มช่องทาง
การตลาด
ด้ านงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนานักออกแบบ
(Design) ผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการของที่ระลึกหัตถกรรม
ล้ านนา
กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริ มช่องทาง
การตลาด

ส่วนใหญ่จึงลดภาระในด้ านการ
จัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องจักร และ
วัตถุดิบอื่นๆ
วิกฤติที่ค้นพบ
-

ด้ านสภาวะแวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนานักออกแบบ
(Design) ผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการของที่ระลึกหัตถกรรม

ด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ในการจัดงานแต่ละครัง้ ปั จจัยด้ าน
สถานที่และช่วงเวลาในการจัดงานมี
ความสาคัญมากเพราะมีผลต่อ
ผู้เข้ าร่วมงานว่าเป็ นกลุม่ ธุรกิจที่จะ
ส่งเสริ มการค้ าการลงทุนที่สร้ างงาน
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-มีการกันเงินเหลือมปี ในกิจกรรมด้ าน
การส่งเสริ มช่องทางการตลาด
-ช่วงเวลาในการจัดงานไม่สอดคล้ อง
กับช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก
งบประมาณมาล่าช้ า
-ความถูกต้ องรวดเร็ วในการเบิกจ่ายมี
ความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
การมีเครือข่ายทาให้ สามารถใช้
งบประมาณได้ อย่างเหมาะสม
วิกฤติที่ค้นพบ
-การขาดแผนงบประมาณระยะยาว
ของกลุม่ ยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีแผน
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี แต่ไม่มีแผน
งบประมาณ ๔ ปี ทาให้ โครงการอาจไม่
เกิดความต่อเนื่องและยัง่ ยืน
-ความล่าช้ าของงบประมาณและการ
เปลีย่ นแปลงกาหนดการในการจัด
กิจกรรมส่งผลให้ ต้องมีการใช้
งบประมาณไม่ทนั ต่อปี งบประมาณ
และเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นซ ้ากันทุกปี
การแก้ ไขปั ญหานี ้จึงควรนาเสนอใน
ระดับประเทศ
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เจ้ าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆมา
นาน ทาให้ ทราบปั ญหาอุปสรรคมา
ก่อน และได้ หาแนวทางแก้ ไขมาแล้ ว
วิกฤติที่ค้นพบ

ปั จจัย/กิจกรรม

ล้ านนา
กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริ มช่องทาง
การตลาด

ด้ านมวลชนสัมพันธ์
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนานักออกแบบ
(Design) ผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการของที่ระลึกหัตถกรรม
ล้ านนา
กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริ มช่องทาง
การตลาด
ด้ านเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนานักออกแบบ
(Design) ผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการของที่ระลึกหัตถกรรม
ล้ านนา
กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริ มช่องทาง
การตลาด

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
สร้ างรายได้ สร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ ความไม่แน่นอนจากสภาวะเศรษฐกิจ
ชุมชน
สังคม และการเมือง ทังจาก
้
-การจัดกิจกรรมที่มีศกั ยภาพเกิดจาก ภายในประเทศ ภายนอกประเทศและ
หน่วยงานเจ้ าภาพพิจารณาถึง
การเมืองท้ องถิ่นอาจส่งผลให้ การ
แนวโน้ มเศรษฐกิจ สังคมเป็ นอย่างดี ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมไม่เป็ นไป
แต่ยงั ไม่ได้ พิจารณาไปถึงการเมืองที่ ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงความเข้ าใจที่
สาคัญ
แตกต่างกันของผู้มีสว่ นได้ เสีย
ผู้มีสว่ นได้ เสียมีโอกาสในการร่วม
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
แสดงความคิดเห็น แสดงผลงานที่โดด -การสือ่ สาร การประชาสัมพันธ์มี
เด่นของแต่ละชุมชน มวลชนให้ ความ ความแพร่หลายก่อให้ เกิดการเพิ่มขึ ้น
สนใจเป็ นจานวนมาก
ของมูลค่าการลงทุน สินค้ าและบริ การ
เป็ นที่ร้ ูจกั ของตลาดทังในและ
้
ต่างประเทศมากขึ ้น
วิกฤติที่ค้นพบ
การทาความเข้ าใจกับมวลชนอาจยัง
ไม่ตรงตามเป้าหมายของผู้มีสว่ นได้
เสียบางกลุม่
เป็ นโครงการที่ไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
กับการเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ
วิกฤติที่ค้นพบ
-
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โครงการที่ ๒๔
สร้ างสรรค์ปัน้ แต่ง แหล่งอาหารล้ านนา สร้ างมูลค่า พัฒนาสู่
สากล (Northern Food Valley)
ปั จจัย/กิจกรรม

ด้ านบุคลากร

-

หน่วยดาเนินการ ศูนย์สง่ เสริ ม
อุตสาหกรรมภาคที่ ๑ มีบคุ ลากรที่
มีความรู้ความสามารถ อีกทังยั
้ งมี
ทีมที่ปรึกษาในการจัดทาแผน ทา
ให้ แผนงานโครงการที่จดั ทาขึ ้นมี
ความชัดเจน มีเหตุมผี ล มี
รายละเอียดเพียงพอ และสามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้ ตามเป้าหมายและ
ตัวชี ้วัดที่วางแผนไว้

-

ผู้ดาเนินโครงการมีความสามารถ
ในการบริ หารจัดการ สามารถ
ติดตามความก้ าวหน้ าของ
โครงการ และรายงานผล
ความก้ าวหน้ าของโครงการได้
ชัดเจน

-

การใช้ งานฐานข้ อมูล
http://www.northernfoodvalley.
com/ ยังมีข้อจากัด อาทิ ยังไม่
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลดาวน์โหลด
ต่างๆ ได้ เช่น ไม่สามารถดาวน์
โหลด E-book และรายชื่อ
ผู้ประกอบการด้ านอุตสาหกรรม
อาหารได้

ทุกกิจกรรม

ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์

-

-

ทุกกิจกรรม

ด้ านการบริ หารจัดการ

-

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

กิจกรรมที่ ๑ การจัดทา
ฐานข้ อมูลโครงการ
Northern Food Valley ผ่าน
ระบบ Digital Content

-
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แผนที่อตุ สาหกรรมอาหารยังไม่
สมบูรณ์ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูล

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

-

ควรประสานไปยังหน่วยงาน
ราชการต่างๆ เพื่อจัดหาข้ อมูล
สาหรับการจัดทาฐานข้ อมูล

-

ควรปรับปรุงฐานข้ อมูลให้ สมบูรณ์
และทันสมัย และบารุงรักษา
ฐานข้ อมูลให้ สามารถใช้ งานได้

-

เมื่อพัฒนาได้ ในระดับหนึง่ ควร
ประชาสัมพันธ์ฐานข้ อมูลโครงการ
ไปยังกลุม่ เป้าหมายเพื่อให้ เกิดการ
ใช้ ประโยชน์อย่างกว้ างขวาง

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

จากส่วนราชการอีกหลายแหล่ง
ข้ อมูลที่พบส่วนใหญ่เป็ นการให้
ข้ อมูลแหล่งน ้า

ด้ านงบประมาณ

-

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

-

ฐานข้ อมูล Northern Food
Valley ควรจะต้ องมีการนาข้ อมูล
มาสังเคราะห์ ควรเจาะลึกไปยัง
สินค้ าที่มีศกั ยภาพ จัดทา
ฐานข้ อมูลเจาะลึกให้ เกิด Best
Practice แล้ วขยายผลไปยังสินค้ า
ชนิดอื่น

-

ฐานข้ อมูลโครงการมีวตั ถุประสงค์
เพื่อแสดงศักยภาพของ
อุตสาหกรรมอาหารในภาคเหนือ
แต่ฐานข้ อมูลที่พฒ
ั นาขึ ้นยังไม่
สามารถตอบตอบโจทย์ความโดด
เด่นของอุตสาหกรรมอาหารในเขต
ภาคเหนือได้

-

ไม่มีการกันเงินเหลือ่ ม
ปี งบประมาณ

-

หน่วยงานเจ้ าภาพเร่งดาเนิน
โครงการให้ สาเร็ จ การตรวจรับ
งานควรพิจารณาให้ รอบคอบถึง
ความก้ าวหน้ าและความสมบูรณ์
ของเนื ้องาน และการบารุงรักษา
ฐานข้ อมูลในปี ถัดไป

-

ผู้รับผิดชอบโครงการมี
ความสามารถและเครื อข่ายใน
ด้ านมวลชนสัมพันธ์ มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบมีความเข้ มแข็งในการ
ประชาสัมพันธ์งาน Northern
Food Valley อาทิ มีการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของแผ่น
พับใบปลิว นิตยสาร สือ่ ท้ องถิ่น

-

รักษาจุดแข็ง และช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เดิมไว้ อาจทาวิจยั
เพื่อศึกษาว่ากลุม่ เป้าหมายรับรู้
รับทราบการจัดงานโดยช่องทาง
ใด เพื่อใช้ งบประมาณในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ ค้ มุ ค่ายิง่ ขึ ้น

กิจกรรมที่ ๑ การจัดทา
ฐานข้ อมูลโครงการ
Northern Food Valley

ด้ านสภาวะแวดล้ อม

-

กิจกรรมที่ ๑
..................................

-

กิจกรรมที่ ๒
..................................
ด้ านมวลชนสัมพันธ์

-

กิจกรรมที่ ๔ จัดงาน
Northern Food Valley เพื่อ
แสดงศักยภาพของ
อุตสาหกรรมอาหารใน
ภาคเหนือ
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ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

จดหมายเชิญผู้ประกอบการ
โปสเตอร์ ติดตามหน่วยงาน
Facebook และ Website ของ
หน่วยงานต่างๆ ทาให้ มีผ้ เู ข้ าร่วม
ออกบูธและผู้เข้ าชมงานมากกว่า
เป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ด้ านเทคโนโลยี

-
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กิจกรรมที่ ๔ จัดงาน
Northern Food Valley เพื่อ
แสดงศักยภาพของ
อุตสาหกรรมอาหารใน
ภาคเหนือ

-

ภายในงาน Northern Food
Valley มีการนาเสนอเทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการเกษตร จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ และ
หน่วยงานต่างๆ เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ เกษตรกร ผู้ประกอบการ
และ ผู้สนใจได้ รับทราบถึง
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่
สามารถนามาต่อยอด
กระบวนการผลิตสินค้ าให้ มี
คุณภาพได้ มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยเป็ นที่ยอมรับ อันจะสร้ าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดระหว่างประเทศ

-

การพัฒนา Northern Food
Valley ในรอบปี งบประมาณต่อไป
ควรจะเน้ นทีก่ ารวิจยั เทคโนโลยี
นวัตกรรม และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์

โครงการที่ ๒๕
BIMSTEC

เชื่อมโยงการค้ าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้ าน

ปั จจัย/กิจกรรม

ด้ านบุคลากร

-

กิจกรรมที่ ๑
ส่งเสริ มการตลาด

-

กิจกรรมที่ ๒
ขับเคลือ่ นการดาเนินงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ

-

กิจกรรมที่ ๓
ส่งเสริ มอุตสาหกรรม MICE

-

กิจกรรมที่ ๔
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

ด้ านการบริ หารจัดการ

-

กิจกรรมที่ ๑
ส่งเสริ มการตลาด

-

กิจกรรมที่ ๒

GMS

และ

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

-

ในขันตอนของการจั
้
ดทา
แผนงานโครงการ บุคลากร
อาจจะยังขาดความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการเขียนแผนงาน
โครงการหรื อมิฉะนันก็
้ เร่งรี บ
เขียนแผนงาน ถึงแม้ วา่ แผนงาน
โครงการจะมีความสอดคล้ อง
กับยุทธศาสตร์ ของกลุม่ จังหวัด
แต่ก็ขาดรายละเอียดการ
ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม

-

ควรให้ ความรู้พฒ
ั นาบุคลากรใน
ด้ านการจัดทาแผนงานโครงการ
และควรให้ ความสาคัญกับการ
วางแผนงานโครงการที่มี
รายละเอียดของกิจกรรม
เป้าหมาย และผลลัพธ์

-

การดาเนินการมีลกั ษณะเป็ น
การคิดไปทาไป เนื่องจากขาด
รายละเอียดในแผนงาน ทาให้
เป็ นภาระของบุคลากรที่
รับผิดชอบในการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อยต่างๆ ถึงแม้ จะอยู่
ในกลุม่ กิจกรรมเดียวกัน แต่ก็
เป็ นกิจกรรมที่กระจัดกระจาย
และอาจไม่สอดคล้ องซึง่ กันและ
กัน ทาให้ ไม่เกิด Synergy ของ
ผลลัพธ์ของแผนงานโครงการ

-

กิจกรรมที่ ๑ ยังขาดกิจกรรมการ
เชื่อมโยงการค้ าการลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ้ านในกลุม่
BIMSTEC ซึง่ ประกอบด้ วยไทย
และอีก ๖ ประเทศในอ่าวเบ

-

กิจกรรมที่ ๑ ควรพิจารณา
ขอบเขตของกิจกรรมให้
ครอบคลุมตามชื่อของกิจกรรม
อาทิ หากชื่อของกิจกรรมระบุวา่
เป็ นการเชื่อมโยงการค้ าการ
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ขับเคลือ่ นการดาเนินงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ

-

กิจกรรมที่ ๓
ส่งเสริ มอุตสาหกรรม MICE

-

กิจกรรมที่ ๔
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

-

174

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
งกอล อาทิ บังกลาเทศ ภูฏาน
ลงทุนกับกลุม่ ประเทศ
อินเดีย เมียนมาร์ เนปาล และ
BIMSTEC ก็ควรจะจัดมี
ศรี ลงั กา อย่างไรก็ตามได้ รับ
กิจกรรมที่สอดคล้ องกับกลุม่
คาตอบว่า กิจกรรมการเชื่อมโยง
ประเทศเหล่านันด้
้ วย
การค้ าการลงทุนกับประเทศ
- กิจกรรมที่ ๒.๒ สือ่
ต่างๆ เหล่านี ้ ได้ กระทาผ่าน
ประชาสัมพันธ์ที่จดั จ้ างที่ปรึกษา
แผนงานโครงการอื่นที่สานักงาน
ควรเป็ นการเผยแพร่
จังหวัดเป็ นผู้รับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าของกลุม่
กิจกรรมที่ ๒.๒ การจัดกิจกรรม
ขับเคลือ่ นความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้ านนัน้ พบว่าชื่อ
ของกิจกรรมมีความแตกต่างไป
จากเนื ้องาน เพราะจากชื่อของ
กิจกรรมที่ปรากฏ ควรจะเป็ น
การใช้ งบประมาณเพื่อสร้ าง
กิจกรรมที่ก่อให้ เกิดความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ าน
แต่กลับพบว่ามีการใช้
งบประมาณบางส่วนไปกับการ
ประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ
อาทิ ใช้ งบประมาณไปกับการ
ผลิตสกู๊ปข่าว เพื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่
เกี่ยวข้ องกับการสร้ างความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ าน
เพื่อเผยแพร่ในประเทศ และ
จัดทาวารสารเพื่อ
ประชาสัมพันธ์บทบาทและ
ภารกิจของศูนย์กลางการ

จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ไป
ยังกลุม่ ประเทศ GMS และ
ประเทศอื่นๆ แทนที่จะเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์สอื่ โทรทัศน์ใน
พื ้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ การดาเนินงานมีความ
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการข้ อที่ ๒.๑.๓ เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สนิ ค้ า
ของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ กับกลุม่ ประเทศ
GMS และประเทศอื่นๆ เพื่อเป็ น
แนวทางในการเชื่อมโยงการค้ า
การขยายช่องทางการค้ า และ
สอดคล้ องกับกิจกรรมที่ ๒.๒.๒
การจัดกิจกรรมขับเคลือ่ นความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ าน

-

ทุกกิจกรรม ควรเขียนแผนงาน
โครงการตังแต่
้ เนิ่นๆ ควรให้
ความสาคัญกับ เป้าหมาย
ผลลัพธ์และผลกระทบของ
โครงการ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

-

ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์

-

กิจกรรมที่ ๑
ส่งเสริ มการตลาด

-

กิจกรรมที่ ๒
ขับเคลือ่ นการดาเนินงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ

-

กิจกรรมที่ ๓
ส่งเสริ มอุตสาหกรรม MICE

-

กิจกรรมที่ ๔
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

-

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ปฏิบตั ิการและประสานงาน
เนื ้อหาในแผนงานและกิจกรรม
ภูมิภาค (UNROCC) เพื่อ
และควรมีรายละเอียดของ
เผยแพร่ภายในประเทศ
กิจกรรมย่อยให้ ชดั เจน ควรมี
กลุม่ เป้าหมายของการไป
กิจกรรมที่ ๓.๑ มีกิจกรรมย่อย
เชื่อมโยงการค้ าการลงทุนกับ
เป็ นการประชุมร่วมกับคณะผู้วา่
ประเทศเพื่อนบ้ านที่ชดั เจนว่า
ราชการเขตปกครองพิเศษเต๋
ควรเป็ นกลุม่ ประเทศใด เพราะ
อหง มณฑลยูนาน ยังขาด
อะไร
รายละเอียดและความเชื่อมโยง
ของกิจกรรมว่ามีการขับเคลือ่ น
ศักยภาพอุตสาหกรรม MICE
อย่างไร
กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เป็ นการ
พัฒนาที่กระจุกตัวเพียงจังหวัด
เดียว คือที่อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ใช้ งบประมาณทังสิ
้ ้น
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท มีการใช้
งบประมาณไปกับการจัดงาน
๕๐๐,๐๐๐ บาท และมีการใช้
งบไปกับการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ทังนี
้ ้เป็ นการประชาสัมพันธ์
เพียงสือ่ เดียว อีกทัง้ ผลลัพธ์ที่ได้
จากการติดป้ายประชาสัมพันธ์
อาจไม่สามารถวัดได้ อย่าง
เด่นชัด

-

กิจกรรมการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ควรมุง่ เน้ นการสารวจ
การพัฒนา และการ
ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งใหม่ให้ เกิดขึ ้นจริ ง ไม่ใช่
การจัดงานและประชาสัมพันธ์
เทศกาลที่จดั ขึ ้นเพียงชัว่ ครัง้
ชัว่ คราว

-

กิจกรรมการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวควรมีแผนงานที่ลงใน
รายละเอียดว่าจะพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใดบ้ าง และมีเกี่ยวข้ อง
หรื อเชื่อมโยงอย่างไรกับกลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดย
ไม่กระจุกตัวอยูจ่ งั หวัดใดจังหวัด
หนึง่

-

ควรคัดเลือกสือ่ ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวอย่างผสมผสาน
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ปั จจัย/กิจกรรม

ด้ านงบประมาณ

-

กิจกรรมที่ ๑
ส่งเสริ มการตลาด

-

กิจกรรมที่ ๒
ขับเคลือ่ นการดาเนินงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ

-

กิจกรรมที่ ๓
ส่งเสริ มอุตสาหกรรม MICE

-

กิจกรรมที่ ๔

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ด้ านสภาวะแวดล้ อม
ด้ านมวลชนสัมพันธ์
ด้ านเทคโนโลยี
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ให้ เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย

-

-

N.A.
N.A.
N.A.

มีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ
ปลายปี กิจกรรมต่างๆ กระจุก
ตัวช่วงปลายปี งบประมาณ เพื่อ
เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ

N.A.
N.A.
N.A.

เมื่อหน่วยงานเจ้ าภาพประเมิน
การดาเนินกิจกรรมแล้ วพบว่าไม่
สามารถดาเนินกิจกรรมให้ แล้ ว
เสร็ จได้ ภายในปี งบประมาณ
หน่วยงานเจ้ าภาพควรจะต้ องขอ
อนุมตั ิกนั เงินเหลือ่ ม
ปี งบประมาณโดยเร็ ว ไม่ต้องรอ
เวลาจนใกล้ สิ ้นปี งบประมาณ

โครงการที่ ๒๖

Towards ASEAN Community

ปั จจัย/กิจกรรม

ด้ านบุคลากร
กิจกรรมที่ ๑ มหกรรมการ
สร้ างองค์ความรู้ประชาคม
การเมืองและความมัน่ คง
อาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจ-อาเซียน
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนให้ กบั
เยาวชนและประชาชนใน
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริ ม
สนับสนุนกิจกรรมการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้ าง
สมรรถนะของเยาวชนและ
ประชาชน
ด้ านการบริ หารจัดการ
กิจกรรมที่ ๑ มหกรรมการ
สร้ างองค์ความรู้ประชาคม
การเมืองและความมัน่ คง
อาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจ-อาเซียน
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนให้ กบั
เยาวชนและประชาชนใน
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ด้ านลูกค้ าโครงการ
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมจานวนมากแต่ยงั
เป็ นโครงการที่เกี่ยวข้ องกับความ
ไม่ตรงประเด็นความต้ องการของ
เชี่ยวชาญของหน่วยงานเจ้ าภาพ
กลุม่ เป้าหมายอย่างเต็มที่เนื่อง
ทังกิ
้ จกรรมที่ ๑-๒ จึงมีความเป็ นไปได้
กลุม่ เป้าหมายบางกลุม่ ไม่สะดวกตาม อย่างชัดเจนที่จะพัฒนาได้ ตรงตาม
วันเวลาในการจัดกิจกรรม
ความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียอย่าง
มีประสิทธิภาพ
วิกฤติที่ค้นพบ
-

รูปแบบการดาเนินงานมีความสมบูรณ์
มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ แต่
โครงสร้ างการบริ หารงานอาจยังไม่
ชัดเจน

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เจ้ าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆมา
นาน ทาให้ ทราบปั ญหาอุปสรรคมา
ก่อน และได้ หาแนวทางแก้ ไขมาแล้ ว
วิกฤติที่ค้นพบ
เนื่องจากความสมบูรณ์ของงานอาศัย
ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล
เช่น การบริ หารจัดการอย่างรวดเร็ ว
การมีเครื อข่าย ด้ วยเหตุนี ้อาจส่งผลต่อ
ความเสีย่ งที่งานจะติดขัดหาก

177
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ปั จจัย/กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริ ม
สนับสนุนกิจกรรมการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้ าง
สมรรถนะของเยาวชนและ
ประชาชน
ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์
-กิจกรรมที่ ๑ มหกรรมการ
สร้ างองค์ความรู้ประชาคม
การเมืองและความมัน่ คง
อาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจ-อาเซียน
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนให้ กบั
เยาวชนและประชาชนใน
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริ ม
สนับสนุนกิจกรรมการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้ าง
สมรรถนะของเยาวชนและ
ประชาชน
ด้ านงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ มหกรรมการ
สร้ างองค์ความรู้ประชาคม
การเมืองและความมัน่ คง
อาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจ-อาเซียน
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนให้ กบั
เยาวชนและประชาชนใน
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
บุคลากรมีการโยกย้ าย

เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับการบริ การเป็ น
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
ส่วนใหญ่จึงลดภาระในด้ านการ
จัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องจักร และ
วัตถุดิบอื่นๆ
วิกฤติที่ค้นพบ
-

-ช่วงเวลาในการจัดงานไม่สอดคล้ อง
กับช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก
งบประมาณมาล่าช้ า
-ความถูกต้ องรวดเร็ วในการเบิกจ่ายมี
ความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
การวางแผนการเบิกจ่ายอย่างเป็ น
ระบบ
วิกฤติที่ค้นพบ
-การขาดแผนงบประมาณระยะยาว
ของกลุม่ ยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีแผน
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี แต่ไม่มีแผน
งบประมาณ ๔ ปี ทาให้ โครงการอาจไม่
เกิดความต่อเนื่องและยัง่ ยืน

ปั จจัย/กิจกรรม

กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริ ม
สนับสนุนกิจกรรมการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้ าง
สมรรถนะของเยาวชนและ
ประชาชน
ด้ านสภาวะแวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๑ มหกรรมการ
สร้ างองค์ความรู้ประชาคม
การเมืองและความมัน่ คง
อาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจ-อาเซียน
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนให้ กบั
เยาวชนและประชาชนใน
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริ ม
สนับสนุนกิจกรรมการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้ าง
สมรรถนะของเยาวชนและ
ประชาชน
ด้ านมวลชนสัมพันธ์
กิจกรรมที่ ๑ มหกรรมการ
สร้ างองค์ความรู้ประชาคม
การเมืองและความมัน่ คง
อาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจ-อาเซียน

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
-ความล่าช้ าของงบประมาณและการ
เปลีย่ นแปลงกาหนดการในการจัด
กิจกรรมส่งผลให้ ต้องมีการใช้
งบประมาณไม่ทนั ต่อปี งบประมาณ
และเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นซ ้ากันทุกปี

ด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ในการจัดงานแต่ละครัง้ ปั จจัยด้ าน
สถานที่และช่วงเวลาในการจัดงานมี
ความสาคัญมากเพราะมีผลต่อ
ผู้เข้ าร่วมงานว่าเป็ นกลุม่ ที่จะได้ ใช้
ประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวเต็ม
ประสิทธิภาพหรื อไม่
-การจัดกิจกรรมที่มีศกั ยภาพเกิดจาก
หน่วยงานเจ้ าภาพพิจารณาถึง
แนวโน้ มเศรษฐกิจ สังคมเป็ นอย่างดี

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เจ้ าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆมา
นาน ทาให้ ทราบปั ญหาอุปสรรคมา
ก่อน และได้ หาแนวทางแก้ ไขมาแล้ ว
วิกฤติที่ค้นพบ
ความไม่แน่นอนจากสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ทังจาก
้
ภายในประเทศ ภายนอกประเทศและ
การเมืองท้ องถิ่นอาจส่งผลให้ การ
ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมไม่เป็ นไป
ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงความเข้ าใจที่
แกต่างกันของผู้มีสว่ นได้ เสีย

ในประเด็นการจัดงานต่างๆไม่วา่ จะ
เป็ นงานอบรมสัมมนา และงาน
ประชาสัมพันธ์ในสือ่ ต่างๆพบว่ายังไม่
มีการประเมินผลอย่างเป็ นรูปธรรมว่า
สือ่ ใดให้ ประสิทธิผลที่ดีกว่ากัน

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
-หากจะวางแผนกลยุทธ์ในปี ต่อๆไป
ควรมีการประเมินก่อนเพื่อที่จะจัดสรร
งบประมาณได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
วิกฤติที่ค้นพบ

179
บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนให้ กบั
เยาวชนและประชาชนใน
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริ ม
สนับสนุนกิจกรรมการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้ าง
สมรรถนะของเยาวชนและ
ประชาชน
ด้ านเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ ๑ มหกรรมการ
สร้ างองค์ความรู้ประชาคม
การเมืองและความมัน่ คง
อาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจ-อาเซียน
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนให้ กบั
เยาวชนและประชาชนใน
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริ ม
สนับสนุนกิจกรรมการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้ าง
สมรรถนะของเยาวชนและ
ประชาชน
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สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
การทาความเข้ าใจกับมวลชนอาจยัง
ไม่ตรงตามเป้าหมายของผู้มีสว่ นได้
เสียบางกลุม่

เป็ นโครงการที่ไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
กับการเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ
วิกฤติที่ค้นพบ
การขาดเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสือ่ สารให้
กลุม่ เป้าหมายมีความรู้ความเข้ าใจใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ ดีขึ ้น

โครงการที่ ๒๗

เชื่อมโยงเครื อข่ายคุ้มครองสิทธิ์ กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ปั จจัย/กิจกรรม

ด้ านบุคลากร
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ
เครื อข่ายระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ ๒ การจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเครื อข่ายคุ้มครองสิทธิ์ระดับ
อาเภอในอาเภอที่มีศกั ยภาพ
กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมมหกรรม
เชื่อมโยงเครื อข่ายคุ้มครองสิทธิ์กลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ เสีย่ งต่อการถูกละเมิด
ลิขสิทธิ์
กิจกรรมที่ ๕ จัดเวทีถอดบทเรี ยนและ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ที่ได้ จากการ
ดาเนินงานเพื่อเตรี ยมดาเนินงานในปี
ต่อไป
กิจกรรมที่ ๖ การจัดทาสือ่
ประชาสัมพันธ์สร้ างความตระหนักถึง
สิทธิ์และผลกระทบจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเข้ าสูป่ ระชาคม
อาเซียน
กิจกรรมที่ ๗ การจ้ างที่ปรึกษา เพื่อ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการ
กิจกรรมที่ ๘ การจ้ างเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ประสานงานโครงการในพื ้นที่
กิจกรรมที่ ๙ การจ้ างเจ้ าหน้ าที่การเงิน

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
โครงการนี ้ช่วยเพิ่มการตื่นตัวของผู้มี ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
ส่วนเกี่ยวข้ องให้ ระมัดระวังและร่วมกัน -เป็ นโครงการที่เกี่ยวข้ องกับความ
แก้ ไขปั ญหาการละเมิดสิทธิ์ในทุกๆ
ปั ญหาสังคมจึงได้ รับความร่วมมือได้
ด้ าน
ง่าย
บุคลากรทุกระดับไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ -หน่วยงานเจ้ าภาพและวิทยากรมี
เอกชน หรื อเยาวชนทัว่ ไปต่างเห็น
ประสบการณ์สงู
ความสาคัญของการปกป้องสิทธิ์ของ วิกฤติที่ค้นพบ
ตนและช่วยดูแลสิทธิ์ของผู้ที่ถกู
คุกคาม
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บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

และบัญชี
ด้ านการบริ หารจัดการ
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ
เครื อข่ายระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ ๒ การจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเครื อข่ายคุ้มครองสิทธิ์ระดับ
อาเภอในอาเภอที่มีศกั ยภาพ
กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมมหกรรม
เชื่อมโยงเครื อข่ายคุ้มครองสิทธิ์กลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ เสีย่ งต่อการถูกละเมิด
ลิขสิทธิ์
กิจกรรมที่ ๕ จัดเวทีถอดบทเรี ยนและ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ที่ได้ จากการ
ดาเนินงานเพื่อเตรี ยมดาเนินงานในปี
ต่อไป
กิจกรรมที่ ๖ การจัดทาสือ่
ประชาสัมพันธ์สร้ างความตระหนักถึง
สิทธิ์และผลกระทบจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเข้ าสูป่ ระชาคม
อาเซียน
กิจกรรมที่ ๗ การจ้ างที่ปรึกษา เพื่อ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการ
กิจกรรมที่ ๘ การจ้ างเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ประสานงานโครงการในพื ้นที่
กิจกรรมที่ ๙ การจ้ างเจ้ าหน้ าที่การเงิน
และบัญชี
ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์
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สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

รูปแบบการดาเนินงานมีความสมบูรณ์
มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ แต่
โครงสร้ างการบริ หารงานอาจยังไม่
ชัดเจนเนื่องด้ วยบุคคลากรมีน้อย เป็ น
ทังผู
้ ้ วางแผนและผู้ปฎิบตั ิ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เจ้ าภาพโครงการมีประสบการณ์ใน
การบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆมา
นาน ทาให้ ทราบปั ญหาอุปสรรคมา
ก่อน และได้ หาแนวทางแก้ ไขมาแล้ ว
วิกฤติที่ค้นพบ
เนื่องจากความสมบูรณ์ของงานอาศัย
ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล
เช่น การบริ หารจัดการอย่างรวดเร็ ว
การมีเครื อข่าย ด้ วยเหตุนี ้อาจส่งผลต่อ
ความเสีย่ งที่งานจะติดขัดหาก
บุคลากรมีการโยกย้ าย

เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับการบริ การเป็ น

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ

ปั จจัย/กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ
เครื อข่ายระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ ๒ การจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเครื อข่ายคุ้มครองสิทธิ์ระดับ
อาเภอในอาเภอที่มีศกั ยภาพ
กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมมหกรรม
เชื่อมโยงเครื อข่ายคุ้มครองสิทธิ์กลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ เสีย่ งต่อการถูกละเมิด
ลิขสิทธิ์
กิจกรรมที่ ๕ จัดเวทีถอดบทเรี ยนและ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ที่ได้ จากการ
ดาเนินงานเพื่อเตรี ยมดาเนินงานในปี
ต่อไป
กิจกรรมที่ ๖ การจัดทาสือ่
ประชาสัมพันธ์สร้ างความตระหนักถึง
สิทธิ์และผลกระทบจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเข้ าสูป่ ระชาคม
อาเซียน
กิจกรรมที่ ๗ การจ้ างที่ปรึกษา เพื่อ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการ
กิจกรรมที่ ๘ การจ้ างเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ประสานงานโครงการในพื ้นที่
กิจกรรมที่ ๙ การจ้ างเจ้ าหน้ าที่การเงิน
และบัญชี
ด้ านงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ
เครื อข่ายระดับจังหวัด

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
-

ส่วนใหญ่จึงลดภาระในด้ านการ
จัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องจักร และ
วัตถุดิบอื่นๆ
วิกฤติที่ค้นพบ
-

-ช่วงเวลาในการจัดงานไม่สอดคล้ อง
กับช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจาก
งบประมาณมาล่าช้ า

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
ส่วนหนึง่ เป็ นเครื อข่ายจิตอาสาส่งผล
ให้ ประหยัดเงินงบประมาณไป
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การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

กิจกรรมที่ ๒ การจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเครื อข่ายคุ้มครองสิทธิ์ระดับ
อาเภอในอาเภอที่มีศกั ยภาพ
กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมมหกรรม
เชื่อมโยงเครื อข่ายคุ้มครองสิทธิ์กลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ เสีย่ งต่อการถูกละเมิด
ลิขสิทธิ์
กิจกรรมที่ ๕ จัดเวทีถอดบทเรี ยนและ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ที่ได้ จากการ
ดาเนินงานเพื่อเตรี ยมดาเนินงานในปี
ต่อไป
กิจกรรมที่ ๖ การจัดทาสือ่
ประชาสัมพันธ์สร้ างความตระหนักถึง
สิทธิ์และผลกระทบจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเข้ าสูป่ ระชาคม
อาเซียน
กิจกรรมที่ ๗ การจ้ างที่ปรึกษา เพื่อ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการ
กิจกรรมที่ ๘ การจ้ างเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ประสานงานโครงการในพื ้นที่
กิจกรรมที่ ๙ การจ้ างเจ้ าหน้ าที่การเงิน
และบัญชี
ด้ านสภาวะแวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ
เครื อข่ายระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ ๒ การจัดกิจกรรมพัฒนา
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
บางส่วน
วิกฤติที่ค้นพบ
-การขาดแผนงบประมาณระยะยาว
ของกลุม่ ยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีแผน
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี แต่ไม่มีแผน
งบประมาณ ๔ ปี ทาให้ โครงการอาจไม่
เกิดความต่อเนื่องและยัง่ ยืน
-ความล่าช้ าของงบประมาณและการ
เปลีย่ นแปลงกาหนดการในการจัด
กิจกรรมส่งผลให้ ต้องมีการใช้
งบประมาณไม่ทนั ต่อปี งบประมาณ
และเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นซ ้ากันทุกปี
การแก้ ไขปั ญหานี ้จึงควรนาเสนอใน
ระดับประเทศ

ด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เป็ นโครงการที่เกิดผลกระทบในเชิง
บวกต่อสังคมเป็ นอย่างมากเพราะเป็ น
การส่งสารไปยังผู้เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เป็ นกิจกรรมที่ผ้ คู นจากหลายๆภาค
ส่วนสามารถมีสว่ นร่วมได้
วิกฤติที่ค้นพบ

ปั จจัย/กิจกรรม

ศักยภาพเครื อข่ายคุ้มครองสิทธิ์ระดับ
อาเภอในอาเภอที่มีศกั ยภาพ
กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมมหกรรม
เชื่อมโยงเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ์กลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ เสีย่ งต่อการถูกละเมิด
ลิขสิทธิ์
กิจกรรมที่ ๕ จัดเวทีถอดบทเรี ยนและ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ที่ได้ จากการ
ดาเนินงานเพื่อเตรี ยมดาเนินงานในปี
ต่อไป
กิจกรรมที่ ๖ การจัดทาสือ่
ประชาสัมพันธ์สร้ างความตระหนักถึง
สิทธิ์และผลกระทบจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเข้ าสูป่ ระชาคม
อาเซียน
กิจกรรมที่ ๗ การจ้ างที่ปรึกษา เพื่อ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการ
กิจกรรมที่ ๘ การจ้ างเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ประสานงานโครงการในพื ้นที่
กิจกรรมที่ ๙ การจ้ างเจ้ าหน้ าที่การเงิน
และบัญชี
ด้ านมวลชนสัมพันธ์
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ
เครื อข่ายระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ ๒ การจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเครื อข่ายคุ้มครองสิทธิ์ระดับ
อาเภอในอาเภอที่มีศกั ยภาพ

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ช่วยกันดูแลปั ญหาละเมิดสิทธิ์ตา่ งๆไม่ ความไม่แน่นอนจากสภาวะเศรษฐกิจ
ว่าจะเป็ นปั ญหาแรงงานข้ ามชาติผิด สังคม และการเมือง ทังจาก
้
กฏหมาย แรงงานเด็ก การล่อลวง การ ภายในประเทศ ภายนอกประเทศและ
ทารุณกรรมและการค้ ามนุษย์
การเมืองท้ องถิ่นอาจส่งผลให้ การ
ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมไม่เป็ นไป
ตามแผนที่วางไว้

ในประเด็นการจัดงานต่างๆไม่วา่ จะ
เป็ นงานอบรมสัมมนา และงาน
ประชาสัมพันธ์ในสือ่ ต่างๆพบว่ายังไม่
มีการประเมินผลอย่างเป็ นรูปธรรมว่า
สือ่ ใดให้ ประสิทธิผลที่ดีกว่ากัน

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
-หากจะวางแผนกลยุทธ์ในปี ต่อๆไป
ควรมีการประเมินก่อนเพื่อที่จะจัดสรร
งบประมาณได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
วิกฤติที่ค้นพบ
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การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
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ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมมหกรรม
เชื่อมโยงเครื อข่ายคุ้มครองสิทธิ์กลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ เสีย่ งต่อการถูกละเมิด
ลิขสิทธิ์
กิจกรรมที่ ๕ จัดเวทีถอดบทเรี ยนและ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ที่ได้ จากการ
ดาเนินงานเพื่อเตรี ยมดาเนินงานในปี
ต่อไป
กิจกรรมที่ ๖ การจัดทาสือ่
ประชาสัมพันธ์สร้ างความตระหนักถึง
สิทธิ์และผลกระทบจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเข้ าสูป่ ระชาคม
อาเซียน
กิจกรรมที่ ๗ การจ้ างที่ปรึกษา เพื่อ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการ
กิจกรรมที่ ๘ การจ้ างเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ประสานงานโครงการในพื ้นที่
กิจกรรมที่ ๙ การจ้ างเจ้ าหน้ าที่การเงิน
และบัญชี
ด้ านเทคโนโลยี
เป็ นโครงการที่ไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ
กับการเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ
เครื อข่ายระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ ๒ การจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเครื อข่ายคุ้มครองสิทธิ์ระดับ
อาเภอในอาเภอที่มีศกั ยภาพ
กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมมหกรรม
เชื่อมโยงเครื อข่ายคุ้มครองสิทธิ์กลุม่
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
การทาความเข้ าใจกับมวลชนอาจยัง
ไม่ตรงตามเป้าหมายของผู้มีสว่ นได้
เสียบางกลุม่

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
วิกฤติที่ค้นพบ
การขาดเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสือ่ สารให้
กลุม่ เป้าหมายมีความรู้ความเข้ าใจใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ ดีขึ ้น

ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป

จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ เสีย่ งต่อการถูกละเมิด
ลิขสิทธิ์
กิจกรรมที่ ๕ จัดเวทีถอดบทเรี ยนและ
บริ หารจัดการองค์ความรู้ที่ได้ จากการ
ดาเนินงานเพื่อเตรี ยมดาเนินงานในปี
ต่อไป
กิจกรรมที่ ๖ การจัดทาสือ่
ประชาสัมพันธ์สร้ างความตระหนักถึง
สิทธิ์และผลกระทบจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเข้ าสูป่ ระชาคม
อาเซียน
กิจกรรมที่ ๗ การจ้ างที่ปรึกษา เพื่อ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการ
กิจกรรมที่ ๘ การจ้ างเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ประสานงานโครงการในพื ้นที่
กิจกรรมที่ ๙ การจ้ างเจ้ าหน้าที่การเงิน
และบัญชี

187
บทสรุปผู้บริหาร
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
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โครงการที่ ๒๘ ตาสัปปะรด
ปั จจัย/กิจกรรม

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ด้ านบุคลากร
กิจกรรมที่ ๑ จัดตังและประชุ
้
ม
คณะทางาน
กิจกรรมที่ ๒ จัดมหกรรมรักษาความ
ปลอดภัยสัญจร
กิจกรรมที่ ๓ จัดฝึ กอบรมอาสาสมัคร
แจ้ งข่าวอาชญากรรม
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผล
ด้ านการบริ หารจัดการ
กิจกรรมที่ ๑ จัดตังและประชุ
้
ม
คณะทางาน
กิจกรรมที่ ๒ จัดมหกรรมรักษาความ
ปลอดภัยสัญจร
กิจกรรมที่ ๓ จัดฝึ กอบรมอาสาสมัคร
แจ้ งข่าวอาชญากรรม
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผล
ด้ านวัตถุดิบ/เครื่ องมืออุปกรณ์
กิจกรรมที่ ๑ จัดตังและประชุ
้
ม
คณะทางาน
กิจกรรมที่ ๒ จัดมหกรรมรักษาความ
ปลอดภัยสัญจร
กิจกรรมที่ ๓ จัดฝึ กอบรมอาสาสมัคร
แจ้ งข่าวอาชญากรรม
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผล
ด้ านงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ จัดตังและประชุ
้
ม
คณะทางาน

มีเครื อข่ายจากภาคประชาชนมากขึ ้น
ที่เข้ ามามีสว่ นร่วมในการเฝ้ าระวังการ
รักษาความปลอดภัย ทังนี
้ ้เนื่องจาก
ประชาชนเห็นตารวจมีการตื่นตัว
ประชาชนจึงมีความเข้ าใจถึงบทบาท
ของพลเมืองดีมากขึ ้น
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มีการตังกรรมการในแต่
้
ละกิจกรรม
ย่อย ทาให้ การจัดกิจกรรมมีความ
หลากหลาย ดึงดูดผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
ได้ มาก

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
การจัดเวทีเสวนาเสนอข้ อมูล
สถานการณ์ความปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ที่นาผู้เข้ าร่วมเสวนามาจาก
หลากหลายภาคส่วน

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เจ้ าภาพโครงการมีเครื อข่ายในการ
บริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆมานาน
และเป็ นโครงการที่เคยจัดกิจกรรม
มาแล้ วเพียงแต่ไม่ใช่งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ทาให้ มีการสร้ างกิจกรรม
ที่ทาให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นรวม
จานวนมาก
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
-

เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับการบริ การเป็ น
ส่วนใหญ่จึงลดภาระในด้ านการ
จัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องจักร และ
วัตถุดิบอื่นๆ
วิกฤติที่ค้นพบ
-

สามารถใช้ งบประมาณ ๑๐๐ % ตาม
งบประมาณที่ตงไว้
ั้

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
การมีประสบการณ์สงู การจัดเตรี ยม
เอกสารการเงินอย่างครบถ้ วนถูกต้ อง

ปั จจัย/กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๒ จัดมหกรรมรักษาความ
ปลอดภัยสัญจร
กิจกรรมที่ ๓ จัดฝึ กอบรมอาสาสมัคร
แจ้ งข่าวอาชญากรรม
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผล

ด้ านสภาวะแวดล้ อม
กิจกรรมที่ ๑ จัดตังและประชุ
้
ม
คณะทางาน
กิจกรรมที่ ๒ จัดมหกรรมรักษาความ
ปลอดภัยสัญจร
กิจกรรมที่ ๓ จัดฝึ กอบรมอาสาสมัคร
แจ้ งข่าวอาชญากรรม
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผล

ด้ านมวลชนสัมพันธ์
กิจกรรมที่ ๑ จัดตังและประชุ
้
ม
คณะทางาน
กิจกรรมที่ ๒ จัดมหกรรมรักษาความ
ปลอดภัยสัญจร
กิจกรรมที่ ๓ จัดฝึ กอบรมอาสาสมัคร
แจ้ งข่าวอาชญากรรม
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผล

ด้ านเทคโนโลยี

สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
จัดทางบประมาณได้ เหมาะสม

วิกฤติที่ค้นพบ
-การขาดแผนงบประมาณระยะยาว
ของกลุม่ ยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีแผน
ยุทธศาสตร์ ๔ ปี แต่ไม่มีแผน
งบประมาณ ๔ ปี ทาให้ โครงการอาจไม่
เกิดความต่อเนื่องและยัง่ ยืน
ด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เนื่องจากข่าวร้ านทองถูกปล้ นบ่อย
การทากิจกรรมร่วมกับ
การจัดกิจกรรมประกวดสิง่ ประดิษฐ์
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ทา
เทคโนโลยีการรักษาควาปลอดภัยจาก ให้ ทราบความต้ องการและปั ญหาที่
สถาบันการศึกษาต่างๆจึงเน้ นไปที่
เกิดขึ ้นบ่อย
อุปกรณ์เพื่อป้องกันการก่อ
วิกฤติที่ค้นพบ
อาชญากรรม
ไม่ได้ มองในมุมกว้ างของปั ญหา หาก
ผู้กระทาความผิดสามารถทันตาม
เทคโนโลยีก็มีแนวโน้ มที่จะยังเกิด
ปั ญหาอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง
ในประเด็นการจัดงานต่างๆไม่วา่ จะ
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เป็ นงานอบรมสัมมนา และงาน
-หากจะวางแผนกลยุทธ์ในปี ต่อๆไป
ประชาสัมพันธ์ในสือ่ ต่างๆพบว่ายังไม่ ควรมีการประเมินก่อนเพื่อที่จะจัดสรร
มีการประเมินผลอย่างเป็ นรูปธรรมว่า งบประมาณได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สือ่ ใดให้ ประสิทธิผลที่ดีกว่ากัน
สูงสุด
-การสือ่ สาร การประชาสัมพันธ์มี
ความแพร่หลาย
วิกฤติที่ค้นพบ
การทาความเข้ าใจกับมวลชนอาจยัง
ไม่ตรงตามเป้าหมายของผู้มีสว่ นได้
เสียบางกลุม่
การจัดประกวดสิง่ ประดิษฐ์ เทคโนโลยี ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
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ปั จจัย/กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ จัดตังและประชุ
้
ม
คณะทางาน
กิจกรรมที่ ๒ จัดมหกรรมรักษาความ
ปลอดภัยสัญจร
กิจกรรมที่ ๓ จัดฝึ กอบรมอาสาสมัคร
แจ้ งข่าวอาชญากรรม
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผล
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สรุปบทเรี ยน สถานการณ์ที่สาคัญ

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ/ วิกฤตที่ค้นพบ
เพื่อการพัฒนารอบปี งบประมาณ
ต่อไป
การรักษาความปลอดภัยจากสถาบัน การมิวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนของผู้บริ หาร
ต่างๆช่วยให้ เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิด โครงการ จึงให้ ความสาคัญต่อการ
จากการคิดค้ นของเยาวชน
สร้ างเทคโนโลยีใหม่ๆ
วิกฤติที่ค้นพบ
การจดสิทธิบตั รของเทคโนโลยีมีความ
ยุง่ ยาก
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