คํานํา
การดําเนินงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน
การจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” มีวัตถุประสงคในการทบทวนการจัดทํา
ตัวชี้วัดฯ 5 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาดิน ดานการพัฒนาการเกษตร ดานการพัฒนาปาไม
ดานการพัฒนาแหลงน้ํา และดานการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง ฯ ซึ่งไดดําเนินการนํารอง
จัดเก็บขอมูลโดยเริ่มจากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง 6 แหง เปนระยะเวลา
กวา 5 ป เพื่อพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการแกไขปญหา/อุปสรรค รวมกับ
ผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน โดยเฉพาะเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติ ซึ่งมีหนาที่เก็บขอมูล
ของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยางถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหมีความชัดเจนและสอดคลอง
เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป
สํานักงาน กปร.
พฤษภาคม 2553
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สํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน
การจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ระหวางวันที่ 24 – 25 กันยายน 2552
ณ ภูเขางาม รีสอรท จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนผลการจัดทําตัวชี้วัดฯ ทีผ่ า นมา
และพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการแกไขปญหา/อุปสรรค สําหรับการปรับปรุง
และพั ฒ นาตั วชี้ วั ด โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ให มี ค วามชัด เจนและสอดคล อ ง
เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
การสัมมนาฯ ดั ง กล าว มี ผูเ ข าร วม จํ า นวน 120 คน ประกอบดวย ผูบ ริห าร
สํานักงาน กปร. คณะทํางานบริหารการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ไดแก ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานดิน น้ํา ปาไม การเกษตร และทรัพยากรชายฝง ผูอํานวยการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เจาหนาที่ผูดําเนินงานกํากับและจัดเก็บ
ขอมูลตัวชี้วัดของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง 6 แหง และผูแทนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมปาไม เปนตน
สําหรับการดําเนินงานสัมมนาฯ ไดจัดใหมีการบรรยายในเรื่อง “ตัวชี้วัดโครงการพัฒนา”
โดยผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อสราง
ความเขาใจและเปนการปรับฐานความรูเกี่ยวกับตัวชี้วัดโครงการพัฒนาใหผูเขารวมสัมมนาฯ
ใชเปนแนวทางสําหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบ workshop โดยแบงกลุมยอย
ออกเปนดานดิน ปาไม แหลงน้ํา เกษตร และการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง ซึ่งมีผลสรุป
ของการสัมมนา ดังนี้
1. การใชตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดานดิน น้ํา ปาไม เกษตร
ทรัพยากรชายฝง เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ควรสรางความเขาใจ
ในเรื่องตัวชี้วัด เกณฑดัชนีตัวชี้วัด ซึ่งบงบอกเชิงตัวเลขและคามาตรฐานตัวชี้วัดใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติไดมีความรูความเขาใจตรงกัน เพื่อใหการจัดเก็บขอมูลมีความถูกตอง
2. ตัวชี้วัด ตองมีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับบริบทของ
พื้นที่หรือภูมิสังคม
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3. ควรมีการเสริมสรางศักยภาพ ถายทอดประสบการณองคความรูเรื่องตัวชี้วัด
แกผูปฏิบัติใหเกิดทักษะและมีขีดความสามารถในการจัดเก็บขอมูลไดอยางถูกตองแมนยํา และ
สามารถวิเคราะหขอมูลความสัมพันธตัวชี้วัดระหวางดินกับปาไม และ น้ํากับเกษตร ในเชิงบูรณาการได
4. มีการติดตามงานในรูปแบบคณะทํางานชุดยอย เพื่อรับทราบความคืบหนา
การดํ า เนิ น งานและให ข อ คิ ด เห็ น ในการหาแนวทางแก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ งาน
อยางตอเนื่อง ซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จในการนําตัวชี้วัดไปปรับปรุงพัฒนาขยายผลมากขึ้น
5. ควรกําหนดผูรับผิดชอบในการเก็บขอมูลตัวชีว้ ัดใหชัดเจน เพื่อปองกันความ
คลาดเคลื่อนของขอมูลที่ได และควรเก็บขอมูลตามหลักเกณฑ/วิธีการซึ่งกําหนดไวในคูมือตัวชี้วัด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
6. สําหรับตัวชี้วัดดานน้ํา จะดําเนินการจัดสัมมนากลุมยอยดานน้ําในระดับผูปฏิบัติ
ของทุกศูนยศึกษาฯ เพื่อรวมกันพิจารณาดัชนีชี้วัด กําหนดรายละเอียดและวิธีการเก็บใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในปงบประมาณ 2553
7. ตัวชี้วัดดานดิน ควรปรับปรุงชวงเวลาในการเก็บตัวอยางดิน และลดความถี่
ในการเก็บ รวมทั้งเพิ่มตัวชี้วัดทางเคมี เพื่อวัดความอุดมสมบูรณของดิน
8. ตัวชี้วัดดานการเกษตร ไมมีการปรับปรุง แตใหน้ําหนักกับความละเอียดในการ
เก็บขอมูล โดยตัวเลขและหนวยวัดตองมีความถูกตองแมนยํา
9. ตัวชี้วัดดานปาไม ยังคงใชดัชนีชี้วัดที่เปนเกณฑมาตรฐานกลางในการเก็บขอมูล
ของศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง สําหรับคุณลักษณะของปาไมที่มีความแตกตางกันในแตละศูนยฯ
จะนําไปพิจารณาอยางละเอียดในการประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดดานปาไมในระดับผูปฏิบัติ
ณ ศูนยศกึ ษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในปงบประมาณ 2553
10. ตัวชี้วัดดานทรัพยากรชายฝง จะปรับการศึกษาตัวชี้วัดดานปาชายเลนเปนลักษณะ
โครงการวิจยั รวมกับสถาบันการศึกษา โดยศึกษาอัตราการเพิ่มขึน้ ของสัตวหนาดินกับความเปลีย่ นแปลง
ในพื้นที่ปาชายเลน (สํารวจ Macro Benthos)
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ในภาพรวมของการสัม มนาฯ ทํา ใหไ ดขอ มูล เชิง ลึก จากการแลกเปลี่ย น
ระดมความคิดเห็นของนักวิชาการ ผูกํากับเชิงนโยบาย ผูปฏิบัติ ในการแกปญหา/อุปสรรค
ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ดังผลสรุปที่ไดจากการสัมมนาฯ ขางตน มากําหนดเปนแนวทางใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2553
สําหรับการดําเนินงานในระยะตอไป คือ การจัดทําแผนปฏิบัติการตัวชี้วัด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อบูรณาการการดําเนินงานรวมกัน ตอไป
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คํากลาวเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การทบทวนแนวทางปฏิบัติงานการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”
โดย นายโกวิทย เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร.
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552
ณ หองทาชัย 2 ภูเขางาม รีสอรท จังหวัดนครนายก
                   

ผูรวมสัมมนาทุกทาน
ทานเลขาธิการ กปร. ไดมอบหมายใหผมมาทําหนาที่ประธานในพิธีเปดการประชุม
เชิ งปฏิ บั ติ การ “การทบทวนแนวทางปฏิ บั ติ งานการจั ดทํ าตั วชี้ วั ดโครงการอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ” ซึ่งจัดโดย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ในโอกาสที่มีการประชุมของคณะทํางาน และเจาหนาที่จากสวนราชการที่รวมดําเนินงาน
สนองพระราชดําริ ในครั้งนี้
ผมขอแสดงความชื่นชมผู จัด ที่ใหความสําคัญในการจัดทําตัวชี้วัดโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละดาน และใชเปน
บรรทัดฐานในการวัดระดับการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในดานตาง ๆ
โดยการระดมกําลังความคิด ความรู ความสามารถ จากผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขามาประมวลผล
การจัดทําตัวชี้วัดการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และไดดําเนินการมารวมจัดเก็บ
ขอมูลผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ ภายในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง 6 แหง
ดังนั้น ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จึงเปนโอกาสที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยน
ระดมความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อจะไดทราบถึงปญหาอุปสรรค ในการดําเนินการจัดเก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด อันจะนําไปสูการทบทวนผลการจัดทําตัวชี้วัดฯ ที่ผานมา การพิจารณาหาแนวทาง
การปฏิบัติงานที่เหมาะสมสําหรับการแกไขปญหาอุปสรรค การปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหมีความชัดเจนสอดคลองเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
ได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ น ก อนที่ จะนํ าไปประยุ กต ใช ในการวั ดระดั บการพั ฒนาโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริอื่น ๆ อยางเหมาะสม เปนมาตรฐานเดียวกันในอนาคต ซึ่งจะเปนการ
แสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดพระราชทานพระราชดําริ และสามารถ
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ ตอไป
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ผมขอขอบคุณผูทเี่ กี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน เจาหนาทีจ่ ากศูนยศึกษาฯ ทัง้ 6 แหง
ตลอดจนผูแ ทนจากหนวยงานตาง ๆ จากสวนกลาง ที่มาเขารวมในการสัมมนาฯ ครั้งนี้
บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวน
แนวทางปฏิบัติงานการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”ขอใหการสัมมนาฯ
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค และขอใหทุกทานที่เขารวมสัมมนาฯ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนแนวทางปฏิบัติงานการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
                   

สํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน
การจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ระหวางวันที่ 24 – 25 กันยายน 2552
ณ ภูเขางาม รีสอรท จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนผลการจัดทําตัวชี้วัดฯ ทีผ่ า นมา
และพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการแกไขปญหา/อุปสรรค สําหรับการปรับปรุง
และพั ฒ นาตั วชี้ วั ด โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ให มี ค วามชั ด เจนและสอดคล อ ง
เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
การสัมมนาฯ ดัง กล าว มี ผูเ ข าร วม จํ า นวน 120 คน ประกอบด วย ผูบ ริ ห าร
สํานักงาน กปร. คณะทํางานบริหารการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ไดแก ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานดิน น้ํา ปาไม การเกษตร และทรัพยากรชายฝง ผูอํานวยการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เจาหนาที่ผูดําเนินงานกํากับและจัดเก็บ
ขอมูลตัวชี้วัดของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง 6 แหง และผูแทนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมปาไม เปนตน
สําหรับการดําเนินงานสัมมนาฯ เริ่มจากการบรรยายภาพรวมเรื่อง “ตัวชี้วัด
โครงการพัฒนา” โดย นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร ผูอํานวยการสํานักประเมินผลและเผยแพร
การพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อสรางความเขาใจ
และเปนการปรับฐานความรูเกี่ยวกับตัวชี้วัดโครงการพัฒนาใหผูเขารวมสัมมนาฯ ใชเปนแนวทาง
สําหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบการประชุมกลุมยอย ซึ่งไดมีการแบงกลุมยอย
ออกเปนดานดิน แหลงน้ํา ปาไม เกษตร และการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง เพื่อรับทราบ
ปญหา/อุปสรรค และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการดําเนินงานทั้งดานวิชาการและการ
บริหารจัดการ ตลอดจนรวมกันกําหนดแนวทางการปรับปรุงการเก็บขอมูลตัวชี้วัดใหมีความ
สอดคลองเหมาะสมมากขึ้น และมีการนําเสนอขอสรุปของการประชุมกลุมยอยในแตละดาน
จากการประมวลความเห็นที่ไดไปพัฒนาการดําเนินงานการจัดทําตัวชี้วัดอยางเปนระบบตอไป
ดังรายละเอียดซึ่งปรากฏตามหัวขอการบรรยายและประชุมกลุมยอยในแตละสวน
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การบรรยายเรื่อง
ตัวชี้วัดโครงการพัฒนา
โดย นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร
ผูอํานวยการสํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

บรรยายถึงภาพรวมของตัวชี้วัดโครงการพัฒนาเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด การติดตาม
ประเมินผล และกรอบการประเมินความคุมคา เนนตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสําเร็จดานประสิทธิภาพ
ซึ่งตองพิจารณาถึงองคประกอบ ตนทุนตอหนวย สัดสวนผลผลิตตอทรัพยากร สวนดานประสิทธิผล
จะมีดัชนีชี้วัดระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย และการวัดระดับความพึงพอใจ
ของผูใชประโยชน รวมทั้งประสิทธิผลของคาใชจาย (Cost – Effectiveness) ตลอดจนดัชนีชี้วัด
ความอยูเย็นเปนสุข โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ความสําคัญของการติดตามประเมินผล
การติดตาม (monitoring)
นิยาม กระบวนการตรวจสอบ/กํากับ/เฝาระวังการดําเนินแผน/โครงการอยาง
ตอเนื่อง โดยมีระบบจัดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยนําเขา กิจกรรม และผลผลิต
จุดมุงหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน ทําใหทราบปญหาและ
เกิดอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินงาน หาแนวทางแกไข ปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด
ประโยชน นําไปใชแกไขปญหาตางๆ ระหวางดําเนินงาน
การประเมินผล (Evaluation)
นิยาม กระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามตัวชี้วัด โดยเปรียบเทียบ
กับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไว โดยครอบคลุมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ตัวชี้วัด : (Indicator) ตัวประกอบ ตัวแปรหรือคาที่สังเกตได ซึ่งบงบอกผลการดําเนินงาน
- เกณฑ : (Criteria) ระดับที่แสดงถึงผลสําเร็จของการดําเนินงาน
- มาตรฐาน : (Standard) ระดับการปฏิบัติที่แสดงถึงความสําเร็จอันเปนที่ยอมรับทั่วไป
จุดมุงหมาย เปนสารสนเทศสําคัญตอผูบริหารหรือผูมีอํานาจตัดสินใจถึงความ
เหมาะสม และการบรรลุผลสําเร็จของการดําเนินงาน
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ประโยชน เสนอแนะ ปรั บ เปลี่ ย นระหว า งดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให เ กิ ด ผลตาม
เปาหมาย หรือวางแผนพัฒนาใหดีขึ้นในอนาคต
ประเภทของการประเมิน
- การประเมินความตองการจําเปน (Need Assessment)
- การประเมินความเปนไปได (Feasibility Study)
- การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation)
ชวงเวลาของการประเมิน
1. ประเมินกอนการดําเนินงาน วัตถุประสงคการวิเคราะหโครงการ
- เพื่อจัดลําดับความสําคัญของโครงการภายใตงบประมาณที่มีจํากัด
- เพื่อคัดเลือกโครงการที่มีความจําเปนและคุมคาในการลงทุน
- เพื่อกลั่นกรองมิใหมีการลงทุนที่ซ้ําซอน
- เพื่อคัดเลือกโครงการที่มีความพรอมในการดําเนินการ
- เพื่อกําหนดแหลงเงินทุนใหเหมาะสมกับประเภทโครงการ
- เพื่อพิจารณาผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
- เพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงขอเสนอโครงการใหสามารถดําเนินการได
ในทางปฏิบตั ิตามวัตถุประสงคและเปาหมาย จึงกําหนดกรอบการพิจารณาโครงการ ดังนี้
1. ภาพรวมการดําเนินงาน
2. ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรตางๆ
3. ความจําเปนของโครงการ
4. ความสมบูรณและความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น
5. ความเหมาะสมดานกายภาพ
6. ความเหมาะสมดานเทคนิค
7. ความเหมาะสมดานเศรษฐกิจและการเงิน
8. ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และการมีสวนรวมของชุมชน
9. ความเหมาะสมดานการบริหารโครงการ
10. ผลกระทบตอนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
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2. ประเมินระหวางดําเนินการ การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
2.1 ประเมินกระบวนการดําเนินงานตามที่กําหนดขณะที่โครงการกําลังดําเนินการอยู
2.2 พิจารณากิจกรรมตางๆ วาไดดําเนินงานตามแผนเพียงใด ทั้งในแงปจจัยนําเขา
วิธีดําเนินการ และผลงาน
2.3 ฝายบริหารสามารถประเมินความกาวหนาการดําเนินงาน ตัดสินใจแกไขปญหา
เพื่อใหมั่นใจวาโครงการเปนไปตามทีก่ ําหนด
3. ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
3.1 การประเมินผลผลิต (Output Evaluation)
3.2 การประเมินผลกระทบ (Outcome/impact Evaluation)
กรอบการประเมินความคุมคา
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายความพึงพอใจของผูร ับบริการ
ประสิทธิภาพ การสรางผลผลิตหรือการใหบริการดวยตนทุนต่ําที่สุด
ผลกระทบ ผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจทั้งที่คาดหมายและไมคาดหมาย
ตัวชี้วัดการประเมินความคุมคา
1. ภารกิจบริการสาธารณะ (ประชาชนไดประโยชนโดยตรง)
ตัวชี้วัดหลัก
1. ประสิทธิภาพ
- ตนทุนตอหนวย
- สัดสวนผลผลิตตอทรัพยากร
- สัดสวนคาใชจายตอคาใชจายตามแผน
- คุณภาพการใหบริการ
2. ประสิทธิผล
- ความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย
- ระดับความพึงพอใจของผูใชประโยชน
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
- ประสิทธิผลของคาใชจา ย (Cost-Effectiveness)
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2. ภารกิจบริการดานการพัฒนาและความมั่นคง (ประชาชนไดประโยชนโดยออม)
ตัวชี้วัดหลัก
1. ผลกระทบ
- ตอประชาชน
- ตอเศรษฐกิจ
- ตอสังคม
- ตอสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
- Benefit-Cost Ratio
- ผลสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชงบประมาณ
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART)
3. ภารกิจที่เปนโครงการ
- ประเมินตัวชี้วัดหลักและเพิ่มเติม
คุณสมบัติของตัวชี้วัด
- Validity : ความสมเหตุสมผลที่อธิบายได
- Availability of Data : ความมีอยูของขอมูล
- Reliability of data : ความเชื่อถือไดของขอมูล
- Sensitivity : ความไวตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือคุณภาพ
ตัวชี้วัดศูนยศึกษาการพัฒนาฯ
สามารถพิจารณาจากวัตถุประสงคและเปาหมายของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ดังนี้
- แสวงหาแนวทางและวิ ธี ก ารพั ฒ นาที่ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล อ ม “ต น แบบ”
ความสําเร็จเปนตัวอยางใหแกพื้นที่อื่นๆ
- เปนแหลงผสมผสานวิชาการและการปฏิบัติเปนแหลงความรูของราษฎร เปนแหลง
ถายทอดประสบการณและแนวทางแกไขของนักวิชาการ เจาหนาที่ฯ และราษฎร
- พัฒนาแบบผสมผสาน
- การประสานงานระหวางสวนราชการ
- เปนศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จฯในลักษณะพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต
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กลุมเปาหมายของศูนยฯ
1. ประชากรที่อาศัยในหมูบานรอบๆศูนยศึกษาฯ
2. หมูบานเปาหมายเปนแหลงดูงานของหมูบานอื่น
การตั้งโจทยเพื่อวัดโครงการพัฒนา
1. ผลผลิตที่เกิดจากศูนยศึกษาฯ
2. การวัดประสิทธิผลการดําเนินงาน
- การบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
- ความพึงพอใจของประชาชน/นักวิชาการเกี่ยวกับความรูที่ไดจากศูนยศึกษาฯ
3. การวัดผลลัพธ
- การนําความรูไปใชประโยชน
4. ผลกระทบ
- ความอยูเย็นเปนสุข
การประเมินผลกระทบดัชนีความอยูเย็นเปนสุข
“ความอยูเย็นเปนสุข” หมายถึง สภาวะที่คนอยูดมี ีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดํารงชีวิตอยาง
มีดุลยภาพทัง้ จิต กาย ปญญา ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเปนองครวม
และสัมพันธกันไดถูกตองดีงาม นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติระหวางคนกับคน และการอยูรวมกัน
อยางสมดุลระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความหมายในแตละองคประกอบและองคประกอบยอย
การมีสุขภาวะ มีรางกายแข็งแรงไมเจ็บปวย มีอายุยืนยาว มีสุขภาพจิตใจที่ดี ดําเนิน
ชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะสมาธิและความเพียร คิดเปน ทําเปน มีความเปนเหตุเปนผล มี
ทักษะในการใชชีวิตอยางมีคุณคา อยูในสังคมไดอยางปกติสุข สรางสรรคประโยชนแกตนเอง
ครอบครัว และสังคมไดอยางเต็มศักยภาพ ประกอบดวย
 สุ ข ภาพกายดี มี ร า งกายแข็ ง แรง ภาวะโภชนาการดี มี พ ฤติ ก รรมดํ า รงชี วิ ต ที่
เหมาะสม หางไกลโรคภัยไขเจ็บ ไดแก รางกายแข็งแรง อายุยืนยาว
 สุ ขภาพจิ ตใจ รู จั กควบคุ มอารมณ ตนเอง มี ความสั มพั นธ อั นดี มี ความเอื้ อเฟ อ
เผื่อแผผูอื่น มีจิตดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม ไดแก ไมเจ็บปวยทางจิต มีคุณธรรม
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รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใชประสบการณ ศักยภาพ
ทักษะความสามารถของตนใหเปนประโยชนในการปฏิบัติภารกิจไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ไดแก ความสามารถในการเรียนรู การเรียนรูที่มีคุณภาพ
 คิดเปนทําเปน

เศรษฐกิจเปนธรรมและเขมแข็ง การมีรายไดที่เพียงพอ มีสัมมาชีพหรือการมี
งานที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทํางาน อยูภายใตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มี
คุณภาพ เสถียรภาพ และมีการกระจายรายไดในกลุมตาง ๆ ในสังคมอยางเปนธรรม ประกอบดวย
1. การมีสัมมาชีพ การทํางานที่สุจริต ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ทํางานเต็มความสามารถ
มีหลักประกันความมั่นคงและความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก การมีงานทํา การมีหลักประกันและ
ความปลอดภัยในการทํางาน
2. เศรษฐกิจเขมแข็ง ระบบเศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ สามารถพึ่งตนเองได
มี ภู มิ คุ ม กั น ทางเศรษฐกิ จ มี ก ารพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สามารถปรั บ ตั ว ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงสถานการณโลก ไดแก การพึ่งตนเอง มีภูมิคุมกัน เติบโตอยางมีเสถียรภาพ
ปรับตัวทันตอการเปลี่ยนแปลง
3. มีความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจที่เปดโอกาสการเขาถึงกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ปจจัยการผลิต โครงสรางพื้นฐานของรัฐอยางทั่วถึง มุงไปสูการลดความยากจน
ลดชองวางของการกระจายรายได และกระจายความมั่งคั่งอยางทั่วถึง ไดแก ลดความยากจน
ลดชองวางรายได


กลุมบุคคลที่มีความผูกพันทางอารมณและจิตใจในการดําเนินชีวิต
รวมกันอยางมีจุดมุงหมาย มีบรรยากาศที่สงบสุข สามารถปฏิบัติบทบาทหนาที่ของครอบครัว
ได อ ย า งเหมาะสม มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ต อ กั น และสามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมอย า งมั่ น คง
ประกอบดวย
1. บทบาทครอบครัวที่เหมาะสม การทําหนาที่ดูแลความเปนอยูและคุณภาพชีวิต
ของคนในครอบครัวและการรูจักทํามาหากิน ไดแก การอบรมบุตรหลาน การดูแลผูสูงอายุ
การทํามาหากิน
2. สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว การอยูรวมกันดวยสัมพันธภาพที่ดี มีความผูกพัน
เคารพและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ไดแก ครอบครัวขยายมีความสุขพรอมหนา และทํากิจกรรมรวมกัน
ครอบครัวอบอุน
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3. การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ มีรายไดพอเพียงตอการเลี้ยงดูสมาชิกและเขาถึง
ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต ไดแก มีรายไดพอเพียง ที่อยูอาศัยมั่นคงมีปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต
ประชาชนรวมตัวกันเปนปกแผน สามารถพึ่งตนเองและการเรียนรูสูง
มี อ งค ก รในชุ ม ชนที่ เ ข ม แข็ ง มี ค วามสามั ค คี เอื้ อ อาทรอยู ร ว มกั น อย า งสงบสุ ข ธํ า รงไว ซึ่ ง
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และ ภูมิปญญาของทองถิ่น ประกอบดวย
1. ชุมชนพึ่งตนเอง ชุมชนที่ประชาชนรวมตัวกันอยางมั่นคง สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
ทรัพยากร และภูมิปญญาของชุมชนเปนหลัก มีกลุมผูนําองคกรในชุมชน มีกระบวนการเรียนรู
ภายในชุมชนและการมีเครือขายการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเขตชุมชน ไดแก ความเขมแข็ง
ขององคกรชุมชน กระบวนการเรียนรูรวมกัน
2. ชุมชนเกื้อกูลกัน สมาชิกมีความรัก ความเอื้ออาทร ความสามัคคี และมีจิตที่สํานึก
หวงแหนความเปนชุมชนรวมกัน ไดแก การมีสวัสดิการในชุมชน
 ชุมชนเขมแข็ง

สภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศสมดุล การดํารงชีวิตในสังคมที่มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน สิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีมีระบบนิเวศสมดุลเกื้อกูลตอการดํารงชีวิตใหอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุขและยั่งยืน ประกอบดวย
1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยในการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชีพไมมีความรุนแรงในสังคม ไดแก คดีความรุนแรงลดลง
2. คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี การที่มลภาวะตางๆถูกควบคุมแกไขใหฟนคืนสูสุขภาพที่ดี
ไดแก มลภาวะดานน้ํา อากาศ ดิน ขยะ ไดรับการดูแลแกไข
3. ระบบนิเวศ การดํารงชีวิตที่พอเหมาะสอดคลองกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ
ไดแก ความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรฯ


สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ ไดรับความ
ยุติธรรม ยอมรับและปฏิบัติตอผูอื่นโดยคํานึงถึงความเทาเทียมกัน มีสวนรวมบริหารจัดการ
ประเทศรวมกับภาครัฐ เพื่อใหเกิดความโปรงใส คุมคา และเปนธรรมกอใหเกิดสังคมสมานฉันท
และมีสันติสุขอยางยั่งยืน ประกอบดวย
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1. การมีจิตสํานึกประชาธิปไตย ประชาชนตื่นตัวรูจักรักษาสิทธิ หนาที่ และมีเสรีภาพ
ประพฤติปฏิบัติตามสิทธิหนาที่ของตนเอง และเคารพสิทธิหนาที่บุคคลอื่น และกระตือรือรน
เขามามีสวนรวมพัฒนาประเทศ ไดแก เคารพกฎระเบียบของสังคม ปกปองสิทธิของตนเอง
เขารวมบริหารจัดการประเทศ
2. สังคมที่มีธรรมาภิบาล การบริหารจัดการเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่ดี มีกระบวนการ
ตรวจสอบที่มีความโปรงใส มีคุณภาพ ยึ ด หลั ก นิ ติ ธรรม การมี สว นรว มของประชาชนและ
ใชทรัพยากรที่คุมคา ไดแก การบริหารจัดการที่ดีของทุกภาคสวน การกระจายอํานาจสูชุมชนทองถิ่น
3. ความสมานฉันททางสังคม การอยูรวมกันในสังคม ฉันทกัลยาณมิตร ยอมรับความหลากหลาย
การอยูรวมกันดวยความ
ดานชนชาติ เชื้อชาติ ศาสนา และความเห็นที่แตกตาง ไดแก
ปรองดองและสามัคคี
                         

15

สรุปตัวชี้วัดดานการพัฒนาดิน
                   

การประชุมกลุมยอยตัวชี้วัดดานการพัฒนาดิน ประกอบดวย
นายพิสุทธิ์ วิจารสรณ (ที่ปรึกษาดานสํารวจและจําแนกดิน เปนผูน ําเสนอและดําเนินรายการ
กรมพัฒนาที่ดิน)
ผศ. พิบูลย กังแฮ
เปนผูวพิ ากษ
(หัวหนาภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาศาสตรเกษตรศาสตร)
เจาหนาที่สํานักงาน กปร. ประกอบดวย
เปนฝายเลขานุการ
นางสาวจําเนียร เพียรไมคลาย นายนพปฎล มกุล กาญจน
นางณัฐกิตติ์ วินิชสําเภาทิพย และนายสุพรรณพร มณีราช
สมาชิกในกลุมประกอบดวยคณะทํางานบริหารการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริดานการพัฒนาดิน และเจาหนาที่จากศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง 6 แหง ซึ่งรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดดานการพัฒนาดิน
กลุ มย อยตั วชี้ วั ดด านการพั ฒนาดิ น ได ร วมกั นพิ จารณาเรื่ องตั วชี้ วั ดด านการพั ฒนาดิ น
ประกอบดวย ตัวชี้วัดทางกายภาพ และตัวชี้วัดทางเคมี ดังนี้
ตัวชี้วัดทางกายภาพ
1. การเพิ่มของหนาดินหรือชั้นดินบน ใชวิธีการเหมือนเดิม
1.1 สิ่งที่ตองปรับปรุง
 ขนาดพืน้ ที่ 10 x 10 ตรม. (แปลงปาไม)
 เก็บตัวอยางดิน 5 จุด
 ระยะเวลาการเก็บตัวอยางดิน
* ในแปลงปาไม เก็บตัวอยางชวงฤดูแลงปละ 1 ครั้ง
* ในแปลงเกษตร เก็บตัวอยางหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตปละ 1 ครั้ง

16

2. การรวนซุยของดินชั้นบน ใชวิธีการเหมือนเดิม
2.1 สิ่งที่ตองหาเพิ่ม Porosity (ความพรุนของดิน)
2.2 สิ่งที่ตองปรับปรุง
 ขนาดพื้นที่ 10 x 10 ตรม. (แปลงปาไม)
 เก็บตัวอยางดิน 5 จุด
 ระยะเวลาการเก็บตัวอยางดิน
* ในแปลงปาไม เก็บตัวอยางชวงฤดูแลงปละ 1 ครั้ง
* ในแปลงเกษตร เก็บตัวอยางหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตปละ 1 ครั้ง
3. ความชื้นของดิน ใชวธิ ีการเหมือนเดิม
3.1 สิ่งที่ตองหาเพิ่ม
 คา AWC (Available Water Capacity) คาความจุความชื้นที่เปน
ประโยชน
 วีธีการเก็บใช Core เก็บตัวอยางดินขนาดเล็ก ลักษณะเดียวกับการหา
ความชื้นของดิน
 สงตัวอยางให หองปฏิบตั ิการกรมพัฒนาที่ดินเปนผูดําเนินการ
 ระยะเวลา 3 ป/ครั้ง เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2553 , 2556 , 2559
3.2 สิ่งที่ตองปรับปรุง
 ขนาดพื้นที่ 10 x 10 ตรม. (แปลงปาไม)
 เก็บตัวอยาง 5 จุด
 ระยะเวลาการเก็บตัวอยางของทุกแปลง
* ชวงฤดูแลง เดือนละ 1 ครั้ง
* ชวงฤดูฝน เดือนละ 1 ครั้ง
* ชวงเปลี่ยนฤดู เดือนละ 2 ครั้ง
* ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับสถิติน้ําฝน ที่ประชุมมีมติใหเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน
เปนผูกําหนดเวลาในการเก็บขอมูลใหชดั เจน
4. การชะลางพังทลายของดิน (คงเดิม)
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ตัวชี้วัดทางเคมี
1. ความอุดมสมบูรณของดิน ไดแก เปอรเซ็นต O.C, N, P, K, Ph, Al, Fe
1.1 สิง่ ที่ตองหาเพิ่ม หาคาเปอรเซ็นต B.S, C.E.C โดย Lab ของกรมพัฒนาที่ดนิ
ทุก 2 ป เริ่มดําเนินการป 2553 , 2555 , 2557 ,...
1.2 สิ่งที่ตองปรับปรุง
 ยกเลิกการหา pH ภาคสนาม
 ขนาดพื้นที่ 10 X 10 ตรม. (แปลงปาไม)
 เก็บตัวอยาง 5 จุด ไมตอง Composit
 ระยะเวลา แปลงปาไม ปละ 1 ครั้ง
แปลงเกษตร ปละ 1 ครั้ง
 การเก็บขอมูลตองเปนชวงเวลาเดียวกัน โดย มอบหมายใหเจาหนาที่
พัฒนาที่ดินเปนผูกําหนดเวลา
ทบทวนผูรับผิดชอบการเก็บตัวอยางดิน
* ศูนยฯเขาหินซอนฯ และศูนยฯพิกุลทองฯ
- เจาหนาทีพ่ ัฒนาที่ดินรับผิดชอบทุกแปลง
* ศูนยฯหวยฮองไครฯ
- แปลงเกษตร เจาหนาที่พัฒนาที่ดนิ รับผิดชอบ
- แปลงปาไม เจาหนาทีป่ าไมรับผิดชอบ
* ศูนยฯภูพานฯ
- แปลงเกษตร เจาหนาที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
- แปลงปาไม เจาหนาทีป่ าไมรับผิดชอบ
* ศูนยฯหวยทรายฯ
- แปลงเกษตร (ไมมี)
- แปลงปาไม เจาหนาทีป่ าไมรับผิดชอบ
เพิ่มเติม - แปลงทรงงาน เจาหนาทีพ่ ัฒนาที่ดินรับผิดชอบ
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* ศูนยฯอาวคุงกระเบนฯ
- แปลงปาไม เจาหนาที่ปาไมรับผิดชอบ โดยกรมพัฒนาที่ดินประสานเรื่อง
การสงตัวอยางดินวิเคราะหทางเคมี
ปญหาและอุปสรรค
1. ศูนยฯเขาหินซอนฯ
* Notebook ชํารุด
* กลองถายรูปชํารุด
* ตองการ Core เก็บตัวอยางดินเพิ่ม
2. ศูนยฯหวยทรายฯ
* Notebook ชํารุด
* GPS ชํารุด
* กลองถายรูปชํารุด
* เครื่องชั่งสงซอมแลว 1 ครั้ง และมีโอกาสชํารุด
3. ศูนยฯพิกลุ ทองฯ
* Notebook ชํารุด
* เครื่องมือดานอุตุนิยมวิทยาชํารุด
* GPS ชํารุด
4. ศูนยฯภูพานฯ
* ตองการ Core เก็บตัวอยางดินเพิ่ม
5. ศูนยฯหวยฮองไครฯ
* ตองการ Core เก็บตัวอยางดินเพิ่ม
6. ศูนยฯอาวคุงกระเบนฯ
* ตองการสวานดิน 1 ชุด
* ตองการกลองถายรูป
* ตองการ Core เก็บตัวอยางดินเพิ่ม

19

ขอเสนอแนะ
1. ทุกศูนยศกึ ษาฯ อยากจะใหมีหองปฏิบัติงานและเจาหนาที่ประจําตัวชีว้ ัดฯ เพื่อเปน
ศูนยรวมอุปกรณ เครื่องมือ และขอมูล อยูในที่เดียวกัน มีเจาหนาที่ประจําสําหรับใช ดูแลเครื่องมือ
และเก็บรวบรวมขอมูล
2. สําหรับศูนยศึกษาฯ ที่มีสถานทีส่ าํ หรับปฏิบัติงานและเจาหนาที่ประจําตัวชี้วัดฯ แลว
ไดแก ศูนยฯภูพานฯ ศูนยฯพิกุลทองฯ และศูนยฯเขาหินซอนฯ
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สรุปตัวชี้วัดดานการพัฒนาแหลงน้ํา
                   

การประชุมกลุมยอยตัวชี้วัดดานการพัฒนาแหลงน้ํา ประกอบดวย
นายวสันต บุญเกิด (ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิสถาบันพัฒนา
เปนผูน ําเสนอ
การชลประทาน กรมชลประทาน)
นายสมบูรณ วงศกาด (ผูอํานวยการกลุมศึกษาและขยายผล
เปนผูดําเนินรายการ
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ สํานักงาน กปร.)
นายวัชระ เสือดี (ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน)
เปนผูว พิ ากษ
เจาหนาที่สํานักงาน กปร. ประกอบดวย
เปนฝายเลขานุการ
นายวรกานต จุฑานนท นายเอกชัย เพ็งสวาง
นายอภิศักดิ์ สรวิสูตร นางสาวนงพะงา เล็กภู
และนางสาวแสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล
สมาชิกในกลุมประกอบดวยคณะทํางานบริหารการจัดทําตัวชี้วัดโครงการ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริดานการพัฒนาแหลงน้ํา และเจาหนาที่จากศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง 6 แหง
ซึ่งรับผิดชอบตัวชี้วัดดานการพัฒนาแหลงน้ํา
กลุมยอยตัวชี้วัดดานการพัฒนาแหลงน้ํา ไดรวมกันพิจารณาตัวชี้วัดดานการพัฒนาแหลงน้ํา
ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
1. การพัฒนาแหลงน้ํา
- ใหรายงานเฉพาะเมื่อมีงานกอสรางในปที่รายงาน หากไมมีงานกอสรางในปนั้น
ก็ไมตองรายงาน
- งานพัฒนา / กอสราง นอก/รอบศูนยฯ หรือสวนขยายผล ใหรายงานโดยหมายเหตุไวดวย
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2. การบริหารจัดการน้ํา
ที่ประชุมกลุม ยอยดานน้ํามีความเห็นรวมกันวา แตละศูนยฯ มีแหลงน้ําเปนอางเก็บน้ํา/
สระน้ํา แตกตางกัน และแตละแหลงน้ําก็มีภารกิจแตกตางกัน จึงเห็นสมควรกรอกขอมูลแยกกัน
เปนรายแหลงน้ํา/อางเก็บน้ํา/สระน้ํา จะเหมาะสมชัดเจนกวา ดังนี้
- ใหปรับหนวยวัดโดยใช ลบ.ม. ไร ครัวเรือน ตัว ฯลฯ ตามทีเ่ ห็นสมควร
- ความพึงพอใจ หากจะยกระดับจากประเมินกันเอง ขึน้ ไปสูก ารออกแบบสอบถามก็
จะเปนที่ยอมรับมากขึ้น โดยอาจใชเกณฑอางอิงจากสํานักสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในสังกัดกรมชลประทาน
- การตรวจวัดคุณภาพน้ําใหปรับจุดและความลึกไดตามความเหมาะสม โดยให
หมายเหตุดวย
- เพิ่มตัวชี้วัด (โดยน้ําหนักหรือจํานวนเงิน) / ปริมาณน้ํา (ลบ.ม.) โดยพยายามใหครอบคลุม
ทุกกิจกรรม
- ระยะเวลาในการรายงานปละครั้งก็เพียงพอ โดยควรเปนชวงหลังฤดูการสงน้ํา แตทั้งนี้
ควรสอดคลองกับดานอื่น เชน เกษตร หรือตามที่สํานักงาน กปร. กําหนด
- สําหรับการปรับปรุงงานชลประทาน การรายงานเชนเดียวกับการพัฒนาแหลงน้ํา
สําหรับการสรุปผลการประชุมบนเวทีการประชุมใหญ ผูทรงคุณวุฒิดานเกษตร เสนอให
ทางดานน้ําพิจารณาสงน้ําจาก Water Holding Capacity และผูทรงคุณวุฒิดานปาไมเสนอให
รวบรวมปริมาณน้ําที่สงให แปลงปาไมนั้ น ผูท รงคุณวุฒิดานการพั ฒนาแหลง น้ําไม ขัดของ
เพราะไดเคยแสดงความเห็นหลายครั้งใหมีการศึกษาเก็บขอมูล รวมกันในลักษณะของการบูรณาการ

                         

22

สรุปตัวชี้วัดดานการพัฒนาการเกษตร
                   

การประชุมกลุมยอยตัวชี้วัดดานการพัฒนาการเกษตร ประกอบดวย
นายธวัชชัย ณ นคร (ที่ปรึกษาดานปฐพีวทิ ยา กรมวิชาการเกษตร)
เปนผูน ําเสนอ
นายปวัตร นวะมะรัตน (ผูอํานวยการกลุมประสานงาน
เปนผูดําเนินรายการ
โครงการพื้นที่ภาคเหนือ สํานักงาน กปร.)
นายเกษม กุลประดิษฐ (รองคณบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล)
เปนผูวพิ ากษ
เจาหนาที่สํานักงาน กปร. ประกอบดวย
เปนฝายเลขานุการ
นายวัชระ หัศภาค นางนภาพร ฉิมแกว และนางสาวกาญจนา กําเนิดพันธุ
สมาชิกในกลุมประกอบดวยคณะทํางานบริหารการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริดานการพัฒนาการเกษตร และเจาหนาที่จากศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง 6 แหง
ซึ่งรับผิดชอบตัวชี้วัดดานการพัฒนาการเกษตร
กลุมยอยตัวชี้วัดดานการพัฒนาการเกษตร ไดรวมกันพิจารณาในเรื่องดังตอไปนี้
หลักการของตัวชี้วัด
1. อินทรียวัตถุ
2. ธาตุอาหารพืช
3. การชะลางพังทลายของดิน
4. ระบบการเกษตร
5. แหลงน้ํา
6. ความปลอดภัยดานอาหาร
7. เศรษฐกิจและการตลาด
สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาของแตละศูนยศึกษาฯ
1. มีการกําหนดพื้นที่และเตรียมแปลงตามลักษณะของพื้นทีท่ แี่ ตกตางกัน
2. มีการเก็บขอมูลและรายงานผลไดในทุกศูนยศึกษาฯ
3.ขอมูลที่ไดรับสวนหนึ่งมีการประมวลวิเคราะหและรายงานผลสามารถใชประโยชนได
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ปญหาการดําเนินงาน
1. ความไมเขาใจในหลักการและวิธีการปฏิบัติ
2. ผูรับผิดชอบมีการเปลีย่ นแปลง
3. บางพื้นทีเ่ กิดภัยธรรมชาติมีผลตอแปลงทีท่ ําการเก็บขอมูล
4. มีความลาชาในการวิเคราะหผลทางหองปฏิบตั ิการ
5. ในบางพื้นที่มีการเปลี่ยนพันธุขาวในแปลงทดลองเดียวกันทําใหไมเกิดผลในเชิงเปรียบเทียบ
ความเห็นตอตัวชี้วัด
1.จํานวนตัวชี้วัด วิธีการเก็บ และประโยชนที่ไดของแตละตัวชี้วดั มีความเหมาะสมดีแลว
2. การใหน้ําพืช ควรใหความสําคัญกับการคํานวณปริมาณการใชน้ําของพืชใหสัมพันธ
กับปริมาตรน้ําชลประทาน
3. การเก็บขอมูลตัวชี้วัด ตองมีความละเอียด รอบคอบ และแมนยํา โดยเฉพาะตัวเลข
และหนวยวัด เชน หนวยวัดผลผลิตของชนิดพืช เนื้อ คิดเปน กก. แลวตองใสหนวยวัดใหถูกตอง
โดยระบุหนวยเปนตอไรทกุ ครั้ง
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สรุปตัวชี้วัดดานการพัฒนาปาไม
                   

การประชุมกลุมยอยตัวชี้วัดดานการพัฒนาปาไม ประกอบดวย
นายสมยศ กีรติวุฒิกุล (หัวหนาสวนงานโครงการฯ
เปนผูน ําเสนอ
กรมปาไม)
นายประสาท พาศิริ (ผูอํานวยการกลุมประสานงาน
เปนผูดําเนินรายการ
โครงการพื้นที่ภาคกลาง สํานักงาน กปร.)
นายสนั่น เชื้อทอง (นักวิชาการปาไม ชํานาญการ
เปนผูวพิ ากษ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)
เจาหนาที่สํานักงาน กปร. ประกอบดวย
เปนฝายเลขานุการ
นางพิชญดา หัศภาค นายขจรชัย ฤทธิวงศ
นางสาวพิสมัย เครือชารี และนางสาวฉัตตริน บุญเกิด
สมาชิกในกลุมประกอบดวยคณะทํางานบริหารการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริดานการพัฒนาปาไม และเจาหนาที่ จากศูน ยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหงซึ่ งรับ ผิดชอบ
ตัวชี้วัดดานการพัฒนาปาไม
กลุมยอยตัวชี้วัดดานการพัฒนาปาไม ไดรวมกันพิจารณาในเรื่องดังตอไปนี้
ประเด็นที่ 1 แบบฟอรม วิธีการ ระยะเวลาการเก็บตัวชี้วัดใหคงไวเพื่อเปนมาตรฐานกลาง
ของศูนยศึกษาฯ ทัง้ 6 แหง
ประเด็นที่ 2 ควรจัดทําตัวชี้วัดเพิ่มเติมเฉพาะศูนยฯ ซึง่ มีแนวพระราชดําริการพัฒนาปาไม
ที่แตกตางกัน เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ที่มีการพัฒนาปาไมระบบตาง ๆ
ประเด็นที่ 3 ปญหาของตัวชี้วดั ดานการพัฒนาปาไม
- การบริหารจัดการ
- บุคลากร ความรู ความเขาใจของผูปฏิบัติ
- เครื่องมือ
- งบประมาณ
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ประเด็นที่ 4 ขอเสนอแนะ
- การพัฒนาบุคลากร ควรมีการแลกเปลีย่ นความรู วิธีการ การดําเนินงานของศูนย
ศึกษาฯ แตละแหง โดยหมุนเวียนเจาหนาที่ไปเรียนรูตามศูนยศึกษาฯ ตาง ๆ เชน ศึกษาดูงาน
การเก็บตัวชีว้ ัดปาตนน้ําของศูนยฯ หวยฮองไครฯ
- ตัวชี้วัด ควรอธิบายใหคนทั่วไปสามารถเขาใจได
- ควรมีการเก็บและวิเคราะหตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ควรมีผูรับผิดชอบหลักของศูนยศึกษาฯ
- สํานักงาน กปร. ควรติดตามอยางตอเนื่องในพื้นที่
- ตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจสังคม สํานักงาน กปร. ควรเรงดําเนินการโดยบูรณาการ
สังเคราะหจากตัวชี้วัดทั้ง 5 ดาน และควรเปนตัวชีว้ ัดที่งายตอความเขาใจ
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สรุปตัวชี้วัดดานการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง
                   

การประชุมกลุมยอยตัวชี้วัดดานการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง ประกอบดวย
นายศุภวัฒน โกมลมาลย (ผูอํานวยการสวนโครงการ
เปนผูน ําเสนอ
พระราชดําริ กรมประมง)
นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ (ผูอํานวยการกลุมประสานงาน
เปนผูดําเนินรายการ
โครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงาน กปร.)
ดร.หรรษา จรรยแสง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล)
เปนผูรวมวิพากษ
เจาหนาที่สํานักงาน กปร. ประกอบดวย
เปนฝายเลขานุการ
นายจิตพล สิทธิประณีต นางสาวกาญจนา โนรี
และนางสาวนวพร รัตนสมบัติทวี
สมาชิกในกลุม ประกอบดวย นายคณิต ไชยาคํา อดีตผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบนฯ นายสมชาย มั่นอนันตทรัพย นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษ และ
คณะทํางานบริหารการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรชายฝง และเจาหนาที่ของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
กลุมตัวชี้วัดดานการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง ไดรวมกันพิจารณาในเรื่องตัวชี้วัด
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง ดังนี้
การปรับปรุงตัวชี้วัด
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาตัวชี้วัด จากเดิม 32 ตัวชี้วัด เหลือ 19 ตัวชี้วัด ดังตอไปนี้
1. ทบทวน (3 ตัวชี้วัด) เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสะทอนการดําเนินงานของกิจกรรม
กิจกรรมการสงเสริมการเลี้ยงกุงดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม ไดแก
- การบริหารระบบชลประทาน
- เกษตรกรมีสวนรวม
- ทบทวนผลผลิตจากการเลี้ยงกุงดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม
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2. แก ไ ข (1 ตั ว ชี้ วั ด ) เพราะตั ว ชี้ วั ด เดิ ม กว า งเกิ น ไป ทํ า ได ย ากและไม ไ ด นํ า มาใช
ประโยชนเทาที่ควร
* จากเดิมสํารวจจํานวนชนิดของสัตวน้ํา เปนจํานวนสัตวน้ําที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ (กุง/ปู/หอย)
* ระบบนิเวศแหลงหญาทะเล แกเปน “เนื้อที่หญาทะเลเพิ่มขึ้น/ลดลง”
3. ตัดออก (13 ตัวชี้วัด) ไดแก
* กิจกรรมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- ดานประมงเรื่องความอุดมสมบูรณ ตัดออกเพราะวัดยาก ประกอบดวย
- ระบบนิเวศหาดหิน
- ระบบนิเวศแนวปะการัง
- ระบบนิเวศหาดทราย
- ดานปาชายเลน ตัดออกเพราะเปนงานที่ไดผลสําเร็จอยูแลว ประกอบดวย
- งานปลูกปาชายเลน : อัตราการรอดตาย
- งานบํารุงปาชายเลน : อัตราการรอดตาย อัตราการเจริญเติบโต
ของตนไม ความหลากหลายของชนิดพันธุไม การปกคลุมพืน้ ที่
- งานเพาะชํากลาไมปาชายเลน : จํานวนผูขอรับกลาไม
ปริมาณกลาไมที่แจกจาย และการรอดตายของกลาไมหลังการปลูก
- งานศึกษาวิจัยดานปาชายเลน : ผลงานทางวิชาการ และการ
ถายทอดสูประชาชน
ปญหาอุปสรรค
1. บุคลากรมีการสับเปลีย่ นหนาที่บอยและไมไดมอบหมายงาน ทําใหเกิดความสับสน
ในการใชคูมือเพราะมีหลายเลม
2. มีปญหาในเรื่องการเก็บขอมูลตัวชี้วัดเรื่องดิน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินไดขอความรวมมือ
ใหชวยเก็บขอมูลให
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ขอเสนอแนะ
1. ขอมูลคุณภาพดิน ถายังไมไดเก็บใหใชขอมูลของกรมประมง
สิ่งที่ควรดําเนินการตอไป
1. macro benthos ในสวนของประมงควรหาขอมูลและขอความรวมมือจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ไดแก มหาวิทยาลัยบูรพา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
2. การสํารวจ macro benthos ในสวนของปาชายเลนควรทําในรูปแบบของโครงการวิจัย
3. การสราง water way ระหวางปาชายเลน เพื่อปลอยพันธุสัตวน้ําสําหรับการเพิ่มผลผลิต
แกชาวประมงชายฝง
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สรุป/ขอเสนอแนะ/แนวทางการดําเนินงานในระยะตอไป
                   

ป 2548

- จัดทําคูมือตัวชี้วัดฯ (ฉบับสมบูรณ)

ป 2549

- จัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดฯ ตามคูมือ
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)

ป 2550

- จัดเก็บขอมูลจากแปลงตัวอยาง/รายงานผลตามไตรมาส
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)

ป 2551

- จัดเก็บขอมูลจากแปลงตัวอยาง/รายงานผลตามไตรมาส
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
- คณะทํางานบริหารการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อยูระหวางจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วดั ฯ

ปญหาอุปสรรค ประกอบดวย
ดานบุคลากร
1. การปรับเปลีย่ นโยกยาย
- ปรับเปลี่ยนบอย
- ปรับเปลี่ยนโดยสวนใหญไมมีการสงมอบงาน
- ขาดการถายทอดความรู ความชํานาญงาน ทักษะ(การสังเกตุ) และเทคนิควิชาการ
- มีการปรึกษานักวิชาการนอย ผลคือจัดเก็บขอมูลไมถูกตอง
2. ไมไดกําหนดวุฒิการศึกษาบุคลาการหลักเปนนักวิชาการ ผลคือการเก็บขอมูลไมสมบูรณ
/งานขาดคุณภาพ
3. ขาดบุคลากร
- ผูประสานงานกลาง (ขาด 4 ศูนย)
- ผูกํากับดูแล (ขาด 2 ศูนย)
- ผูปฏิบัติงาน (ขาด 2 ศูนย)
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ดานเครื่องมือ/อุปกรณ
1. บางสวนชํารุดใชการไมได
2. หมดอายุการใชงาน
3. บางอยางมีไมพอกับปริมาณการใชงาน
4. ไมทันสมัยตอการใชงาน (ทําใหขอมูลไมเที่ยงตรง)



ดานการบริหารจัดการ
1. การใหความสําคัญในการดําเนินงานเรื่องตัวชี้วัดคอนขางนอย
2. การจัดเก็บขอมูลไมเปนไปตามหลักเกณฑของคูมือตัวชี้วัดฯ
3. การติดตามผลการดําเนินงานตัวชี้วดั คอนขางนอย ขาดความตอเนื่อง
4. รายงานผลการจัดเก็บขอมูล
- ไมเปนไปตามแบบฟอรมรายงานที่กําหนด
- ไมเปนไปตามหวงเวลาที่กําหนด
- ขาดการใหความสําคัญกับการรายงานผลเทาที่ควร

แนวทางการดําเนินงานในระยะตอไป
ผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปแนวทางในการดําเนินงานในระยะตอไป ดังนี้
1. จัดทําแผนปฏิบัติการ สํานักงาน กปร. จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ การจัดทํา
ตัวชี้วัดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และรวมติดตามความกาวหนากับคณะทํางานบริหารการ
จัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานดิน น้ํา ปาไม
การเกษตร ทรัพยากรชายฝง เพื่อเสริมสรางศักยภาพถายทอดประสบการณองคความรูเรื่อง
ตัวชี้วัดและใหขอคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแกไขจุดออนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถเก็บ
ขอมูลและวิเคราะหขอมูลเชิงความสัมพันธระหวางตัวชี้วัดแตละดานแบบบูรณาการไดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเปนระยะ เพื่อการเผยแพร ขยายผล
และพั ฒนาทางด านวิ ชาการที่ เกี่ ยวข อง ตลอดจนเพิ่ มเติ มตั วชี้ วั ดด านเศรษฐกิ จและสั งคม
ที่เหมาะสมสําหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหไดตัวชี้วัดครบถวนทุกดาน ตอไป
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2. การจัดสัมมนา เพื่อนําปญหา/อุปสรรคที่พบจากการติดตามงานมารวมกันพิจารณา
ทบทวนในเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางผูดําเนินงานจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด
เปนการพัฒนางานและกําหนดแนวทางในการทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง
3. ดําเนินการแกไขปญหาอุปสรรค
 ดานบุคลากร
- ศู นย ศึ กษาฯ แต ละแห ง ควรกํ าหนดตั วบุ คลากรผู รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง าน
โดยตรงเพื่อใหมีผูรับผิดชอบการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ดานเครื่องมือ/อุปกรณ
- ควรมีการสํารวจและตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณตัวชี้วัดใหเปนปจจุบัน และ
เสนอความตองการในการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมือใหสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ


ดานการบริหารจัดการ
- ควรเพิ่ ม ความถี่ ใ นการติ ด ตามงานให ม ากขึ้ น โดยใช รู ป แบบการติ ด ตามใน
ลักษณะคณะทํางานยอยเฉพาะดาน เชน ดิน น้ํา ปาไม เกษตร ไปใหคําแนะนํา/ถายทอดองค
ความรูแกเจาหนาที่เพื่อแกปญหาอุปสรรค จะทําใหการทํางานเกิดความคลองตัว ตอเนื่อง และ
เกิด ประสิท ธิภาพ นอกจากนี้ ยั งเปนการแก ป ญหาชวงเวลาการปฏิ บั ติงานที่ ไม ตรงกั นของ
คณะทํางานอีกดวย
- การจั ดทําตัวชี้วัดโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ ผูบ ริห าร ควรร วมให
นโยบายแผนการปฏิบัติงานและกําหนดแนวทางการจัดทําตัวชี้วัดฯ กับเจาหนาที่ ผูกํากับและ
ผูดูแลตัวชี้วัด ศูนยศึกษาฯ ใหเปนไปตามกรอบแนวทางที่คณะทํางานบริหารการจัดทําตัวชี้วัดฯ
กําหนดไวอยางชัดเจน และบูรณาการใหเกิดการขับเคลื่อนงานอยางมีประสิทธิภาพ


                         

ภาพประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนแนวทางปฏิบัติการการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

นายโกวิทย เพงวาณิชย
รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กลาวเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

บรรยากาศภายในหองประชุมสัมมนาหองรวม

การประชุมกลุมยอยดานการพัฒนาการเกษตร

การประชุมกลุมยอยดานการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง

การประชุมกลุมยอยดานการพัฒนาแหลงน้าํ

การประชุมกลุมยอยดานการพัฒนาปาไม

การประชุมกลุมยอยดานการพัฒนาดิน

รายชื่อผูเขารวมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนแนวทางปฏิบัติงานการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ระหวางวันที่ 24-25 กันยายน 2552
ณ ภูเขางาม รีสอรท จังหวัดนครนายก
                   

สํานักงาน กปร.
1. นายโกวิทย เพงวาณิชย
รองเลขาธิการ กปร.
2. นายสายเมือง วิรยศิริ
รองเลขาธิการ กปร.
3. นายปกรณ สัตยวณิช
ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.
4. นางสาวศรีนิตย บุญทอง
ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร
5. นายดนุชา สินธวานนท
ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ 2
6. นางสุวรรณา พาศิริ
ผูอํานวยการสํานักแผนงานและติดตามประเมินผล
กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคกลาง
1. นายประสาท พาศิริ
ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคกลาง
2. นายตรีวิทย วินิชสําเภาทิพย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
3. นายจิตพล สิทธิประณีต
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
4. นายเอกชัย เพ็งสวาง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
5. นายอภิศักดิ์ สรวิสูตร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต
1. นายขจรชัย ฤทธิวงศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
2. นายวิโรจน เทียมเมือง
เจาหนาที่โสตฯ ชํานาญงาน
กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ
1. นายปวัตร นวะมะรัตน
ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ
2. นางพิชญดา หัศภาค
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
3. นางสาวพิศมัย เครือชารี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์
ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. นายวรกานต จุฑานนท
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

กลุมศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
1. นายสมบูรณ วงศกาด
ผูอํานวยการกลุมศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
2. นางศิริลักษณ ทัศนารมย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
3. นางสาวนงพงา เล็กภู
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
กลุมประชาสัมพันธ
1. นายอนันต ทองประชุม
ผูอํานวยการกลุมประชาสัมพันธ
2. นายวิชาญ ธีระสืบสกุล
นายชางภาพชํานาญงาน
3. นางสาวธัญวรรณ เชียงเงิน
นายชางภาพ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
1. นายวัชระ หัศภาค
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
2. นายนพปฎล มกุลกาญจน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
ศูนยสารสนเทศ
1. นางสาวณัชญวลัช บูรณะวงศสิน
นักจัดการทัว่ ไป ชํานาญการ
2. นายจีรศักดิ์ เตียวตระกูล
เจาหนาที่สารสนเทศ
กลุมติดตามประเมินผล
1. นายนรินทร กาญจนฤกษ
ผูอํานวยการกลุมติดตามประเมินผล
2. นางสาวจําเนียร เพียรไมคลาย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
3. นางนภาพร ฉิมแกว
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
4. นางสาวกาญจนา โนรี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
5. นางสาวณัฐกิตติ์ วินชิ สําเภาทิพย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
6. นางสาวกาญจนา กําเนิดพันธ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
7. นางสาวฉัตตริน บุญเกิด
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
8. นางปริยาภัทร เอี่ยมลือนาม
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
9. นางสาวแสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
10. นางสาวนวพร รัตนสมบัติทวี
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
11. นางอรพรรณ ชินสา
พนักงานประจําสํานักงาน
กลุมแผนงาน
1. นายสุพรรณพร มณีราช
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ฝายบริหารงานทั่วไป
1. นางสาวศิริพร สมงาม
2. นางสาวจตุพร พูลทัศน
3. นายไพรัช นาคศรีคํา
4. นายพรหมพัฒน จําเมือง
5. นายจิรวัฒน จีรดิษฐ
6 นายทวน กลิ่นวัน
7. นายยิ่งยง อมฤตกวิน
8. นายสมยส เงินถาวร
9. นายณัฐพล เสรีชัยตระกูล
10.นายพิริยะ เตียงเกตุ
11.นายอรรถสิทธิ์ พิณบรรเลง

พนักงานพิมพดีดชั้น 3
พนักงานรับโทรศัพท
นายชางวิทยุสื่อสาร
เจาหนาที่สํานักงาน กปร.
เจาหนาที่สํานักงาน กปร.
เจาหนาที่สํานักงาน กปร.
เจาหนาที่สํานักงาน กปร.
เจาหนาที่สํานักงาน กปร.
เจาหนาที่สํานักงาน กปร.
เจาหนาที่สํานักงาน กปร.
เจาหนาที่สํานักงาน กปร.

คณะทํางานบริหารการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. นายพิสทุ ธิ์ วิจารสรณ
ที่ปรึกษาดานสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน
2. นายวสันต บุญเกิด
ที่ปรึกษาผูท รงคุณวุฒิสถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน
3. นายธวัชชัย ณ นคร
ที่ปรึกษาดานปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร
4. นายสมยศ กีรติวุฒิกุล
หัวหนาสวนงานโครงการฯ กรมปาไม
5. นายวัชระ เสือดี
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
6. นายศุภวัฑฒ โกมลมาลย
ผูอํานวยการสวนโครงการพระราชดําริ กรมประมง
7. นางเบญจนี เครือแกว
นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ กรมชลประทาน
8. นางสาวจินดารัตน ชืน่ รุง
นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร
9. นายภูษิต วิวัฒนวงศวนา
นักสํารวจดิน ชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาที่ดิน
10. นายวรยุทธ บุญมี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ กรมวิชาการเกษตร
11. นางสาววารุณี นันทะปตย นักวิชาการปาไม ชํานาญการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช

ผูทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ/ผูเขารวมการประชุมสัมมนาฯ
1. นายสุรพล ปตตานี
รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ํา
2. นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร
ผูอํานวยการสํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
3. นายคณิต ไชยาคํา
อดีตผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
4. ดร. หรรษา จรรยแสง
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
5. นายเกษม กุลประดิษฐ
รองคณบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
6. นายพิบูลย กังแฮ
หัวหนาภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาศาสตรเกษตรศาสตร
7. นายสมชาย มั่นอนันตทรัพย
นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร ชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาที่ดิน
8. นางนพมณี สุวรรณัง
9. นายสมชาย ดิษฐศร
อดีตนักวิชาการปาไมชํานาญการ
10. นายสนัน่ เชื้อทอง
นักวิชาการปาไม ชํานาญการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
11.นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ
ผูอํานวยการศูนยสาระสนเทศ กรมปาไม
12. นายกานดิษฐ สิงหากัน
นักวิชาการปาไม ชํานาญการ
13. นางสาววิจิตรา ภูจอมดาว
นักวิชาการปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. นางสาวสุดา สวัสดิธ์ นาคูณ
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ
2. นายสงวน พรมชาวนา
นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ
3. นางสาวกฤษณา ทิวาตรี
นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ
4. นางสาวรุง นภา กาละเสน
นักวิชาการปาไม
5. นายนิรันดร เลิศลักขณาวงศ
นักวิชาการปาไม ชํานาญการ
6. นายสุรพล พุมเหมือน
ชางกอสรางสนามชั้น 3
7. นายธนากร ยืนสุข
พนักงานสงน้ํา
8. นายประเสริฐ งามวงศ
เจาหนาที่ศูนยฯ
9. นายวิทยา เชื้อคําสี
เจาหนาที่ศูนยฯ

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. นายบุญณรงค ธานีรัตน
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
2. นายวิวัฒน ชุมชวย
นายชางชลประทานอาวุโส
3. นายสมหมาย ลวนแกว
นายชางชลประทานอาวุโส
4. นายสุวรรณเวศน ลิ่มทวีกุล
นายชางชลประทานอาวุโส
5. นายอรรถวีร มิลินทางกูร
นายชางชลประทานชํานาญงาน
6. นายอนุรักษ บัวคลี่คลาย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
7. นายสมพงศ พรหมฉ่าํ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
8. นายจันทร คงคุณ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
9. นายสมพงศ รักษาศรี
เจาหนาที่บริหารทั่วไป
10. นางสาวแววนภา ชาญแท
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
11. นายพิชยั ลูกจันทร
เจาหนาที่ศูนยศึกษาฯ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. นายสมโภชน ชูศิริ
ผูอํานวยการโครงการชลประทานจันทบุรี
2. นายวิวรรธน สิงหทวีศักดิ์
นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ
3. นายปรีชา โหนแหยม
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
4. นายสมควร เสียงเสนาะ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
5. นายสมบัติ ธรรมโชติ
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
6. นายขรรคชัย ไชยคง
นายชางชลประทานชํานาญงาน
7. นางสาวเพ็ญแข คุณาวงศเดช
นักวิชาการประมงชํานาญการ
8. นายการันต ฐาปนาเวท
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
9. นายธนพล คงทรัพยศิริอนันต
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
10.นายไพรัตน นันทกมลวารี
นักวิชาการเกษตร
11.นายราชัย ไชยชวย
นักวิชาการเกษตร
12. นายสมบัติ หนูเชื้อเรียง
นักวิชาการเกษตร
13. นายไพฑูรย ปองสนาม
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
14. นายวิชัย เผาหอม
พนักงานราชการ
15. นายบุญสง เหลืองออน
เจาหนาที่ศูนยฯ

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. นายชนะไชย วัฒนา
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
2. นางนงนุช ศรีพุม
รก.หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
3. นางปราณี สีหบัณฑ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
4. นายกิติพร เจริญสุข
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
5. นายสิทธิชัย บุญมั่น
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
6. นายวสันต เอี่ยมศิริ
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
7. นายวัชรพงศ ศรีสําราญ
นายชางชลประทานชํานาญงาน
8. นายมณฑล กําแหง
นายชางชลประทานชํานาญงาน
9. นางสาวมธุรส คํากอน
นักวิชาการปาไม
10. นายบุญชวย โพธิ์สาวัง
เจาหนาที่ศูนยฯ
11. นายวิเชียร ลายงาม
เจาหนาที่ศูนยฯ
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. นายประดับ กลัดเข็มเพชร
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ
2. นายพัฒนา อภิญดา
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
3. นายสุทัด ปนตาเสน
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
4. นายคณิต ธนูธรรมเจริญ
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
5. นายสุภาพ ปารมี
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
6. นายดํารงชัย โอวาทจํารัส
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
7. นายเสริมพงศ สงเคราะหพันธุ
นายชางชลประทานชํานาญงาน
8. นางสาวเกศสุดา ปนไชย
นักวิชาการเกษตร
9. นายถวิล ตาสุรินทร
เจาพนักงานการเกษตร
10. นายวิโรจน วงคแปง
เจาพนักงานการเกษตร
11. นายมงคล เกตุศรี
เจาหนาที่ศูนยฯ

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. พ.ต.อ. นพพล ชาติวงศ
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ
รองผูอํานวยการศูนยศกึ ษาการพัฒนาหวยทรายฯ
2. พ.ต.ท. นพคุณ บํารุงพงษ
3. พ.ต.ต. ชาญ รามัญอุดม
สารวัตรงานขยายผลและถายทอดเทคโนโลยี
4. นางกุลวดี สุทธาวาส
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
5. นายปญญา ตาละลักษมณ
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
6. นายสิทธา บุญประจวบ
นายชางชลประทานชํานาญงาน
7. วาที่ ร.ต.สวัสดิ์ชัย พรมมา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
8. นายเจษฎา สาระ
หัวหนางานพัฒนาที่ดิน
9. วาที่ ร.ต. อารี สุวรรณจินดา
หัวหนางานศึกษาพัฒนาปาไม
10. ด.ต.พินจิ ภณ ปตุยะ
ผบ.หมู ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
11. ด.ต. ฉลวย คลองแคลว
เจาหนาที่ศูนยฯ
12. นางสาวปยมาศ อินทรมี
เจาหนาที่ศูนยฯ
13. นายไพโรจน ทับพงศ
เจาหนาที่ศูนยฯ
14. นายนิทศั น เสือทอง
เจาหนาที่ศูนยฯ
โครงการเขาชะงุมฯ จ. ราชบุรี
1. นายบุญชวย ชวยระดม
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

                         

กําหนดการ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนแนวทางปฏิบัติงานการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ระหวางวันที่ 24 - 25 กันยายน 2552
ณ ภูเขางาม รีสอรท จังหวัดนครนายก
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552
7.00 – 9.30 น.
09.30 - 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.45 น.
11.45 - 12.15 น.

12.15 – 13.30 น.
13.30 – 14.15 น.
14.15 - 14.30 น.
14.30 – 17.00 น.
18.30 – 21.00 น.

- ออกเดินทางจาก สํานักงาน กปร. ถึง ภูเขางามรีสอรท จังหวัดนครนายก
- ลงทะเบียน
- รปร.โกวิทย เพงวาณิชย เปดการสัมมนาฯ (หองทาชัย 2)
- พักรับประทานอาหารวาง
- การบรรยายเรื่อง “ตัวชี้วัดโครงการพัฒนา” โดย นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร
- การบรรยายภาพรวมการดําเนินงานที่ผา นมา (ดานวิชาการและบริหารจัดการ)
- แนวทางการสัมมนากลุม 5 กลุม (ดิน ปา น้ํา เกษตร และบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง)
โดย รปร.สายเมือง วิรยศิริ
- รับประทานอาหารกลางวัน
- การประชุมกลุมยอย (ดานดิน : หองทาชัย 2 / ดานปาไม : หองทาชัย 2 /
ดานน้ํา : หองวังดอกไม / ดานเกษตร : หองคีรีวัน / ดานทรัพยากรชายฝง : หองวังทิพย)
- พักรับประทานอาหารวาง
- การประชุมกลุมยอย
- รับประทานอาหารค่ํา

วันศุกรที่ 25 กันยายน 2552
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 10.15 น.
10.15 - 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 น.
14.00 น.

- ลงทะเบียน
- การนําเสนอผลการประชุมกลุมยอย กลุม ละ 10-15 นาที
- พักรับประทานอาหารวาง
- การอภิปรายเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานระยะตอไป
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- สรุปและปดการประชุม
- เดินทางกลับ สํานักงาน กปร.

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม

กรอบประเด็นในการสัมมนา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. ประเด็นการประชุมกลุมยอยดาน ดิน น้ํา ปา เกษตร และการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง
1.1 ทบทวนขอมูลจากการศึกษาตัวชี้วัดที่ผานมาในภาพรวม (ตั้งแตป 2549 - ปจจุบัน
1.2 ปญหา/อุปสรรค :- ดานเทคนิค ex. การวิเคราะหตัวเลข (ความแปรปรวนของขอมูล)
- สาเหตุที่ทําใหการเก็บขอมูลไมสมบูรณตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว
- ความจําเปน/ไมจําเปน ในการเก็บขอมูลตัวชี้วัดที่กําหนดไว
- การเก็บขอมูล ex., การจัดเก็บขอมูลไมเปนระบบ, ชวงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บขอมูล
- การกําหนดคุณสมบัติของตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ฯลฯ
1.3. ขอเสนอแนะ/แนวทาง การแกไขปญหา/อุปสรรค
- การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตัวชี้วัดดานตาง ๆ (ฉบับปรับปรุง)
2. ประเด็นการประชุมกลุมยอยดานการบริหารจัดการ
2.1 ปญหา/อุปสรรค
- นโยบาย
- แผน
- งบประมาณ
- วัสดุอุปกรณ
- การติดตามและรายงานผล
2.2 แนวทางการแกไขและขอเสนอแนะ

       

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
นายสุวัฒน เทพอารักษ
นายโกวิทย เพงวาณิชย
นายสายเมือง วิรยศิริ

เลขาธิการ กปร.
รองเลขาธิการ กปร.
รองเลขาธิการ กปร.
รองเลขาธิการ กปร.

คณะทํางาน
1.
2.
3.
4.

หมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ
นางสาวศรีนิตย บุญทอง
นายพิสทุ ธิ์ วิจารสรณ
นายวสันต บุญเกิด
5. นายธวัชชัย ณ นคร
6. นายโกวิท ปญญาตรง
7. นายวุฒิชาติ สิริชวยชู
8. นายภูษิต วิวฒ
ั นวงศวนา
9. นายสมยศ กีรติวุฒิกุล
10. นางสุวรรณา พาศิริ
11. นายศุภวัฑฒ โกมลมาลย
12. นายวัชระ เสือดี
13. นายนรินทร กาญจนฤกษ
14. นางเบญจนี เครือแกว
15. นางสาวจินดารัตน ชื่นรุง
16. นางสาวจําเนียร เพียรไมคลาย
17. นายวรยุทธ บุญมี
18. นางณัฐกิตติ์ วินิชสําเภาทิพย
19. นางสาววารุณี นันทะปตย
20. นางสาวแสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล

รองเลขาธิการ กปร./ หัวหนาคณะทํางาน
ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร./ รองหัวหนาคณะทํางาน
ที่ปรึกษาดานสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน / รองหัวหนาคณะทํางาน
ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิสถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน
ที่ปรึกษาดานปฐพีวทิ ยา กรมวิชาการเกษตร
ผูตรวจราชการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื
ผูเชี่ยวชาญดานสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน
รักษาการผูเชีย่ วชาญดานสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ผูอํานวยการสวนโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ กรมปาไม
ผูอํานวยการสํานักแผนงานและติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรมประมง
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน
ผูอํานวยการกลุมติดตามประเมินผล สํานักงาน กปร.
นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ กรมชลประทาน
นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กปร.
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ กรมวิชาการเกษตร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สํานักงาน กปร.
นักวิชาการปาไม ปฏิบัติการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงาน กปร.

2

ผูชวยคณะทํางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางนภาพร ฉิมแกว
นางสาวกาญจนา โนรี
นางสาวกาญจนา กําเนิดพันธ
นางสาวฉัตตริน บุญเกิด
นางสาวปริยาภัทร เอี่ยมลือนาม
นางสาวนวพร รัตนสมบัตทิ วี

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน

สํานักงาน กปร.
สํานักงาน กปร.
สํานักงาน กปร.
สํานักงาน กปร.
สํานักงาน กปร.
สํานักงาน กปร.

ผูจัดพิมพและพิสูจนอักษร
1.
2.

นางณัฐกิตติ์ วินิชสําเภาทิพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
นางสาวแสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน

สํานักงาน กปร.
สํานักงาน กปร.

