
๑. ชื่อผลงาน โครงการขอนแก่นกรีนมาร์เก็ต (ตลาดนัดสีเขียวขอนแก่น) 
 

๒. ระยะเวลาที่ด าเนินการ     ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗– ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 

๓. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการด าเนนิการ (ที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ) 
๓.๑ การพัฒนาแผนงานโครงการด้านการส่งเสริมผู้ผลิต ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
๓.๒ การก าหนดตัวชี้วัดผลงาน โครงการ กิจกรรมและกระบวนการประเมินติดตามผล 
๓.๓ การเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาสังคม 

 

๔. สรุปสาระส าคัญของผลงาน และข้ันตอนการด าเนินการ 
๔.๑ หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมอิากาศ  ที่เรียกว่า “ปรากฏการณ์โลกร้อน” เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของผู้คน สัตว์และพืช ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบและไม่ต้องการส่งต่อโลก
ที่บอบช้ าให้กับคนรุ่นหลัง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น จึงเชิญชวนพนักงานเทศบาลที่มีความสนใจเข้าร่วม
พัฒนาโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Khon Kaen : Low Carbon City) โดยก าหนด ๔ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สังคมแห่งต้นไม้ , ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สังคมไร้มลพิษ , ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สังคมพิชิตพลังงาน และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สังคมคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ซึ่งในการสื่อสารให้คนรุ่นใหม่ซึ่งในที่นี้หมายถึงประชาชนทุกคนที่
ยังไมรู่้ ไมเ่ข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะภูมิอากาศโลก ให้สามารถเตรียมความพร้อมและร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน ผ่านกิจกรรม 
“โครงการขอนแก่นกรีนมาร์เก็ต หรือตลาดนัดสีเขียวขอนแก่น” เพ่ือเชื่อมโยงให้รู้และเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการเกษตร-อาหาร/โภชนาการ-สุขภาพ-สังคม-สิ่งแวดล้อม ที่มีผู้เกี่ยวข้อง ๓ กลุ่มส าคัญ คือ เกษตรกร
และผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้บริโภค โดยใช้กลยุทธ์ “อาหารศึกษา” เพราะ
ถ้าหากปราศจากแนวคิดแนวปฏิบัติด้านอาหารศึกษาแทรกซึมอยู่ในวิถีการงานและการใช้ชีวิตแล้ว จะเกิดผล
กระทบอันใหญ่หลวงส่งผลต่อวิกฤตการณ์อาหารของสังคมโลกในบั้นปลาย เสมือนค าเปรียบเทียบที่ว่า “ เด็ด
ดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ”  
  “อาหารศึกษา” หมายความถึง กระบวนการส่งเสริม พัฒนาวิจัย เพ่ือให้ความรู้ ความ
ตระหนักและพฤติกรรมที่ถูกต้องในห่วงโซ่อาหาร  

 เนื่องจากการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จ าเป็นต้องมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องและยาวนานเพียงพอในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้คน ขอนแก่นกรีนมาร์เก็ต หรือ ตลาดนัดสีเขียวขอนแก่น เกิดข้ึนจากการรวมตัว ร่วมคิด ร่วม
ท าของหลายภาคส่วน ได้แก่ เครือข่ายอเมริกัน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน หอการค้าจังหวัด
ขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม เครือข่ายแรงงานนอกระบบ สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค และ



๒ 

 

หน่วยงานภาครัฐด้านการเกษตร ด้านการสาธารณสุข ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น ฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย เป็นภาคีหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม 

 
๔.๒ แนวคิดและวัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสื่อสารองค์ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะ

ภูมิอากาศโลกและการเตรียมตัวให้พร้อมในการรับภาวะวิกฤติโดยเฉพาะด้านอาหาร 
 เพ่ือผลักดันให้เกิดอาหารปลอดภัยในชุมชนเมืองที่เป็นรูปธรรม 
 เพ่ือผลักดันให้มีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 
 เพ่ือให้มีพ้ืนที่หรือเวทีของผู้ผลิตพบผู้บริโภค  อันจะน ามาซึ่งความไว้วางใจและ 

พันธสัญญาร่วมกัน 
 

 ๔.๓ เป้าหมาย 
 มีพ้ืนที่การจ าหน่ายสินค้าปลอดสารพิษเพ่ือการเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

อย่างน้อย ๑ แห่งต่อสัปดาห์ 
 ประชาชนผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน

และสามารถเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย ที่ผลิตอย่างใส่ใจในวิถีเกษตรอินทรีย์ได้ 
 

๔.๔ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน 
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและคัดเลือกผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษและสินค้า

ปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ระยะการเดินทางไม่เกิน ๕๐ กม. 
 ตรวจเยี่ยมแปลง สถานที่ผลิตและให้ผู้ผลิตขอการรับรองผลผลิตตามประเภทกิจการ จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 จัดท า Action  Plan  ตามหลักการตลาด  4Ps  เพ่ือเป็นกรอบการท างาน ดังนี้ 

๑. Products  ผลผลิตหลัก  ในเบื้องต้นมาจากกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตแบบอินทรีย์ที่ทาง
เครือข่ายเกษตรกรรมทางภาคอีสานสนับสนุนและรับรอง  รวมประมาณ  ๓๐  ราย  
ประกอบด้วย    กลุ่มน้ าพอง , กลุ่มหนองผือ  ต าบลหนองบัว  อ าเภอเชียงยืน , กลุ่มบ้าน
กลางฮุ่ง และกลุ่มรอบ  ๆ  พ้ืนที่ขอนแก่น 
ผลผลิตรอง มาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP และกลุ่มกองทุนตั้งตัว   

 ๒. Place ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดตลาดนัดทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.  
ณ  ถนนด้านข้างอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ ริงบึงแก่นนคร  และมอบหมายให้ส านักการสาธารณสุขฯเป็น
ผู้จัดการตลาด  ควบคุมก ากับผังล๊อคจ าหน่ายสินค้า ออกตรวจรับรองแปลงปลูกร่วมกับคณะท างาน  และสุ่ม
ตรวจสอบสารปนเปื้อนในผลผลิต 



๓ 

 

 ๓. Promotion  หรือการประชาสัมพันธ์  วางแผนงานออกเป็นช่วงก่อนเปิดตลาด  1  
เดือน ในการผลิตสื่อ และช่วงก่อนเปิด ๑ สัปดาห์กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตจะเดินทาง  (Road  Show)  ส่งหนังสือ
หน่วยงานต่าง  ๆ  พร้อมทั้งโชว์สินค้าท่ีจัดจ าหน่าย  ช่องทางประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย  

- Spot  วิทยุและออกรายการที่  FM๑๐๒ , จอ LED 

- สถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ , KTV  และ Home TV   

- แม็กกาซีน หรือ เอกสารประชาสัมพันธ์ของหอการค้า เทศบาลฯ 

- Web Site หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมจัด   

- Face book ขอนแก่นกรีนมาร์เก็ต เทศบาลฯ และเครือข่ายอเมริกัน  ฯลฯ 
   
   ๔. Price ราคาของผลผลิตที่สมเหตุสมผล และมีราคาเทียบกับท้องตลาด ทั้งนี้ ในแต่ละ
เครือข่ายมอบหมายให้ผู้ประสานงานจัดท ารายการ Price List 

  การเปิดงานอย่างเป็นทางการ  ก าหนดเปิดในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รูปแบบกิจกรรม
..กึ่งรณรงค์  มีเวทีเสวนาของหน่วยงานและเครือข่ายที่มีข้อมูลด้านอาหารปลอดภัยเพ่ือ
น าเสนอสู่สาธารณะ  ประกอบด้วย 
 เทศบาลฯ  โดยท่านนกยกเทศมนตรีฯ  กล่าว  (Speech)  ถึงนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของการจัดให้มี  Khon  Kaen  Green  Market   
 เวทีเสวนาของเครือข่ายร่วมจัด  ประกอบด้วย   

มูลนิธิ  Thai  PAN โดย  ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์  เกษสมบูรณ์ , เครือข่ายเกษตรกรรม
ทางเลือกภาคอีสานในนามผู้ผลิต และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นผู้เชื่อมโยง
ทุกเครือข่ายทั้งผู้ผลิตกลุ่ม ๑ ไร่ ๑ แสน และผู้บริโภคกลุ่มโรงแรม ร้านอาหารและ
สมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น 

 การสื่อสารองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกิจกรรมการสุ่มตรวจ
สารปนเปื้อน สร้างความตระหนักอาหารปลอดภัย การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับ
ผู้บริโภค  

 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ก าหนดจัดการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทุก
เดือน เพ่ือให้สามารถอ านวยการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคและประชาสัมพันธ์สื่อสาร จนใหม้ี
ตลาดจ าหน่ายสินค้าและอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 
 

๕. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)   
  ๕.๑ การออกร้านจ าหน่ายสินค้าของผู้ผลิต ผู้ผลิตที่เข้าร่วมจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ (GAP) สินค้า OTOP อาหารปรุงสุกเพ่ือสุขภาพ ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใช้น้ าตาลทรายขาว เป็น
ประจ าและต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน มากกว่า ๓๐  ราย 
(รายละเอียดผู้ผลิต ตามเอกสารภาคผนวก ๑ ) 



๔ 

 

  ๕.๒ นิทรรศการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้บริโภค ประกอบด้วย  
      ๕.๒.๑  กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาหมอเขียว ; การดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักแพทย์

วิถีธรรม สาธิตการกัวซาขูดพิษ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรฤทธิ์เย็นและสินค้ากลุ่มอโศก 
      ๕.๒.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ ๒ สังคมไร้มลพิษ ; แสดงการจัดการคัดแยกขยะตามหลักวิชาการ และ 

จ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ 

 
 

 
โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ 
(Khon Kaen : Low Carbon City) 

ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลัก 
 

  
๕.๒.๓  สมาคมผู้บริโภคและมูลนิธิ THAI PAN จัด นิทรรศการ 
“มหันตภัยร้ายท าลายสุขภาพ 

น้ าตาลในเครื่องดื่ม” คิดสักนิดก่อนคิดกินน้ าตาล เพราะความต้องการบริโภคน้ าตาลของร่างกายมีเพียงวันละ
ครึ่งช้อนชาเท่านั้น แค่ทานข้าวเปล่า ผัก ผลไม้ ก็เพียงพอกับความต้องการ น้ าตาลที่เหลือล้นเกิน คือ สาเหตุ
ของความเจ็บป่วยโรคเรื้อรังในปัจจุบัน 
 ๕.๓  การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในผลผลิตที่วางจ าหน่าย ด าเนินการโดย อาสาสมัครคุ้มครอง
ผู้บริโภค (อสคบ.ชุมชนดอนหญ้านาง ๑ ) ซึ่งผลการตรวจสารปนเปื้อน ประเภท ยาฆ่าแมลง สารฟอร์มาลีน 
สารกันรา ในตัวอย่าง ผักสด ผักดอง ผลไม้ ปลาน้ าชี ถั่วงอก ทานตะวันงอก ข้าวสารกล้อง ไม่พบการปนเปื้อน 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  



๕ 

 

     ๕.๔  กิจกรรมการเรียนรู้ “PAINT & PLANT”และกิจกรรม “หิ้วตระกร้า ถือถุงผ้ามาจ่ายตลาด” 

  ๕.๕ กิจกรรม “สื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์” พร้อมต้อนรับแขกท่ีมาเยี่ยมตลาด 
 
๖.  ประโยชน์ของผลงาน/การได้รับการยอมรับ 



๖ 

 

 ไดร้ับการยอมรับและคัดเลือกจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายรัฐบาลในการจัด
ให้เป็น “ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้”ผู้ผลิตพบผู้บริโภค แห่งที่ ๑ ของอ าเภอ
เมืองขอนแก่น 

 ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานด้านการเกษตร ให้เป็น “ตลาด
นัดเกษตรกร” พร้อมต้อนรับท่านผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 ได้รับการไว้วางใจจากประชาชนผู้บริโภค ในการเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้า จากการส ารวจของ
นักวิชาการเกษตรและนักศึกษาฝึกงาน พบว่า มีผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้า มากกว่า ๕๐๐ คน 
ในทุกวันศุกร์ ผู้ผลิตขายสินค้าได้หมด มีก าไร ท าให้มีก าลังใจในการผลิตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด ได้จัดให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ของนักเรียน” ร่วมออกร้าน
จ าหน่ายผลผลิต “วอเตอร์เครสปลอดสาร ; คนกินสวย คนขายรวย” ช่วยฝึกทักษะการขาย
การสื่อสาร สร้างความเคยชิน ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีอาชีพในอนาคตได้ 

 เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ได้จัดเป็นที่ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย
แรงงานนอกระบบ จากประเทศลาว 

 นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน ให้ความสนใจร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของเกษตรกรและผู้ผลิตอาหารปลอดภัย 

 เป็นหนึ่งกิจกรรม ที่ได้รับการถ่ายท า สารคดี “เมืองนี้ที่ฉันรัก” ของโครงการ we 
 
๗.  ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 เป้าหมายของโครงการ คือ การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและทัศนคติของประชาชน เพราะมี
ความเชื่อว่า “วิถีของคนที่เรียบง่าย คือ วิถีของเมืองที่เรียบง่าย ไม่สลับซับซ้อนเช่นกัน” ซ่ึง
จะท าให้การจัดการเมืองไม่ยุ่งยาก ดังนั้น การจะสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับผู้คน ต้อง
อาศัยความอดทนและทักษะการถ่ายทอดของบุคลากรที่น่าเชื่อถือ และมีความเข้าใจที่ลึกซ้ึง 
ณ ปัจจุบันซึ่งขัดแย้งกับการสื่อสารของกระแสหลักท่ีเน้นบริโภคนิยม การกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ความรวดเร็วของการได้มาอย่างทันใจ และความรุนแรงของการกระทบกระทั่ง ค าพูด 
วัฒนธรรม รวมถึงความใจร้าย ไม่ใจดีต่อตนเอง ไม่ใจดีต่อผู้อื่น สิ่งอื่นรอบๆ ตัว จึงอาจจะท า
ให้การขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้า ไม่ทันกับปัญหาได้ 

 ปัญหาของงบประมาณในการด าเนินการ เนื่องจากโครงการเกิดข้ึนในช่วงปลายปีงบประมาณ
และไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ จึงท าให้เกิดปัญหาในเรื่องความคล่องตัว ต้องอาศัยงบประจ าที่มี
อยู่อย่างจ ากัดในการขับเคลื่อน ท าให้หลายกิจกรรมไม่สมารถขยับได้ 

 ปัญหาเรื่องสถานที่และการปรับแต่งภูมิทัศน์ เนื่องจากพ้ืนที่ตลาดนัดสีเขียว เป็นพื้นที่
เกี่ยวเนื่องและอยู่ในแผนงานการปรับปรุงบึงแก่นนครในภาพรวม ดังนั้น จึงไม่สามารถท า



๗ 

 

การปรับปรุงเฉพาะอาคารซุ้มดอกเห็ดได้ ขณะเดียวกันการปรับปรุงโครงการใหญ่ก็ยังไม่
สามารถด าเนินการได้ ในช่วงฤดูฝนก็อาจจะมีผลกระทบต่อตลาดบ้างไม่มากก็น้อย 

 ปัญหาการจัดการจราจร ที่อาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้างของผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงการ
อนุญาตให้รถผ่านเข้า-ออก ในขณะที่ผู้ค้าบางรายยังขายอยู่ 

 ปัญหาเรื่องไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียงในตลาด ท าให้การสื่อสารสู่ผู้ผลิตและผู้บริโภคขาด
ความต่อเนื่อง ขาดบรรยากาศและการกระตุ้น 

๘. ข้อเสนอแนะ 

 การขับเคลื่อนต้องอาศัยการบูรณาการของทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันในการพัฒนา ดังนั้น 
หน่วยงานกลางคือท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น ต้องมีความยืดหยุ่นสูง ใจกว้างและมีความ
เป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งต้องตระหนักชัดร่วมกันว่า ผลลัพธ์สุดท้าย คือ ผลประโยชน์ของ
ประชาชนนครขอนแก่น เพราะหลักการ “พ่ึงพากันและกัน คือ ชัยชนะในสังคม” 

 คณะท างาน ต้องจัดกระบวนการในการขับเคลื่อนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีการก าหนดไว้
อย่างชัดเจน มีองค์กรและการมอบหมายงานผู้รับผิดชอบพร้อมก าหนดแผนงานที่เข้าใจง่าย
และสื่อสารให้ทุกคนร่วมกันปฏิบัติ แผนงานกิจกรรมต้องเกี่ยวข้องกับ ๓ กลุ่มส าคัญ คือ 
เกษตรกรและผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้องและประชาชนผู้บริโภค โดยใช้กล
ยุทธ์ “อาหารศึกษา” ให้แนวคิดแนวปฏิบัติด้านอาหารศึกษาแทรกซึมอยู่ในวิถีการงานและ
การใช้ชีวิต  

 โครงการขอนแก่นกรีนมาร์เก็ต จะขยายผลและยั่งยืนได้ต้องบูรณาการในการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ๖ ด้าน คือ ๑) การจดับริการพื้นฐานให้ครอบคลุมด้าน
การเกษตร การสาธารณสุขและการสื่อสารองค์ความรู้สู่ครัวเรือน ชุมชนและโรงเรียน ๒) การ
จัดองค์กรการท างานให้กิจกรรมและแผนงานไปในทิศทางเดียวกัน ๓) ใช้เครื่องชี้วัดของการ
มีความเป็น “ปกต”ิ ในวงจรชีวิตมนุษย์และโรคเรื้อรังที่เก่ียวข้องเป็นตัวชี้วัดของทั้ง ๓ กลุ่ม 
๔) การเสนอนโยบายสาธารณะ เช่น ไม่กินหวาน ไม่ทานผงชูรส ๕) การนิเทศงานและจัดการ
ฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ และ ๖) จัดให้มีการติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์การ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดเพ่ือดูผลลัพธ์และผลกระทบเป็นระยะๆ 

 
                          


