
สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การตดิตามผลการด าเนนิงานและ
ตวัชีว้ดัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

27 เมษายน 2560 

 

หวัขอ้การน าเสนอ 
 

1. การตดิตามการด าเนนิงานในพืน้ที ่
2. การจดัท ากลยทุธระดบัโครงการ
และการขบัเคลือ่น 

3. การถา่ยโอนภารกจิ 



การตดิตามการด าเนนิงานในพืน้ที ่

จากการตดิตามความกา้วหนา้ของการด าเนนิงานในพืน้ที ่มขีอ้สงัเกต
และขอ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุการด าเนนิงาน ดงันี ้

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาอาชพีบนฐานความรู ้
2. ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
3. ยทุธศาสตรก์ารฟ้ืนฟแูละอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ
4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
5. ยทุธศาสตรก์ารเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ 



1. เรง่รดัการท าแผนทีด่นิรายแปลงในหมูบ่า้นหลกัเป้าหมาย เพือ่ม
วางแผนการเพาะปลกูรว่มกบัเกษตรกร ท าผงัการจดัการน า้ฯ การ
ส ารวจวเิคราะหค์ณุสมบตัขิองดนิในแปลงตวัอยา่ง 

2. พฒันาศูนยเ์รยีนรูชุ้มชนในแปลงของเกษตรกร มเีกษตรกร
ตน้แบบเป็นวทิยากร 

3. การน าเสนอควรเปรยีบเทยีบสภาพกอ่นและหลงัการด าเนนิงาน 
โดยเฉพาะการใชท้่าดนิ บญัชรีายรบั-รายจ่ายเป็นรายชนดิพชื 
และการขยายผล 

4. การผลติตามมาตรฐาน GAP และสมนุไพรตามมาตรฐาน อย.  
5. ใหท้ าปฏทินิการผลติรายพชื เพือ่การท าการตลาด และประมาณ
การรายไดต้ลอดปี 

6. สนบัสนนุการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน ์และตดิตามประโยชน์
ทีเ่พ ิม่ข ึน้ 

 
 
 
 
 

 
     ยทุธศาสตรก์ารพฒันาอาชพีบนฐานความรู ้

 





14-65 ลบ.ม. ระบบกระจายน ้า แปลงสง่เสริมเสาวรส 

การน าขอ้มูลท่ีดินรายแปลงไปใชป้ระโยชนใ์นการบรหิารจดัการน ้าบนพ้ืนท่ีสูงเพ่ือการสง่เสรมิเกษตร  

บา้นยะแปะทะ ในพ้ืนท่ีโครงการพฒันาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

ศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ:กลุม่งานภูมิสารสนเทศ 



แปลงสตรอเบอรี ่
แปลงผกันอกโรงเรอืน แปลงองุน่ในโรงเรอืน 

แปลงสตรอเบอรี ่

แปลงผกันอกโรงเรอืน 

แปลงกลว้ยน ้ำวำ้ 

โรงปุ๋ ยหมกั 

อำคำรฝึกอบรม 

แปลงผกัในโรงเรอืน 

สระน ้ำ แปลงนำขัน้บนัได 

แปลงไมผ้ล 

การท างานแบบบรูณาการหนว่ยงานในพืน้ทีลุ่ม่น า้ภาค  
อ.ชาตติระการ จ.พษิณุโลก 



ผลการสง่เสรมิเกษตรกร ลุม่น า้ภาค อ.ชาตติระการ จ.พษิณุโลก 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ ำนวนสมำชกิ 2 รำย 6 รำย* 8 รำย* 12 รำย* 

รำยไดจ้ำกกำรสง่เสรมิ 73,455 บำท 220,475 บำท 775,447 บำท 997,335 บำท 

จ ำนวน smart farmer 2 รำย 3 รำย* 3 รำย* 6 รำย* 

*นับซ ำ้ 
นางสมบตั ิ มเีพชร 
พืน้ทีท่ ำกำรเกษตร: ไมเ่กนิ 15 ไร ่
รำยไดจ้ำกกำรสง่เสรมิตอ่ปี: 241,000 บำท 
   - องุน่ รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่ปี 140,500 บำท 
   - กลว้ย รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่ปี 35,000 บำท 
   - ปลำทับทมิ รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่ปี 6,500 บำท 
   - สตรอเบอรี ่รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่ปี 44,500 บำท 
   - ผัก รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่ปี 14,500 บำท 
    

นายจอ้ย ออ่ปสัสา 
พืน้ทีท่ ำกำรเกษตร: 1 งำน 
รำยไดจ้ำกกำรสง่เสรมิตอ่ปี: 220,000 บำท 
   - องุน่ (20 ตน้) 
 
 
 
 

Smart Farmer 



การขยายผลการด าเนนิงานไปสูเ่กษตรกรรายอืน่ๆ 



1. สนบัสนุนชุมชนท าแผนชุมชน และเชือ่มโยงกบัแผนทีก่ารใช้

ทีด่นิ และแผนปฏบิตักิารบรูณาการของหนว่ยงาน โดยระบคุวาม
จ าเป็นของชุมชนลงในแผนทีด่นิ 

2. พฒันาและสนบัสนุนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนการผลิตและ
การตลาด เตรยีมการสหกรณ์ กลุม่ผูใ้ชน้ า้เพือ่สรา้งกตกิาการใช้

น า้ กลุม่อนรุกัษท์รพัยากรฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
          ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง     
          ของชุมชน 

 
 



1. การใชแ้ผนทีด่นิรายแปลงก าหนดขอบเขตการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ทีเ่หมาะสม 

2. การทดแทนการปลูกขา้วโพดดว้ยพชืเศรษฐกจิและการปลูกป่า
ไผ ่ไมผ้ลฯ 

3. การสง่เสรมิการอนรุกัษด์นิและน า้ 
4. การลดการใชส้ารเคม ีสง่เสรมิชวีภณัฑ ์
5. จดัท า Model การปลูกพชืสรา้งรายไดแ้ทนขา้วโพด ควบคู่กบั
การใชพ้ืน้ทีเ่ชงิอนรุกัษ ์

6. ให้พฒันาการเกษตรทีค่ านงึถงึการรกัษาความสวยงามทาง
ทศันยีภาพ การท านาข ัน้บนัได การรกัษาความหลากหลายทาง
ธรรมชาต ิ

 
 
 
 

 
ยทุธศาสตรก์ารฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 
 



การปรบัเปลีย่นการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ เพือ่อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้ม 



1. ใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชนส์ูงสุด เช่น เพิม่
ระบบการกระจายน า้ ลดการร ัว่ไหล แกไ้ขระบบใหถ้กูตอ้ง การใช้

น า้จากหลงัคาอาคารและโรงเรอืน 
2. เร่งรดัหน่วยงานให้ท าตามแผนบูรราการ มีผู ้ประสานงาน

รบัผดิชอบในพืน้ทีท่ ีช่ดัเจน 
3. ใช้แผนที่ด ินรายแปลงเชื่อมโยงกบัการก าหนดต าแหน่ง

โครงสรา้งพืน้ฐานทีช่ดัเจน 
4. สนบัสนุนโครงสรา้งพืน้ฐานรองรบัการผลติตามมาตรฐานอาหาร

ปลอดภยั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
           ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 
 



1. การท าทะเบยีนเกษตรกรทีไ่ดร้บัการฝึกอบรม และเกษตรกร
ตน้แบบทีเ่ป็นวทิยากร เชิอ่มโยงกบัแผนทีด่นิรายแปลง 

2. ควรสรา้งเครือ่งมอืสนบัสนุนการบูรณาการหน่วยงานสนบัสนุน
การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์

3. การท าแผนกลยทุธในระดบัโครงการ ก าหนดเป้าหมายรายปีของ
พืน้ที ่

4. การเตรยีมความพรอ้มรองรบัการถา่ยโอน เป็นกลยุทธหนึง่ของ
พืน้ที ่

5. การน าเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมมาสนบัสนนุ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
           ยทุธศาสตรก์ารเพิม่ประสทิธภิาพ 
           การบรหิารจดัการ 

 
 



 

1. การท ากลยุทธ์จะต้องอยู่ภายใต้กรอบแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ของ
สถาบัน เพื่อสนองเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทและตัวชี้วัดอื่นๆ
ภายในขอบเขตพื้นที่ของโครงการ 

2. กลยุทธ์ท าขึ้นเพื่อน ายุทธศาสตร์ไปขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ให้เป็น
แผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ 

3. ปัจจัยที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ประกอบด้วย องค์กรรวมทั้ง
ทรัพยากรบุคคลและเครื่องมืออื่นๆ เช่น แผนชุมชน แผนที่ แผนที่ดินราย
แปลง ฐานข้อมูลกลาง องค์ความรู้และนวัตกรรม ทรัพยากร โครงสร้าง
พื้นฐาน ดังแสดงในแผนผังที่ 1 

 

 

 

การท าจัดกลยุทธ์ และการขบัเคลื่อนโครงการ 
  หลักในการท าแผนกลยุทธ์ระดับโครงการ 



การขบัเคลือ่นการด าเนนิงานของสถาบนัวจิยั
และพฒันาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) 

ยุทธศาสตร์  วสัิยทัศน์ 
โครงการ 

กลยุทธ์ 

เคร่ืองมือ กจิกรรม 

ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ตดิตาม
ประเมนิผล การปรับปรุง 



การปรับปรุงแผน 
  

ทรัพยากร 
  

นวัตกรรม  
  

โครงสร้างพ้ืนฐาน  
  

การรายงานและการติดตามประเมินผล
ระดับโครงการ 

  

แผนที ่
  

แผนชุมชน แผนที่ดนิราย
แปลง 

  

ฐานข้อมูลรวม 
  

องค์ความรู้ 
  

สถาบัน 
  

ชุมชน 
  

จังหวัด 
  

หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

  

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
  

โครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล 
  

เคร่ืองมือท่ีใช้ขับเคลื่อน 
  

แผนปฏิบัติการภาพรวมของสถาบัน 2560 
  

แผนกลยุทธ์ระดับโครงการตามภูมิสังคม 
  - รายป ี

- แผน 5 ปี 
  
  

แผนปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน & ตัวชีว้ัดระดับโครงการ 
  

5 ยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
  

ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

  

- อาชีพ 25 % 
- ชุมชน 10 % 
- ทรัพยากร 40 % 
- บริหารจัดการ 25 % 
- โครงสร้างพืน้ฐาน สนบัสนนุไดต้ามแผน 50 % 
  
  

- ครัวเรอืนได้รบัการพฒันาอาชีพเพิ่ม 100 % 
- ความม่ันคงของอาหาร 85 % 
- พืชได้รบัการรับรองมาตรฐาน 100 % 
- ชุมชนจัดท าแผนชุมชนและบริหารจัดการได้ 50 % 
- จัดท าแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่ินไปใช้ประโยชน์ 50 % 
- เพิ่มพืน้ที่ป่า 50 % 
- อื่นๆ 

แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงระยะที่ 3 (2560 – 2564 ) 

  

เป้าหมายและตัวชี้วดั 

  

การท าจัดกลยุทธ์ และการขับเคลื่อนโครงการ 
แผนผังที่ 1 การท าจัดกลยุทธ์ 
และการขับเคลื่อนโครงการ 



การท าจัดกลยุทธ์ และการขบัเคลื่อนโครงการ 
  ข้อเสนอแนะในการท ากลยุทธ์รายพื้นที่ 

 

1. ในแต่ละโครงการมีลักษณะภูมิสังคมที่ต่างกัน จึงควรท า SWOT รายโครงการ 
โดยรวบรวมประเด็นที่ส าคัญให้ครบถ้วนชัดเจน ให้ความส าคัญกับจุดแข็งและโอกาส 
แล้วน ามาจัดล าดับความส าคัญของประเด็นในแต่ละด้าน 

2. จาก SWOT อาจยุบรวมประเด็นที่ใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แล้วน ามา
เขียนเป็นกลยุทธ ์

3. ในแต่ละกลยุทธ์ควรตอบเป้าหมายและตัวชี้วัดของสถาบัน โดยแสดงผลการ
ด าเนินงานเป็นรายปีในระดับโครงการ 

4. ประเด็นที่ถูกยุบรวมอาจน ามาเสนอเป็นกิจกรรมภายในกลยุทธ์ เพื่อน าไปก าหนด
เป็นแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณรองรับกลยุทธ์ในแต่ละด้าน 

5. ประเด็นที่นอกเหนือจากการควบคุมของสถาบัน เช่น งบประมาณ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ไม่ควรน ามาเป็นข้อจ ากัดในการจัดท า SWOT และกลยุทธ ์

 

 



ถ่ายโอนภารกิจ 

ถ่ายโอนให้ใคร 

ภารกิจที่จะถ่ายโอน 

การเตรียมความพร้อมใหห้น่วยงานรับโอน 

ขั้นตอนการถ่ายโอน 

บทบาทของสถาบนัและหน่วยงานรับโอน 

การปรับแผนปฏิบตัิการ 
บุคลากร งบประมาน 

ติดตาม ประเมนิผล การถ่ายโอน 

การปรับปรุงการถ่ายโอน 

โครงการหลวง 

อบต. 

ชุมชน 

ความสอดคล้องกับพรบ.การ
กระจายอ านาจ 

ความพึงพอใจของผู้รับโอน , 
เกษตรกร 

การจัดล าดับความส าคัญ 

การสนับสนนุการถ่ายโอน 

การจัดสรรทรัพยากร ลดพื้นที่เดิม 
เพิ่มพื้นที่ใหม่ 

การถา่ยโอนภารกจิของสถาบนั 



จบการน าเสนอ 


