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รายงานการติดตามประเมินผลภายใน  มีนาคม 2557 

โครงการ สรา้งสุขสู่เมอืงลุงน่าอยู่ 

 

1.บทน า 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ  

เครอืขา่ยภาคประชาสงัคมในจงัหวดัพทัลุงและภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง ยงัไมส่ามารถรว่มกนั

ขบัเคลื่อนสู่การ “พฒันาเมอืงลุงบา้นเกดิใหน่้าอยู่ ”ไดต้ามทีต่อ้งการ อนัเน่ืองมาจาก  รากฐานส าคญัของ

สงัคมเมอืงลุง โดยเฉพาะเรือ่ง เดก็ เยาวชน ครอบครวั  และชุมชน ยงัมขีอ้จ ากดัในการพฒันา และก าลงั

ไดร้บัผลกระทบจากปญัหาต่างๆในปจัจบุนั  ศูนยพ์ฒันาครอบครวั ทีค่าดว่าจะมบีทบาทในการคลีค่ลาย

ปญัหาดงักล่าว แต่กย็งัไมไ่ดท้ าหน้าที ่และมศีกัยภาพไมเ่พยีงพอทีจ่ะขบัเคลื่อนไปได ้ในขณะทีม่ ีตน้ทุน 

กลุ่มพลงัภาคขีองพทัลุงทีพ่รอ้มจะรว่มมอืกนัในประเดน็ดงักล่าวมอียูม่ากมาย    ในเรือ่งของการทีเ่มอืง

ลุงเปิดบา้นรบัแขกในนามนกัท่องเทีย่ว กย็งัไมร่าบรืน่ลงตวั ยงัมหีลายหน่วยงานทีด่ าเนินการแต่ยงั

รว่มมอืบรูณาการ กนัน้อย กจิกรรมท่องเทีย่วบางประเภทกย็งัไมเ่หมาะสม ทัง้มาตรฐานการบรกิารและ

แหล่งท่องเทีย่วซึง่ตอ้งปรบัปรงุ โดยเฉพาะการมสี่วนรว่มของชุมชนเพื่อพฒันา “การท่องเทีย่วเมอืงลุง

แบบยัง่ยนื” ซึง่ตอ้งยกระดบัความรูค้วามเขา้ใจกนัต่อไป  และประเดน็ส าคญัสุดทา้ยคอื “เมอืงลุงเป็นครวั

ของภาคใต”้ หรอืเป็นครวัของประเทศก าลงัถูกสัน่คลอนอยา่งรนุแรงดว้ย การมุง่ส่งเสรมิและสรา้งค่านิยม

การผลติพชืเชงิเดีย่วเพื่อการตลาดและเพื่อส่งออกใชปุ้๋ ยและสารเคมซีึง่ก าลงัเสีย่งกบัวถิภีมูปิญัญาดัง้เดมิ

ถูกท าลาย น าโรครา้ยสู่เกษตรกร ผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ และเ สีย่งต่อหลกัประกนัความมัน่คงดา้นอาหารของ

คนเมอืงลุงในระยะยาว 

1.2 เป้าหมายของโครงการ  

 ใหเ้มอืงลุงน่าอยูด่ว้ยวสิยัทศัน์ “เมอืงเกษตรยัง่ยนื ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ คนมคีุณภาพชวีติทีด่ี” 

โดยใชอ้งคค์วามรู ้กระบวนการเรยีนรู ้การพฒันาศกัยภาพ ขบัเคลื่อนรว่มกนัของกลไก ภ าคคีวาม

รว่มมอืตัง้แต่ระดบัพืน้ที ่ระดบัเครอืขา่ย และระดบัจงัหวดั ใหส้ามารถพฒันาสู่การขบัเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะเพื่อความสุขคนเมอืงลุง ใหไ้ดใ้นระยะเวลา3ปี                                                                                                                                                                                                                                                     

1.3 ภารกิจของโครงการ 

1.3.1 จดัตัง้และพฒันา ระบบและกลไกการท างานระดบัจงัหวดั ขบัเคลื่อน “เมอืงลุงน่าอยู่” 

1.3.2 เสรมิศกัยภาพผูน้ าชุมชนทอ้งถิน่ ใหม้สีมรรถนะในการพฒันานโยบายสาธารณะระดบัทอ้งถิน่ 

ระดบัเครอืขา่ย และระดบัจงัหวดัและน าไปสู่การปฎบิตัจิรงิอยา่งเป็นรปูธรรมขององคก์รและหน่วยงาน  
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1.3.3  สงัเคราะหบ์ทเรยีน องคค์วามรู ้จากปฏบิตักิารรปูธรรม สู่งานวชิาการทีส่ามารถน ามาใ ชใ้น

การพฒันานโยบายสาธารณะและการขยายผลพืน้ทีด่ าเนินการได้  

1.3.4  สื่อสารสาธารณะใหป้ระชาชนทัว่ไปไดร้บัทราบและรว่มขบัเลื่อนงานเมอืงลุงน่าอยู่  

 

1.4  โครงสร้างการท างานของโครงการ 

 

 

 

 
 

ภาพ ความสมัพนัธข์องกลไกการท างานของโครงการ(ปรบัปรงุล่าสุด) 

ทีม่า: รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ สงิหาคม 2556 

 

 

คณะ
กรรมการบริหารฯ

16 คน
คณะกรรมการ
อ านวยการ

คณะท างานหนุนเสริมฯ /ส่ือ/เวทสีาธารณะ/
สมชัชา/วชิาการ/พฒันาศักยภาพ/ยทุธศาสตร์

ส านกังานกลาง
9 คน

คณะท างาน    
โซนพืน้ที่ตอนบน

ป่าพะยอม,ศรีบรรพต,
ควนขนุน

คณะท างาน                 
 โซนพืน้ที่ตอนกลาง

เมอืง,ศรีนครินทร์,กงหรา,
เขาชัย (

คณะท างาน           
โซนพืน้ที่ตอนล่าง

ป่าบอน,บางแก้ว, ตะโหมด,
ปากพะยูน(12 คน)

เมอืงลุง
น่าอยู่ 

3 ประ เดน็
- เกษตรยังยืน
-การท่องเทีย่ว
-ประคุณภาพ
ชีวติ

-( 14 กจิกรรม )

กลไกการท างานของโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่  ( คร้ังที ่3 )

เกษตรฯ,ท่องเทีย่วฯ,คุณภาพชีวติทีด่ี

เกษตรฯ,ท่องเทีย่วฯ,คุณภาพชีวติทีด่ี

เกษตรฯ,ท่องเทีย่วฯ,คุณภาพชีวติทีด่ี
ภาคเีครือข่ายร่วม
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1.5 วตัถปุระสงคก์ารติดตามประเมินผลภายใน 

1.5.1 เพื่อตดิตาม สนบัสนุนและประเมนิผลการด าเนินงานของโครงการใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละตวัชีว้ดั ทีต่ ัง้ไวใ้นแต่ละช่วงของการด าเนินงาน 

1.5.2 เพื่อเสรมิกระบวนการท างานโดยการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ทบทวนและสรปุบทเรยีน การ
ท างานของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
 
1.6 วิธีการ การด าเนินงาน 

1.6.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
 การเขา้รว่มเวทปีระชุมคณะผูบ้รหิารโครงการ  
 เขา้รว่มกจิกรรมของโครงการในพืน้ที่ 
 เขา้รว่มกจิกรรมสมัมนากลุ่มเป้าหมายของโครงการ3โซนพืน้ที ่
 รว่มกจิกรรมการถอดบทเรยีนโครงการ 

1.6.2 เขยีนประมวล สงัเคราะห์ ขอ้มลูในมติขิองการตดิตามประเมนิผล    โดยมกีรอบเนื้อหา
ของรายงานดงัต่อไปนี้ 

  ประมวลผลการด าเนินงานและตวัชีว้ดัของโครงการ 

  กระบวนการท างานและปจัจยัความส าเรจ็ของโครงการ  

  วเิคราะหผ์ลจากการด าเนินโครงการ 

  บทเรยีนและองคค์วามรู้ 

  ขอ้สงัเกตุ 
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2. รายงานประมวลผลการด าเนินงานโครงการและตวัช้ีวดั มีนาคม2556-มีนาคม2557 

                 2.1 พืน้ทีพ่ทัลุงตอนบน  (อ าเภอปา่พะยอม  อ าเภอควนขนุน  และอ าเภอ ศรบีรรพต) 

แผนงาน/กจิกรรม 
ตวัชีว้ดั3ประเดน็ 

ขอ้สงัเกตุ/หมายเหตุ 
เกษตรกรรมยัง่ยนื การท่องเทีย่ว ครอบครวัเขม้แขง็ 

1.จดัท าฐานขอ้มลู     
2.การพฒันาแหล่งเรยีนรู้ 
-คดัเลอืกและประเมนิความพรอ้มพท.
ตน้แบบ และจดัท าแผน 

มศีูนยก์ารเรยีนรูด้า้น
การเกษตรยัง่ยนื 

   

3.พฒันาชุดความรู้ 
-ประชุมคณะท างาน ทีป่รกึษา 
เจา้หน้าทีน่ าเสนอแนวทาง 

ชุดความรูเ้ชงิประเดน็
เกษตรกรรมยัง่ยนื 

ชุดความรูเ้ชงิประเดน็การ
ท่องเทีย่ว 

ชุดความรูเ้ชงิประเดน็
ครอบครวัเขม้แขง้ 

 

4 พฒันาศกัยภาพแกนน า 
-เริม่พดูคุยกบัแกนน าชุมชนเพื่อ
ประเมนิศกัยภาพ 
-การสกึษาดงูานนอกสถานที ่

มศีูนยก์ารเรยีนรูด้า้น
การเกษตรยัง่ยนื 

มศีูนยก์ารเรยีนรูด้า้นการ
ท่องเทีย่ว 

  

5 พฒันาเยาวชน 
-อบรมเยาวชนเรือ่งเรยีนรูชุ้มชนและ
น าเสนอบอกเล่า(การเป็นไกด์) 
-อบรมพฒันาศกัยภาพเยาวชนพฒันา
ตนเองสู่สงัคมประชาคมอาเซยีน 
 

 มศีูนยก์ารเรยีนรูด้า้นการ
ท่องเทีย่ว 

เครอืขา่ยเยาวชนทีพ่ฒันา
ไปสู่เยาวชนอาเซยีน 
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               2.1 พืน้ทีพ่ทัลุงตอนบน  (อ าเภอปา่พะยอม  อ าเภอควนขนุน  และอ าเภอ ศรบีรรพต) (ต่อ) 

แผนงาน/กจิกรรม 
ตวัชีว้ดั3ประเดน็ 

ขอ้สงัเกตุ/หมายเหตุ 
เกษตรกรรมยัง่ยนื การท่องเทีย่ว ครอบครวัเขม้แขง็ 

6 รณรงคส์รา้งสุขสู่เมอืงลุงน่าอยู่ 
-รวมกจิกรรมรณรงค ์ออกรา้นจ าหน่าย
ผลติภณัฑป์ลอดสารพษิจากชุมชน 

มเีครอืขา่ยผูบ้รโิภค     

7 พฒันานโยบายสาธารณะ 
-ประชุมแกนน าในพืน้ที ่เจา้หน้าที ่
คณะท างาน วเิคราะหป์ญัหาเตรยีม
เสนอแผนพฒันาขึน้ 

   เกดินโยบายสาธารณะ 
ระดบัพืน้ที(่ภาพรวม) 

8 แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างเครอืขา่ย 
-เวทปีระชุมคณะท างานของโซน
ประจ าเดอืนแบบสญัจร 
-เวทแีลกเปลีย่น ทศิทางการท างาน 
ก าหนดพืน้ทีถ่อดบทเรยีนและหลกัสตูร 

มศีูนยก์ารเรยีนรูด้า้น
การเกษตรยัง่ยนื 

  กลไกเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการท างาน 

9 พฒันา cluster 
-ประชุมแกนน าเพื่อวางแผนและท า
เสนอทางการท่องเทีย่ว 
-ส ารวจเสน้ทางการท่องเทีย่ว 

 เกดิศูนยป์ระสานงานการ
บรหิารจดัการการท่องเทีย่ว  
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2.1 พืน้ทีพ่ทัลุงตอนบน  (อ าเภอปา่พะยอม  อ าเภอควนขนุน  และอ าเภอ ศรบีรรพต) (ต่อ) 

แผนงาน/กจิกรรม 
ตวัชีว้ดั3ประเดน็ 

ขอ้สงัเกตุ/หมายเหตุ 
เกษตรกรรมยัง่ยนื การท่องเทีย่ว ครอบครวัเขม้แขง็ 

10. สนบัสนุนครอบครวัตน้แบบ 
-เวทปีระชุมแกนน าศูนยส์ามวยัรว่ม
ดว้ยวทิยากร คณะท างาน เจา้หน้าที่
รว่มกนัวเิคราะหห์าครอบครวัตน้แบบ
โดยอาศยัคุณลกัษณ์ของครอบครวั
ตน้แบบ 

  มศีูนยพ์ฒันาครอบครวั
ตน้แบบดา้นครอบครวั
เขม้แขง็ 

 

11.ส่งเสรมิตลาดนดัชุมชน 
-เวทปีระชุมการเกษตรปลอดภยั และ
ตลาดปลอดสารพษิเป็นอยา่งไร 

-มแีหล่งจ าหน่ายอาหาร
ปลอดภยัเพิม่ขึน้ ในรปูแบบ
ตลาดสเีขยีว 
-มศีูนยก์ารเรยีนรูด้า้น
การเกษตรยัง่ยนื 
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                    2.2 พืน้ทีพ่ทัลุงตอนกลาง (อ าเภอเมอืงพทัลุง  อ าเภอเขาชยัสน  อ าเภอศรนีครนิทร ์ และอ าเภอกงหรา) 

แผนงาน/กจิกรรม 
ตวัชีว้ดั3ประเดน็ 

ขอ้สงัเกตุ/หมายเหตุ 
เกษตรกรรมยัง่ยนื การท่องเทีย่ว ครอบครวัเขม้แขง็ 

1 จดัท าฐานขอ้มลู 
-รวบรวมขอ้มลูพืน้ที ่แกนน า และ
ประเดน็เด่น3ประเดน็ของพืน้ที ่

   เพิม่ประสทิธภิาพใน
การท างานเกีย่วกบั
แหล่งเรยีนรู3้ประเดน็ 

2 พฒันาแหล่งเรยีนรู้ 
-คดัเลอืก และวางแผนการสนบัสนุน
เพื่อต่อยอดแหล่งเรยีนรู5้แหล่ง 

มศีูนยก์ารเรยีนรูด้า้น
การเกษตรยัง่ยนื 

   

3  พฒันาชุดความรู้ 
-ประชุมคณะท างาน ก าหนดการถอด
บทเรยีน หลกัสตูร และเสน้ทาง
ท่องเทีย่ว  

   เตรยีมด าเนินการถอด
บทเรยีนและพฒันา
หลกัสตูร 

4  พฒันาศกัยภาพแกนน า 
-จดัฝึกอบรมแกนน าของพืน้ทีใ่นโซน
การถ่ายทอดองคค์วามรู ้และคดัเลอืก
บุคคล,ชุมชนตน้แบบ 
-การศกึษาดงูานนอกสถานที ่

มศีูนยก์ารเรยีนรูด้า้น
การเกษตรยัง่ยนื 

มศีูนยก์ารเรยีนรูด้า้นการ
ท่องเทีย่ว 
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2.2 พืน้ทีพ่ทัลุงตอนกลาง (อ าเภอเมอืงพทัลุง  อ าเภอเขาชยัสน  อ าเภอศรนีครนิทร ์ และอ าเภอกงหรา)  (ต่อ) 

แผนงาน/กจิกรรม 
ตวัชีว้ดั3ประเดน็ 

ขอ้สงัเกตุ/หมายเหตุ 
เกษตรกรรมยัง่ยนื การท่องเทีย่ว ครอบครวัเขม้แขง็ 

5  พฒันาเยาวชน 
-จดัค่ายเยาวชน และจดัตัง้สภาเยาวชน
ต าบลโดยมผีูใ้หญ่เป็นพีเ่ลีย้ง 

  -เกดิเครอืขา่ยเยาวชนที่
พฒันาไปสู่เยาวชน
อาเซยีน 
-นโยบายส่งเสรมิ
ครอบครวัในทอ้งถิน่ 

 

6  รณรงคส์รา้งสุขเมอืงลุง   
-เขา้รว่มรรรงคใ์น งานกรฑีาจงัหวดั
พทัลุง   งานเสวนาสภาคนเมอืงลุง ใน
งานรณรงคค์นรกัษ์ลุ่มน ้าพทัลุง และ 
งานเกษตรแฟร ์ม.ทกัษณิ จ.พทัลุง 

 
เครอืขา่ยผูบ้รโิภค 

  -เกดิกลไกการเชื่อมรอ้ย
เครอืขา่ยทัง้ ๓ ประเดน็
(งานรวม) 
-นโยบายสาธารณะที่
เอือ้ต่อการพฒันาสู่
เมอืงลุงน่าอยู ่

7 แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างเครอืขา่ย 
-ประชุมแกนน า คณะท างานในพืน้ที่
โซนกลาง ตดิตามการด าเนินงาน เสนอ
ประเดน็สาธารณะ ก าหนดชุดองค์
ความรู3้ประเดน็ และตัง้คณะท างานทัง้
3ประเดน็ 

นโยบายสาธารณะดา้นเกษตร   -กลไกเพิม่
ประสทิธภิาพในการ
ท างาน 
-เตรยีมด าเนินงานชุด
องคค์วามรู ้และ
ขบัเคลื่อนประเดน็
สาธารณะ 
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2.3 พืน้ทีพ่ทัลุงตอนล่าง (อ าเภอปา่บอน  อ าเภอบางแกว้ อ าเภอตะโหมด  และอ าเภอปากพะยนู) 

แผนงาน/กจิกรรม 
ตวัชีว้ดั3ประเดน็ 

ขอ้สงัเกตุ/หมายเหตุ 
เกษตรกรรมยัง่ยนื การท่องเทีย่ว ครอบครวัเขม้แขง็ 

1 จดัท าฐานขอ้มลู 
-จดัเวทรีวบ และวเิคราะหข์อ้มลูเเหล่ง
เรยีนรูบ้า้นช่องฟืน และตะโหมด 

   เพิม่ประสทิธภิาพใน
การท างานเกีย่วกบั
แหล่งเรยีนรู3้ประเดน็ 

2 พฒันาแหล่งเรยีนรู้ 
-ประชุมเเลกเปลีย่นการท่องเทีย่วพืน้ที ่
อ.ตะโหมด เพื่อท าเสน้ทางท่องเทีย่วปา่
ตน้น ้า และจดัตัง้คณะท างานท าขอ้มลู 
-ประชุมเเลกเปลีย่นการท่องเทีย่วพืน้ทีอ่.
ปากพะยนูและจดัตัง้คณะท างานท าขอ้มลู 

 -แหล่งท่องเทีย่วตน้แบบที่
สามารถอนุรกัษ์ทรพัยากร
การท่องเทีย่วไวไ้ด ้  

  

3  พฒันาชุมความรู้ 
-ประชุมถอดบทเรยีนและองคค์วามรูใ้น
การด าเนินกจิกรรมแต่ละพืน้ทีต่ าบลตะ
โหมด อ.ตะโหมด จ.พทัลุง 

ชุดความรูเ้ชงิประเดน็
การเกษตรยัง่ยนื 

ชุดความรูเ้ชงิประเดน็การ
ท่องเทีย่ว 

  

4  พฒันาศกัยภาพแกนน า 
-เวทเีเลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กษตรยัง่ยนื การ
ท่องเทีย่วเชงินิเวศน์ เเละคุณภาพชวีติที่
ด ี 
-การศกึษาดงูานนอกสถานที่ 

   พฒันาแหล่งเรยีนรูใ้น3
ประเดน็ 
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2.3 พืน้ทีพ่ทัลุงตอนล่าง (อ าเภอปา่บอน  อ าเภอบางแกว้ อ าเภอตะโหมด  และอ าเภอปากพะยนู) 

แผนงาน/กจิกรรม 
ตวัชีว้ดั3ประเดน็ 

ขอ้สงัเกตุ/หมายเหตุ 
เกษตรกรรมยัง่ยนื การท่องเทีย่ว ครอบครวัเขม้แขง็ 

5  พฒันาเยาวชน 
-เวทอีบรมเยาวชนคนรุน่ใหม ่รกั
ประชาธปิไตยใส่ใจสิง่เเวดลอ้ม 

  เกดิเครอืขา่ยเยาวชน  

6  รณรงคส์รา้งสุขเมอืงลุง    
 

  - 
 

7 แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างเครอืขา่ย 
-ประชุมคณะท างานคณะกรรมการโซน 
วางแผนงานกจิกรรม เเละยกระดบัการ
เรยีนรูใ้นพืน้ทีโ่ดยการประชุมสญัจรของ
พืน้ทีโ่ซนล่าง  
-ประชุมคณะท างาน ก าหนดการถอด
บทเรยีน หลกัสตูร และเสน้ทางท่องเทยีว  
-ประชุมคณะท างานประเดน็คุณภาพชวีติ
การขบัเคลื่อนการด าเนินงานดา้น
ครอบครวัโซนตอนล่าง 
 

  ศูนยพ์ฒันาครอบครวั
ตน้แบบดา้นครอบครวั
เขม้แขง็ 

-กลไกเพิม่
ประสทิธภิาพในการ
ท างาน 
-กลไกการเชื่อมรอ้ย
เครอืขา่ยทัง้ 3 ประเดน็ 
-การเตรยีมแหล่งเรยีนรู้
และงานองคค์วามรู ้
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2.3 พืน้ทีพ่ทัลุงตอนล่าง (อ าเภอปา่บอน  อ าเภอบางแกว้ อ าเภอตะโหมด  และอ าเภอปากพะยนู) (ต่อ) 

แผนงาน/กจิกรรม 
ตวัชีว้ดั3ประเดน็ 

ขอ้สงัเกตุ/หมายเหตุ 
เกษตรกรรมยัง่ยนื การท่องเทีย่ว ครอบครวัเขม้แขง็ 

8 พฒันา cluster การท่องเทีย่ว 
-ประชุมเพื่อตดิตามขอ้มลู ท่องเทีย่วของ
พืน้ที ่อ.ตะโหมด อ.ปากพะยนู และงาน
ความคบืหน้าของงานเเต่ละพืน้ที่ 
-ส ารวจเสน้ทางการท่องเทีย่ว จากปา่สู่
ทะเล 

-แหล่งท่องเทีย่วตน้แบบที่
สามารถอนุรกัษ์ทรพัยากรการ
ท่องเทีย่วไวไ้ด ้
-กลไกความรว่มมอืจากกลุ่ม
ภาคใีนพืน้ทีท่ีด่ าเนินกจิกรรม
การท่องเทีย่ว 

-แหล่งท่องเทีย่วตน้แบบที่
สามารถอนุรกัษ์ทรพัยากร
การท่องเทีย่วไวไ้ด ้ 
-กลไกความรว่มมอืจากกลุ่ม
ภาคใีนพืน้ทีท่ีด่ าเนิน
กจิกรรมการท่องเทีย่ว 
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2.4 งานส่วนกลางของโครงการสรา้งสุขสู่เมอืงลุงน่าอยู่ 

แผนงาน/กจิกรรม ตวัชีว้ดัของโครงการ ผลเกดิขึน้เชงิกระบวนการ 
1.ประชุมคณะกรรมการบรหิารโครงการ   
-รายงานผลการด าเนินงานโซนพืน้ทีแ่ละงานกลาง  
-การวางแผนและอนุมตักิรอบงบประมาณ 
-แนวทางการท างานเพื่อตอบสนองตวัชีว้ดัของโครงการ 
-ปรบับทบาทหน้าทีข่องคณะท างานและหวัหน้าส านกังาน
และ เพิม่ผูอ้ านวยการโครงการ  

 ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการยทุธศาสตรค์ณะกรรมการบรหิาร
โครงการและคณะอ านวยการ 
-วเิคราะหก์ารด าเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรค ระบบการ
ท างาน บุคคลากรและ การเงนิ ขอเสนอแนะแนวทางพฒันา
ในภาพรวม 

 ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการโครงการ 

3. งานตดิตามและงานหนุนเสรมิการท างานในพืน้ที่ 
-คณะท างานตดิตามและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน การ
แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ รว่มก าหนดวธิกีารท างานและรายงาน
ผลของพืน้ที3่โซนพืน้ที่ 
-ประชุมเชงิปฏบิตักิาร รว่มกนัทัง้ 3 โซน พืน้ทีเ่ก่าและพืน้ที่
ใหม่ 

กลไกการเชื่อมรอ้ยเครอืขา่ยทัง้ 3 ประเดน็และ
แกนทีไ่ดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 

ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการโครงการ
และการท างานระดบัพืน้ทีโ่ซน 
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2.4 งานส่วนกลางโครงการสรา้งสุขสู่เมอืงลุงน่าอยู่ (ต่อ) 

แผนงาน/กจิกรรม ตวัชีว้ดัของโครงการ ผลเกดิขึน้เชงิกระบวนการ 
4.งานตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานโครงการ  
-การประชุมถอดบทเรยีนการท างานของทมีงานโซน 
คณะท างาน  วเิคราะหค์วามส าเรจ็ ปญัหา และแนวทางการ
ท างาน 

 ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการโครงการ
และการท างานระดบัพืน้ทีโ่ซน 

5.งานพฒันาศกัยภาพคณะท างานและประสานงานเชงิ
นโยบายกบัหน่วยงานภาคี 
-เสวนาภาคเีพื่อขบัเคลื่อนเชงินโยบาย 
-การแลกเปลีย่นการท างานขา้มพืน้ที ่

กลไกการเชื่อมรอ้ยเครอืขา่ยทัง้ ๓ ประเดน็ ประสทิธภิาพการท างานระดบัโซนพืน้ทีท่ ัง้3
โซน 

6.งานสมชัชา   
7.งานสื่อและเผยแพร่ 
-รณรงคง์านของโครงการในเทศกาลต่างของจงัหวดั 
-สื่อสารงานโครงการผ่านสื่อ วทิย ุและสื่อสิง่พมิพ์ 
-การประชุมคณะท างานดา้นสื่อท าแผนและเพิม่ช่องทางสื่อ  

รณรงคแ์ละสื่อสารสาธารณะประเดน็ต่างๆของ
โครงการ 

 

8.ลานเสวนาสภาคนเมอืงลุง 
-เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างพืน้ที ่การท างานและพฒันา
นโยบายสาธารณะระดบัพืน้ทีสู่่ทอ้งถิน่และจงัหวดั 

-กลไกการเชื่อมรอ้ยเครอืขา่ยทัง้ ๓ ประเดน็ 
-รณรงคแ์ละสื่อสารสาธารณะประเดน็ต่างๆของ
โครงการ 
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2.4 งานส่วนกลางโครงการสรา้งสุขสู่เมอืงลุงน่าอยู่ (ต่อ)   

แผนงาน/กจิกรรม ตวัชีว้ดัของโครงการ ผลเกดิขึน้เชงิกระบวนการ 
9.งานพฒันาตลาดทางเลอืกทีเ่หมาะสมกบัคนเมอืงลุง 
-ประชุมสรปุผลการด าเนินงานของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง วางแนวทาง
การด าเนินงานต่อ 

-มแีหล่งจ าหน่ายอาหารปลอดภยัเพิม่ขึน้ ใน
รปูแบบตลาดสเีขยีว ตลาดทอ้งถิน่ 
-เครอืขา่ยผูบ้รโิภค 

 

10. งานพฒันาความรู้(ชุดความรูแ้ละงานวจิยั) 
-เตรยีมการวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพื่อสรา้งสุขสู่เมอืงลุงน่าอยู่  : 
พฒันาการของระบบการจดัการ 
-ประชุมคณะกรรมการทีป่รกึษาและแกนน าจดัท าชุดความรู้  
บทเรยีน ก าหนดประเดน็องคค์วามรูก้ารถอดบทเรยีนและ
หลกัสตูร ผูด้ าเนินการ 

-ชุดความรูจ้ากการด าเนินงานโครงการ และชุด
ความรูเ้ชงิประเดน็ 
-ชุดความรูเ้รือ่งการจดัการเครอืขา่ย เพื่อ
ขบัเคลื่อนจงัหวดัน่าอยู่ 
-ชุดความรูเ้รือ่งการขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อการจดัการเมอืงลุงน่าอยู่ 
 

เตรยีมการด าเนินงานพฒันาความรู้ ตาม
ตวัชีว้ดั ไดชุ้ดองคค์วามรู3้กลุ่ม(ประเดน็/
เครอืขา่ย/นโยบายสาธารณะ) 
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3. วิเคราะผลการด าเนินงานของโครงการ มีนาคม2556-มีนาคม2557 
 

 ทัง้ในภาพรวมและการด าเนินงานรายโซนพืน้ทีข่องโครงการในระยะ 1ปีทีผ่่านมา ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กบัโครงการ โดยเฉพาะคณะท างานและเจา้หน้าทีโ่ครงการไดด้ าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง พรอ้มพรอ้มๆกบั

การปรบัปรงุ ปรบัเปลีย่นรปูแบบและระบบการบรหิารจดัการโครงการ รวมถงึบทบาทของบุคลากรกม็ี

การปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง เช่นกนั  โดยทีไ่มม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของโครงการ ดงันั ้ น

การวเิคราะหเ์ชงิ การประเมนิผลเพื่อพฒันาหรอืประเมนิผลภายในจงึยดึเอาตวัชีว้ดัมาประกอบ 

เทยีบเคยีงกบักจิกรรมระดบัต่างๆของโครงการ ดงัตารางทีแ่สดงทีผ่่านมา และจ ผละวเิคราะหก์าร

ด าเนินงานของโครงการในมติขิองการตดิตามประเมนิผลดงัต่อไปนี้  

3.1กระบวนการท างานและปัจจยัความส าเรจ็ของโครงการ 

 โครงการเมอืงลุงน่าอยู ่ไมไ่ดเ้ริม่ตน้ท างานจากศูนย ์แต่เป็นโครงการทีเ่ขา้ไป  เสรมิต่อยอด, 

ขยายผล, พฒันายกระดบั, จดัระบบ และการประสานความรว่มมอื เพราะฉนัน้ ทัง้กระบวนการท างาน

และปจัจยัความส าเรจ็ที่ส าคญัมดีงัต่อไปนี้  

 3.1.1 ตน้ทุนและประสบการณ์ของพืน้ที ่พืน้ทีเ่ป้าหมายของโครงการทัง้ 3โซนพืน้ที ่และประเดน็ 

3 ประเดน็ ซึง่แทบจะ เป็นภาพรวม ตวัแทนของจงัหวดัพทัลุงทัง้จงัหวดักว็่าได ้ดงันัน้ฐานทรพัยากรที่

ส าคญัทีเ่ป็นตน้ทุนของพืน้ทีไ่ดแ้ก่ ปา่ตน้น ้า พืน้ทีท่ าการเกษตร (นาขา้ว) พืน้ทีชุ่่มน ้า และทะเลสาบเป็น

ฐานทรพัยากรทีส่ าคญัของชุมชน โดย มกีลุ่มองคก์รและเครอืขา่ยชุมชนในพืน้ทีด่งักล่าวไดด้ าเนินงาน

กจิกรรมของตวัเองมาอยา่งต่อเนื่อง ซึง่รวมไปถงึ3ประเดน็หลกั ทีเ่ป็นเป้าหมายของโครงการ ดว้ย ใน

พืน้ทีชุ่มชนดงักล่าวมทีัง้หน่วยงานภายนอกและองคก์รภาคประชาชนรว่มกนัขบัเคลื่อนงานอยูใ่นปจัจบุนั

เช่น เครอืขา่ยครอบครวัเขม้แข็ งพทัลุง  เครือ่ขา่ยชาวประมง พืน้บา้น  เครอืขา่ยเกษตรทางเลอืก 

เครอืขา่ยวจิยัทอ้งถิน่เรือ่งขา้วและความมัน่คงดา้นอาหาร สภาลานวดัตะโหมด  กลุ่มเกลอเครอืขา่ย

ต าบลสุขภาวะ และชมรมท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ เป็นตน้ 

3.1.2 กลไกสนบัสนุนการท างานโครงการ ถงึแมว้่ามกีารปรบัปรงุกลไกสนบัสนุนการท างานมา  

อยา่งต่อเนื่อง แต่ยงัคงเป็นตวัหลกัในการขบัเคลื่อนโครงการ โดยไดอ้อกแบบไวอ้ยา่งเป็นระบบไดแ้ก่ 

o ระดบัโครงการ คณะกรรมการอ านวยการ  เป็นหวัหน้าส่วนราชการและส่งนทอ้งถิน่ใน

จงัหวดั วชิาการ แล ะภาคประชาชนคนส าคญั เป็นทีป่รกึษาและสนบัสนุนขบัเคลื่อน

ระดบัจงัหวดั 

o ระดบัโครงการ ไดแ้ก่คณะกรรมการบรหิารโครงการ  มนีายโกสนิทร ์ ไพศาลศลิป์และ

กรรมการอกี15คน ซึง่เป็นกลไกขบัเคลื่อนภาพรวมของโครงการทีส่ าคญั  
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o ระดบัโครงการ ไดแ้ก่คณะท างานยทุธศาสตรก์ารด าเนินงานโครงการ   มบีทบาท

วเิคราะห ์วางแผน ประสานงานและการพฒันาขอ้เสนอเชงิพืน้ทีเ่ขา้สู่ยทุธศาสตรแ์ละ

นโยบายระดบัจงัหวดั 

o ระดบัโครงการไดแ้ก่ คณะท างานตดิตาม หนุนเสรมิและประเมนิผล   

o ระดบัโซน ไดแ้ก่ คณะท างานเชงิพืน้ที ่3 โซนพืน้ที ่ ไดแ้ก่  คณะท างานพืน้ทีพ่ทัลุง

ตอนบน ไดแ้ก่พืน้ที ่อ าเภอปา่พะยอม  อ าเภอควนขนุน และอ าเภอ ศรบีรรพต  

คณะท างานพืน้ทีพ่ทัลุงตอนกลาง  ไดแ้ก่พืน้ที ่อ าเภอเมอืงพทัลุง  อ าเภอเขาชยัสน  

อ าเภอศรนีครนิทร ์ และอ าเภอกงหรา  และ คณะท างานพืน้ทีพ่ทัลุงตอนล่าง  ไดแ้ก่

พืน้ที ่ อ าเภอปา่บอน  อ าเภอบางแกว้  อ าเภอตะโหมด  และอ าเภอปากพะยนู มี

บทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนงานในพืน้ทีท่ ัง้3ประเดน็ 

o ระดบัโครงการ ไดแ้ก่  เจา้หน้าทีโ่ครงการฯ มบีทบาทในการจดัการโครงการดา้นต่างๆ

เพื่อใหส้ามารถด าเนินโครงการไปตามวตัถุประสงค ์ตวัชีว้ดั งบประมาณ และช่วง

ระยะเวลาทีก่ าหนด 

3.1.3 นโยบายระดบัระดบัจงัหวดัเอือ้ต่อการขบัเคลื่อนงานโครงการฯ โดยเฉพาะนโยบายเมอืง

ลุงพอเพยีงเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเพื่อลกูหลานคนเมอืงลุง ซึง่สอดคลอ้งกนั ผูว้่า

ไดเ้ปิดโอกาสใหค้ณะท างานโครงการเมอืงลุงน่าอยูร่ว่มเป็นคณะท างานจงัหวดัในรปูแบบ ครม .น้อย ซึง่

ทัง้กรรมการบรหิารและแกนน าในพืน้ทีเ่ป็นคณะท างานกบัผูว้่าเดมิอยูแ่ลว้ 

 3.1.4 การหนุนเสรมิของโครงการ ฯ ในช่วง 6 เดอืนแรกของปีที่  2 (งวดที่3) ซึง่เป็นช่วงทีย่งัไม่

ปรบักลไกการท างาน พืน้ทีท่ ัง้โซน  3 โซนไดว้างกรอบการท างานหนุนเสรมิพืน้ทีใ่นลกัษณะเดยีวกนั 

ไดแ้ก่ จดัท าฐานขอ้มลู  พฒันาแหล่งเรยีนรูต้น้แบบ   พฒันาชุดความรู ้ พฒันาศกัยภาพแกนน าในพืน้ที่ 

พฒันาเยาวชน  การณรงคส์รา้งสุขสู่เมอืงลุงน่าอยู ่ พฒันานโยบายสาธารณะ  การแลกเปลีย่น เรยีนรู้
ระหว่างเครอืขา่ย  พฒันา cluster การท่องเทีย่ว  และสนบัสนุนพฒันาครอบครวัตน้แบบ  
 และในช่วง  6 เดอืนหลงั  (งวดที่ 4) หลงัจากการปรบักลไกการท างานแลว้ มคีณะท างานฝา่ย
ต่างๆสนบัสนุนการท างานเตม็ทีม่ากขึน้ การหนุนเสรมิการท างานกเ็ป็นไปในลกัษณะของการ ลงพืน้ที่
ตดิตามงานอยา่งใกลช้ดิเน้นการสนบัสนุนใหพ้ืน้ทีโ่ซนไดป้ระเมนิ สรปุเรยีนและวางแผนงานให้
สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ ั ดทัง้ 3 ประเดน็ โดยเฉพาะการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้การถอดบทเรยีน การพฒันา
หลกัสตูร รวมถงึการรว่มวางแผนของโซนในการท าเสน้ทางการท่องเทีย่วครอบคลุมทัง้ 3ประเดน็ และมี
การพฒันาบุคลากรโดยการศกึการดงูานนอกสถานที ่ทีเ่กีย่วกบัการขบัเคลื่อนงานของโครงการ  3
ประเดน็รวมถงึสนบัสนุนค่ายเยาวชนของโซนตอนเหนืออกี1ครัง้ 
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3.2 ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของโครงกร 

 เนื่องจากอยูใ่นระหว่างของการด าเนินงานโครงการ ดงันัน้ผลทีเ่กดิขึน้ ส่วนใหญ่จงึอยูใ่นลกัษณะ

ของผลผลติ(output)ของโครงการ ซึง่มสี่วนส าคญัทีก่่อใหเ้กดิผลลพัธ์(outcome) และผลกระทบ(impact) 

เมือ่สิน้สุดโครงการ ตวัอยา่งเช่น 

3.2.1 การเชื่อมรอ้ยขา้มประเดน็ ในพืน้ที่  ผลผลติคอืเวทปีระชุมคณะท างานโซน โดยมกีาร

ประชุมต่อเนื่องเดอืนละครัง้ ทัง้การตดิตามความคบืหน้าของกจิกรรมต่างๆ การวางแผน การแลกเปลีย่น

เรยีนรูก้ารขบัเคลื่อนงาน และเป็นเวทสีื่อสารท าความเขา้ใจระหว่างฝา่ยบรหิารโครงการกบัเจา้หน้าทีแ่ละ

ผูน้ าระดบัพืน้ที่  ตวัอยา่งรปูธรรมของโซนเหนือคอื ไดเ้สน้ทางท่องเทีย่วของประเดน็เกษตรยัง่ยนื 4

เสน้ทาง จากปา่ตน้น ้าสู่ชายฝ ัง่ทะเล   

3.2.1 การพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นพืน้ทีโ่ซน ทัง้  3 ประเดน็ ในเรือ่ง เอกสารเผยแพรแ่ละขอ้มลู

รบัรองผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์ ชุดนิทรรศการเผยแพร ่ เกดิความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่ของเกษตรกร 

ในแหล่งเรยีนรูเ้กษตรยัง่ยนื เกดิ กตกิาชุมชน ใหแ้หล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นน ้าตกในพืน้ทีห่ลายน ้าตกเป็น

สถานทีท่ีท่่องเทีย่วปลอดภยั   ชุดขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่วจากภเูขาสู่ทะเลของโซนตอนล่าง 

3.2.3  เกดิความรว่มมอืการท างานทัง้ระดบัจงัหวดัและระดบัพืน้ที ่กลไกทีถู่กออกแบบมา  เพื่อ
ขบัเคลื่อนโครงการ ใหบ้รรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีว่างไวแ้ลว้ กลไกดงักล่าวยงัเป็นเครือ่งมอื
ส าคญัทีก่่อใหเ้กดิความร่วมมอืในการท างานทุกระดบั และเกดิผลปรากฎดงัตวัอยา่งเช่น ความรว่มมอืใน
การก ากบั ดแูล ใหค้ าปรกึษา และน าขอ้เสนอไปด าเนินงานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในรปูแบบของคณะ
อ านวยการโครงการและคณะท างานดา้นต่างๆ  ความรว่มมอืกบันกัวชิาการในการถอดบทเรยีน พฒันา
องคค์วามรู ้และการตดิ ตามประเมนิผล ความรว่มมอืกบัสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะสถานีวทิยชุุมชนและ
สถานีหลกั รวมถงึหนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่ของจงัหวดัพทัลุง ความรว่มมอืในการขบัเคลื่อนงานในระดบัโซน
พืน้ทีไ่ดแ้ก่เครอืขา่ยชุมชนคนรกัลุ่มน ้าทะเลสาบจงัหวดัพทัลุง   เครอืขา่ยปา่ตน้น ้าตะโหมด  เทศบาล
ต าบลเขาหวัชา้ง สมาคมรกัษ์ทะเลไทย และเครอืขา่ยเกษตรทางเลอืกภาคใตเ้ป็นตน้ 

3.2.4 แกนน าชุมชนไดร้บัการเสรมิศกัยภาพ การพฒันาแหล่งเรยีนรู้  ซึง่เป็นเป้าหมายหน่ึง

ของโครงการ ซึง่จ าเป็นตอ้งมแีกนน าชุมชนทีพ่รอ้มการขบัเคลื่อนงานดงักล่าวในระดบัพืน้ที่   และ

โครงการกห็นุนเสรมิศกัยภาพแกน น าชุมชนโดยการ การเปิดโอกาสใหผู้น้ าชุมชนมสี่วนรว่มการด าเนิน

กจิกรรมโครงการ ตัง้แต่เป็นกลไกบรหิารโครงการ จนมาถงึระดบัพืน้ที ่ทีม่สี่วนรว่มเป็นคณะท างานโซน

และประเดน็ทัง้ 3 ประเดน็ การเสรมิศกัยภาพโดยการจดักจิกรรมการศกึษาดงูานขา้มพืน้ที ่ขา้มประเดน็ 

การจดักจิกรรมวเิคราะหข์อ้มลูการสรปุบทเรยีนรว่มกนั     

3.2.5 เกดิกลไกการบรหิารโครงการทีเ่อือ้ต่อการพฒันาการขบัเคลื่อนของโครงการ ซึง่มกีาร

ปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง ท าใหม้บีุคลากร องคก์ร หน่วยงาน ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มตัง้แต่ระดบัจงัหวดัถงึ
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ระดบัพืน้ที ่ผ่านการประชุม วเิคราะหป์ญัหา ปรกึษาหารอื คดัเลอืกบุคคลากร และการวางแผนทัง้เชงิ

ยทุธศาสตร ์และการปฎบิตักิารในส่วนกลางและโซนพืน้ที่                                                                                                                                                                                                                                     

 

3.3 บทเรียน องคค์วามรู้ของโครงการ  

 ถงึแมว้่ายงัไมป่รากฎผลส าเรจ็ของการด าเนินงานของคณะท างานฝา่ยพฒันาองคค์วามรู ้แต่จาก

การตดิตามขอ้มลู และรว่มกจิกรรมกบัโครงการมา อยา่ง ต่อเนื่อง ผูป้ระเมนิผลภายในเหน็แนวโน้นที่

ส าคญั ของบทเรยีน และองคค์วามรูข้อ งโครงการ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ ในการเผยแพร ่และเป็นแบบอยา่ง

กบัการด าเนินงานในพืน้ทีอ่ื่นๆได ้พอจะสรปุเป็นประเดน็ครา่วๆดงันี้ 

 3.3.1 บทเรยีนรปูแบบการบรหิารจดัการโครงการขนาดใหญ่ของพทัลุงน่าอยู ่  

 บทเรยีนทีส่ าคญัคอื แนวคดิในการบรหิารจดัการ วธิกีารก่อตัง้และการจดัการ องคป์ระกอบของ

กลไกและระดบัของการท างาน  บุคลากรทีเ่ขา้รว่มในกลไกต่างๆมตีน้ทุนและศกัยภาพทีห่นุนโครงการ  

บทบาทของคณะท างานแต่ละส่วนทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ของโครงการ ความต่อเนื่องในการท างานใน

อนาคต สรปุประเดน็รปูแบบและระบบของการบรหิารจดัการโครงการเป็นนวตกรรมอยา่งไร มขีอ้เสนอ

อยา่งไร 

3.3.2 บทเรยีน การขบัเคลื่อนโครงการสู่ พทัลุงน่าอยู ่หรอืพทัลุงพอเพยีง  

 ประเดน็ดงักล่าวเป็นเป้าหมายส าคญัของโครงการ ตอ้งอธบิายความหมายของพทัลุงน่าอยูห่รอื

การสรา้งสุขใหพ้ั ทลุงในมมุมอ งของโครงการฯใหช้ั ดเจนทัง้กรอบแนวคดิ  และรปูธรรมผลงานของ

โครงการใหเ้หน็ภาพ  มกีระบวนขบัเคลื่อนอยา่งไร บทบาทใครอยูต่รงไหน ปจัจยัความส าเรจ็ของการ

ขบัเคลื่อน รวมถงึความยัง่ยนืของเมอืงลุงน่าอยูเ่ช่นอยูใ่นแผนยทุธศาสตรจงัหวดัและขององคก์ารบรหิาร

ส่วนทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

3.3.3 บทเรยีน ประเดน็การขบัเคลื่อน ระดบัพืน้ที่ 

นอกจากจะเป็นตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของโครงการทีส่ าคญัแลว้ ประเดน็ต่างๆทีข่บัเคลื่อนในพืน้ที่

จะเป็นรปูธรรมส าคญัทีช่่วยหนุนใหเ้กดิการขยายผลน าไปสู่ “เมอืงลุงน่าอยู่ ” เป็นแบบอยา่งใหก้บัพืน้ที่

ต่างๆได ้ซึง่จ าเป็นตอ้งมเีครือ่งมอืในการสื่อสารทีส่ าคญัไดแ้ก่ บทเรยีน องคค์วามรู ้หลกัสตูร คู่มอื และ

สื่อประเภทต่างๆ 

บทเรยีนการขบัเคลื่อนประเดน็ เกษตรยัง่ยนื  การท่องเทีย่วโดยชุมชน และครอบครวัเขม้แขง็ 

ควรแสดงใหเ้หน็ ถงึ ปจัจยัพืน้ฐานทีก่่อใหเ้กดิการขบัเคลื่อนประเด็ นดงักล่าว เช่นทรพัยากร 

ศลิปวฒันธรรม วถิชีวีติ และสถานการณ์ปญัหาทีพ่ืน้ทีก่ าลงัประสบอยู ่  ความเป็นมาของการก่อตวัของ

การพฒันาประเดน็ต่างๆทีเ่กดิขึน้จากหน่วยงานภายนอก หรอืกระบวนการจากภายในชุมชน 

กระบวนการ วธิกีารยกระดบัเป็นศูนยเ์รยีนรู ้บทบาทใครเป็นอยา่งไร สมั พนัธก์บักลุ่มองคก์รภายใน 
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ภายนอกอยา่งไร บทบาทโครงการเมอืงลุงน่าอยูเ่ขา้ไปหนุนเสรมิอยา่งไร กจิกรรมประเดน็ดงักล่าวส่งผล

ต่อผูน้ า ชุมชน อยา่งไรบา้ง มแีผนงาน และการขยายผลอยา่งไร มเีงือ่นไขความส าเรจ็อยา่งไรบา้ง และ

ตอบโจทยม์สี่วนในการขบัเคลื่อนใหเ้มอืงลุงน่าอยูอ่ย่ างไร ตวัอยา่งบทเรยีนของพืน้ที ่เช่น วถินีาขา้วสู่

ความมัน่คงทางดา้นอาหาร   สวนผกัชุมชนตอบโจทยก์ารอยูด่มีสีุขของพทัลุง  การจดัการปา่เชงินิเวศน์

กบัวถิคีนปา่ตน้น ้า  ฟ้ืนทะเลดว้ยแพปลาชุมชน  ชุมชนจดัการท่องเทีย่วเขาปา่ ทุ่งนา และทะเล  เล่า

เรือ่งโรงเรยีนบา้นธนาคารดนิทีว่งัหลาม ครอบครวัเขม้แขง็ชุมชนแขง้แกรง่ เป็นตน้ 

  

4 ข้อคิดเหน็ต่อการด าเนินโครงการช่วงระยะ1ปีท่ีผา่นมา (งวด3-4) 

 จากการรวบรวม ประมวลผลการด าเนินงานโครงการ  จากเอกสารรายงาน , จาก website “สรา้ง

สุขเมอืงลุง ”, การรว่มเวทถีอดบทเรยีน , การรว่มกจิกรรมสมัมนา และลงพืน้ทีร่ว่มกจิกรรมของโครงการ

บางพืน้ที ่มขีอ้คดิเหน็ต่อการด าเนินงานของโครงการในระยะ 1ปี ทีผ่่านมา 2ประเดน็ ทีส่ าคญั  คอืการ

บรหิารจดัการ และการด าเนินงานในระดบัโซนพืน้ที ่ในภาพรวม ดงัต่อไปนี้ 

4.1 การบริหารจดัการโครงการ 

 4.1.1 กลไกการท างานของโครงการชุดใหม ่มคีณะท างานชุดต่างๆหลายชุด มตีวัแทนจากหลาย

องคก์ร เขา้มารว่ม  ซึง่มกีารจดัระบบได้ ดเีหน็เป็นกระบวน  แต่จ าเป็นตอ้ง มกีารสรา้ง  เงือ่นไข , การ

ประสานงาน , การกระตุน้ และสรา้งแ รงจงูใจทีเ่หมาะสม  เพื่อใหเ้กดิความรว่มมอืในการท างานอยา่ง

ต่อเนื่อง ซึง่จะท าใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการไดง้า่ยและเรว็มากขึน้ 

 4.1.2 คณะท างานหลายชุด มคีน เขา้มารว่ม ขบัเคลื่อนงานจ านวนมาก นอกจากการใชเ้วที

ประชุมเดอืนละครัง้ ควรมเีครือ่งมอืวธิกีารจดัการเพิม่ขึน้  เช่นการมตีวัแทนคณะท างานชุดละคน เขา้มา

เป็นทมี CORE GROUP (ทมีกุนซอื) เป็นทมีทีท่ างานอยา่งไมเ่ป็นทางการ  ซึง่จะช่วยใหผู้บ้รหิาร (ผอ.)

ตดัสนิใจไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆมากขึน้ 

 4.1.3 โครงการถูกออกแบบมาใหม้กีระบวนการท างานแบบมสี่วนรว่ม การประสา นความรว่มมอื 

การท างานแบบยนืยนัและการต่อรอง(บางประเดน็)ดว้ยรปูธรรมของพืน้ที่ เช่นยทุธศาสตรท์ีเ่ป็นขอ้เสนอ

ภาคประชาชนพทัลุงเป็นตน้ ดงันัน้ฝา่ยบรหิาร ควรจดัความสมดุลระหว่างการตดัสนิใจเชงิบรหิารจดัการ

ทีร่วดเรว็ทนัสถานการณ์ กบัการตดัสนิใจแบบมสี่วนรว่ม และการไดร้บัการยอมรบัจากทมีงาน ซึง่จะเป็น

เงือ่นทีจ่ะบรรลุเป้าหมายไดท้ัง้สองวธิกีาร 

 4.1.4 คณะท างานชุด ต่างๆทีไ่ดร้ว่มกนัก าหนดบทบาท (ตามรายความกา้วหน้า 4)เพื่อใหช้่วย

ขบัเคลื่อนโครงการนัน้ อาจจะไมเ่ป็นจรงิเนื่องจากคณะท างานทุกท่านมภีารกจิของตวัเองอยูแ่ลว้ จะมี

เวลาน้อยส าหรบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ฝา่ยบรหิารกลางควรมแีผน (ส ารอง)ในการสนบัสนุนเพื่อใหง้านที่

มอบหมายไปแลว้ท าไมไ่ดต้ามแผน ตามตวัชีว้ดั  
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4.2 การบรรลุเป้าหมายของโครงการ(ตามตวัชีว้ดั) 

 4.2.1 มกีารปรบักลไกการบรหิารจดัการโครงการมาอยา่งต่อเนื่อง 2-3ครัง้ในรอบ2ปี แต่ตวัชีว้ดั

ความส าเรจ็ของโครงการไ มไ่ดม้กีารปรบั  ตวัชีว้ดั เดมิจะสอดคลอ้งกบักลไกการบรหิารจดัการแบบ เดมิ

(ตอนขาขึน้โครงการ ) โดยทีร่ะบุของตวัชีว้ดัของ 3 ประเดน็ และมกีารก าหนดพืน้ทีท่ างานของประเดน็

ดงักล่าวทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพอยา่งชดัเจน ดงันัน้พืน้ทีโ่ซนทัง้  3 โซนในปจัจบุนัควรทบทวนและ

ปรบัตวัการท างานแบบใหม ่ใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัเดมิ 

 4.2.2 เพื่อใหบ้รรลุเป้าของ โครงการหลงัจาการปรบักลไกการท างาน จาก การแยกประเดน็การ

ท างาน เป็นการใชโ้ซนพืน้ทีเ่พื่อรวมประเดน็ คณะท างานโซนพืน้ ที ่3 โซนควรมกีารท างานรว่มกนัมาก

ขึน้ ใชต้วัชีว้ดัของงานเป็นเป้าหมายมากกว่าความส าเรจ็งานตวัเองในโซน  โดยระบุใหช้ดัเจนว่าตวัชีว้ดั

ประเดน็ไหน(ใน3ประเดน็)เหมาะสม(โดยวเิคราะหท์ุนเดมิอยูแ่ลว้)จะเป็นพืน้ทีใ่ด และอยูใ่นโซนไหน และ

แต่ละประเดน็สมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนัอยา่งไร คณะท างาน เจา้หน้าทีแ่ต่ละโซนช่วยขบัเคลื่อนงานกนัได้

อยา่งไรควรก าหนดบทบาทใหช้ดัเจน 

 4.2.3 เพื่อใหส้ามารถขบัเคลื่อนงานประเดน็ต่างๆไปไดต่้อเนื่อง ไมค่วรเริม่ตน้ท างานในพืน้ที่

ใหมใ่นช่วงเวลานี้ เนื่องจากตอ้งใชเ้วลาในการประสานงานและท าความเขา้ใจ มาก ทมีท างานควรเน้นใน

พืน้ที ่ทีเ่ป็นแหล่งเรยีนรูข้องประเดน็ต่างๆเป็นหลกั ยกเวน้บางประเดน็ทีม่พีืน้ทีไ่มช่ดัเจนหรอืไมค่รบ

ตามตวัชีว้ดั ควรมเีกณฑป์ระกอบตดัสนิใจในก ารเพิม่หรอืขยายพืน้ทีเ่พิม่เตมิ  ควรใหค้ณะท างานและ

เจา้หน้าทีโ่ซนมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ 

  ประการส าคญั  คณะท างาน ทีเ่กีย่วขอ้ง ฝา่ยต่างๆทัง้ระดบัโครงการ ระดบัโซนพืน้ที ่และ

เจา้หน้าทีโ่ครงการ ควรตระหนกัว่า โครงการได้ถูกออกแบบมาด ีกลไกไดถู้กปรบัปรงุมาจนอยูต่วั  มกีาร

สรปุบทเรยีน และสื่อสารท าความเขา้ใจ กนัมาอยา่งต่อเนื่อง ในเวลาทีม่จี ากดั น้ีถา้ทุกฝา่ยรว่มแรงร่ วมใจ 

ใชเ้ป้าหมาย และตวัชีว้ดัเป็นศูนยก์ลางของ การท างาน รว่มกนัอยา่งเป็นมติร คดิกนัอย่ างเป็นเพื่อน 

ท างานให้ มปีระสทิธภิาพ  เกดิประสทิธผิล  ความส าเรจ็ของงานจะเกดิขึน้อยา่งแน่นอน จะไดช้ื่อว่า 

โครงการ สรา้งสุขสู่เมอืงลุงน่าอยู่  เป็นนวตกรรมทางสงัคมทีช่่วยใหเ้มอืง ลุงน่าอยูจ่รงิๆตามชือ่ของ

โครงการดงักล่าว. 

 

 

 
 
 

 


