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โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชือ่มโยงระดับภูมิภาค และจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระดับกลุมจังหวัด

การประชุมเชิงปฏบิัตกิาร: ประเด็นการพัฒนาที ่1
กลุมจังหวัดภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน 2

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ

1. การทบทวนประเด็นการพัฒนา เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา

2. วิเคราะหหวงโซมูลคา (Value Chain) และระบุชองวางในการพัฒนา (Gap Analysis)

3. พัฒนาโครงการ เพ่ืออุดชองวางหรือสรางมูลคาเพ่ิม 

ขั้นตอนการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุมจังหวัด



ประเดน็สาํคัญประเด็นการพัฒนา 2561 - 2564 ทบทวนประเด็นการพัฒนา 2561 – 2565

1. การพัฒนาการทองเที่ยว 3 ธรรม 

(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อยาง

ยั่งยืน

2.การสงเสริม พัฒนาการผลิตและสราง

มูลคาเพิ่มทางการเกษตร

3.การพัฒนาขีดความสามารถดานการคา 

การลงทุน

4.การพัฒนาสังคมและความมั่นคง

1. การพัฒนาการทองเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ 

ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เช่ือมโยงประเทศเพ่ือน

บาน

2. การสงเสริม พัฒนาการผลิตและสรางมลูคาเพิ่ม

ทางการเกษตร

4. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม และความมั่นคง

สงเสริมองคความรู นวัตกรรม 

คุณภาพ และมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ยกระดับโคเนื้อ / สงเสริมพืชพลงังาน

การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร

ลดปญหาความเหลื่อมล้าํในพ้ืนที่

คุณภาพการศึกษา

สภาพแวดลอมรองรับการลงทนุ

พัฒนาแรงงาน + แรงงานคืนถิ่น

เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน

ประชาสัมพันธการทองเที่ยว

การปรับเปลีย่นประเด็นการพฒันา กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2565)

3

ปญหามลพิษทางน้าํ และขยะ

การดูแลผูสูงอายุ

3. การพัฒนาขีดความสามารถดานการคา การลงทุน

ใหกับภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี

เช่ือมโยงระบบคมนาคม

มาตรการดูแลสิ่งแวดลอม

เช่ือมโยงกับภาคการเกษตร

เปน Hub เช่ือมโยงภูมิภาค

สงเสริมงานประเพณีรวมกัน

พัฒนาแหลงทองเที่ยวศักยภาพ ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน

ความมั่นคงชายแดน พ้ืนที่ปาไม
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ประเด็นการพัฒนา 1

กลยุทธจาก TOWS

- สงเสริมการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน 

[S1/O2/O3]

- ปรับปรุงเสนทางคมนาคมรองรับการทองเท่ียว [S1/T2]

ประเด็นปญหา ความตองการสําคัญในพ้ืนที่

• ปรับปรุงสภาพถนนเชื่อมโยงระหวางจังหวัด (ปญหาในพื้นท่ี)

• ติดปายประชาสัมพันธ (ปญหาในพื้นท่ี)

• ติดปาย และเนนการทําประชาสัมพันธ (ปญหาในพื้นท่ี)

• เชื่อมโยงกับงานประเพณีทองถิ่น (ปญหาในพื้นท่ี)

• ปรับปรุงแหลงใหไดมาตรฐาน

• เปน HUB ทองเท่ียวของภูมิภาคเชื่อมโยง ลาว เวียดนาม

• สงเสริมสนับสนุนประเพณีทองถิ่นใหเปนท่ีรูจักของบุคคลท่ัวไป

• สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมทองถิ่น

• พัฒนาแหลงทองเท่ียวธรรมชาติในพื้นท่ีใหเปนแหลงทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจักในระดับสากล

• เชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวหรืองานประเพณีในกลุมจังหวัดฯ ใหเกิดประโยชนรวมกัน เชน งาน

ออกพรรษาท้ัง 3 จังหวัด (แหปราสาทผ้ึง ไหลเรือไฟ แขงเรือยาว)

• พัฒนาแหลงทองเท่ียวมีศักยภาพ สรางจุดขายเพื่อสรางแรงดึงดูดนักทองเท่ียว

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด

• แหลงทองเท่ียวเชิงธรรมะ ธรรมชาติและ

วัฒนธรรมของกลุมจังหวัดฯ เปนท่ียอมรับใน

หมูนักทองเท่ียว

• แหลงทองเท่ียวและส่ิงอํานวยความสะดวก

ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐาน

• บุคลากรดานการทองเท่ียวไดรับการเพิ่มขีด

ความสามารถในการบริการ

• รอยละของจํานวนนักทองเท่ียวท่ี

เพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมา ไมนอย

กวารอยละ 3 ตอป 

• แรรอยละของรายไดจากการ

ทองเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมา 

ไมนอยกวารอยละ 3 ตอป 

แนวทางการพัฒนา

1. ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 3 ธรรม ของกลุมจังหวัด

2. พัฒนาแหลงทองเท่ียวและส่ิงอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน

3. ใหความรูดานการทองเท่ียวและบริการแกบุคคลากรดานการทองเท่ียว

1. การพัฒนาการทองเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 

เช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบาน
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วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด

• แหลงทองเท่ียวเชิงธรรมะ ธรรมชาติและ

วัฒนธรรมของกลุมจังหวัดฯ เปนท่ียอมรับใน

หมูนักทองเท่ียว

• แหลงทองเท่ียวและส่ิงอํานวยความสะดวก

ไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐาน

• บุคลากรดานการทองเท่ียวไดรับการเพิ่มขีด

ความสามารถในการบริการ

• รอยละของจํานวนนักทองเท่ียวท่ี

เพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมา ไมนอย

กวารอยละ 3 ตอป 

• รอยละของรายไดจากการ

ทองเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมา 

ไมนอยกวารอยละ 3 ตอป 

แนวทางการพัฒนา

1. ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 3 ธรรม ของกลุมจังหวัด

2. พัฒนาแหลงทองเท่ียวและส่ิงอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน

3. ใหความรูดานการทองเท่ียวและบริการแกบุคคลากรดานการทองเท่ียว

1. การพัฒนาการทองเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อยาง

ย่ังยืน

ประเด็นการพัฒนา 1

1. การพัฒนาการทองเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เช่ือมโยง

ประเทศเพ่ือนบาน

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด

• การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด เปนที่

ยอมรับมากข้ึน

• การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเติบโตข้ึน

• อัตราการเพิ่มข้ึนของนักทองเที่ยว

• อัตราการเพิ่มข้ึนของรายไดจากการ

ทองเที่ยว

• อัตราการเพิ่มข้ึนของยอดขายสินคา 

OTOP หรือของที่ระลึกในพื้นที่

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาแหลงทองเที่ยว เสนทางคมนาคม และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ

ทองเทีย่วใหไดมาตรฐาน

2. พัฒนาเรื่องราวและเสนทางทองเที่ยวที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน

3. พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวและบริการแกผูประกอบการ และบุคลากรดาน

การทองเที่ยว

4. พัฒนาสินคาที่ระลึก และ OTOP ที่มีคุณภาพเช่ือมโยงกับการทองเที่ยว

5. ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 3 ธรรม ของกลุมจังหวัด
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ

1. การทบทวนประเด็นการพัฒนา เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา

2. วิเคราะหหวงโซมูลคา (Value Chain) และระบุชองวางในการพัฒนา (Gap Analysis)

3. พัฒนาโครงการ เพ่ืออุดชองวางหรือสรางมูลคาเพ่ิม 

ขั้นตอนการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุมจังหวัด
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โครงการตามแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2564

โครงการ กิจกรรม ไมไดงบ 

/ ทําตอ

ไดงบ / 

ไมทํา

ไดงบ / 

ทําตอ

1.โครงการทองเท่ียวกลุมจังหวัด

สนุกตามรอยอารยธรรมลุมน้ําโขง 

(ธรรมะ ธรรมชาต ิวัฒนธรรม) สู

สากล

ทองเท่ียวกลุมจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุมน้ําโขง (ธรรมะ ธรรมชาต ิวัฒนธรรม) สูสากล / 

ประชาสัมพันธเท่ียวเมืองสามธรรมตามรอยอารยธรรมลุมน้ําโขงกลุมจังหวัดสนุก 

จัดทําสารคดีเดินทาง / สงเสริมประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น / ปนจักรยานเพื่อสุขภาพสงเสริมการทองเท่ียวตามรอย 3 ผูนํา 3 

ประเทศ / พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวโดยชุมชนแบบบูรณาการกลุมจังหวัดสนุก / พัฒนาสินคาและบริการทางวัฒนธรรม

เพื่อสงเสริมการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําโขง

โครงการยกระดับและพัฒนา

แหลงทองเท่ียวกลุมจังหวัดสนุก

กอสรางปรับปรุงผิวจราจร / ปรับปรุงถนน / ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

จัดตั้งศูนยบริการการทองเท่ียวโดยชุมชนกลุมจังหวัดสนุก (Tourist Center) / ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียว

โครงการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานการทองเท่ียวโดยชุมชน

เขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ๒

สํารวจและรวบรวมขอมูลดานประวัติศาสตร / ฝกอบรมและทักษะเพื่อการทองเท่ียว / สรางส่ือการตลาด
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ที่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ไมไดงบ 

/ ทําตอ

ไดงบ / 

ไมทํา

ไดงบ / 

ทําตอ

1 โครงการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานถนนเพ่ือสนับสนุน

การคา การลงทุนและภาคการเกษตรของกลุมจังหวัด

ขยายผิวจราจร / กอสรางถนน 126,046,600 

2 โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการและ

ผลผลิตภาคการเกษตร

งานขุดลอกอางเก็บน้ํา / แกมลิง 58,000,000 

3 โครงการทองเท่ียวกลุมจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุมน้ํา

โขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สูสากล
ทองเท่ียวกลุมจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุมน้ําโขง / ประชาสัมพันธ / จัดทําสารคดี / 

สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม / กิจกรรมปนจักรยาน / พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวโดยชุมชน / 

พัฒนาสินคาและบริการทางวัฒนธรรม

63,733,400 

4 โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานการคาการลงทุนของกลุม

จังหวัดสูไทยแลนด 4.0 
อบรมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ / พัฒนาเครือขาย / สงเสริมการเปดตลาด / จัด

กิจกรรมเชื่อมโยงการคาการลงทุน / จัดการประชุมรวม / ประชาสัมพันธ

32,171,380

5 โครงการยกระดับและพัฒนาแหลงทองเท่ียวกลุมจังหวัดสนุก กอสรางปรับปรุงผิวจราจร / ปรับปรุงทางหลวง / จัดตั้งศูนยบริการการทองเท่ียวโดยชุมชนกลุม

จังหวัดสนุก (Tourist Center) / ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียว 106,500,000

6

โครงการ Sanook Farmer Market : การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และพัฒนาตลาดสินคาเกษตร ของกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียตามมาตรฐานอินทรีย / พัฒนาและยกระดับการ

แปรรูปขาวหอมมะลิ / พัฒนานวัตกรรมการแปรรูป / EXPO SANOOK FARMERS MARKET 

56,198,350

7

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางนวัตกรรมการผลิตพันธุ

สัตวน้ําตามมาตรฐาน GAPและมาตรฐานอินทรียสูการแปรรูป

และสรางมูลคาเพ่ิมกลุมจังหวัดสนุก

การวิจัยและพัฒนา/ การจัดการการเพาะเลี้ยงตามาตรฐาน GAP / พัฒนาคุณภาพปจจัยการผลิต

สัตวน้ําโดยใชวัตถุดิบในทองถ่ิน / สงเสริมการแปรรูปสัตวน้ํา / มาตรฐานอินทรีย IFOAM / การ

แปรรูปและถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑอาหาร ๔.๐ / การศึกษาหวงโซอุปทานและชองทางการ

แขงขันทางตลาด/ เพ่ิมชองทางการตลาด

10,000,000

8
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพโคเนื้อเพ่ือสรางรายไดอยางยั่งยืน
ศูนยปฏิบัติการกลาง / พัฒนาโคเนื้อดวยนวัตกรรมการเกษตร 4.0 / เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต / 

ยกระดับอุตสาหกรรมโคขุนและผลิตภัณฑเนื้อโคครบวงจร

25,000,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการป งบประมาณ 2562
ทําเครื่องหมาย  ในชวงที่เหมาะสม และอธิบายแนวทางการดําเนินงาน (ถามี)
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การสืบคน และการจัดการ

องคความรู

กําหนดทิศทาง

ยุทธศาสตร และ

เปาหมาย

พัฒนาระบบบริหาร 

จัดการการทองเท่ียว

ภายในชุมชน 

เตรียมความพรอมและ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรภายในชุมชน

ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน แหลง

ทองเท่ียวและส่ิงอํานวยความ

สะดวกใหรองรับการทองเท่ียว

พัฒนากิจกรรม และ

ของท่ีระลึกท่ีสะทอนอัต

ลักษณของพ้ืนท่ี

พัฒนา

การตลาดและ

ประชาสัมพันธ

1.1 การจัดเก็บ และ

รวบรวมความรูดาน

การทองเที่ยว
(ขอมูลประวัติศาสตร)

1.2 การพัฒนาและ

บริหารจัดการองค

ความรู

1.3 การพัฒนาส่ือ

ประชาสัมพันธความรู

เพื่อการทองเท่ียว

1.4 การพัฒนา

แหลงขอมูลและ 

Tourist Center 

สําหรับชุมชน

2.1 การศึกษาความ

ตองการและพฤติกรรม

นักทองเท่ียวสําหรับ

การทองเท่ียว

2.2 การวางแผน

ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเท่ียว

3.1 การประเมินมาตรฐานการ

ใหบริการการทองเท่ียว

3.2 การศึกษาแนวทางการ

กําหนดขีดความสามารถในการ

รองรับนักทองเท่ียว (Carrying 

Capacity) - ชวงเวลาและ

จํานวน

3.3 การพัฒนากลไกความ

รวมมือ และพัฒนาภาคี

เครือขายในการรวมจัดการ

แหลงทองเท่ียว

3.4 การพัฒนามาตรการดาน

ความปลอดภัยของ

นักทองเท่ียวในพื้นท่ี

3.5 การประเมินผลกระทบ

จากการทองเท่ียวและพัฒนา

แนวทางปรับปรุง ฟนฟูสภาพ

แหลงทองเท่ียว

4.1 การพัฒนา

มาตรฐานมัคคุเทศก / 

ผูนําเที่ยว / บุคลากรที่

เกี่ยวของ

4.2 สงเสริม

ผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยว

4.3 การปรับปรุง

ทัศนคติและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร และ

ผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยว

4.4 การพัฒนาคูมือ

ปฏิบัติดานการทองเท่ียว

5.1 การปรับปรุงโครงสราง

พ้ืนฐานของแหลงทองเที่ยว 

(ถนน ปาย สภาพอาคาร)

5.2 การปรับปรุงภูมิทัศน และ

พัฒนาแหลงทองเที่ยว

ศักยภาพ

5.3 การการจัดการขยะ และ

พัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมใน

พื้นท่ี

5.4 การประเมินและพัฒนา

แนวทางปรับปรุงมาตรฐานส่ิง

อํานวยความสะดวก (หองน้ํา 

รานอาหาร รานคา)

5.5 การสงเสริมคุณภาพท่ีพักใน

บริเวณใกลเคียงแหลงทองเท่ียว

5.6 การสรางเร่ืองราว และ

เชื่อมโยงเสนทางการทองเท่ียว

6.1 การสรางสรรค

กิจกรรมทองเที่ยวแบบมี

สวนรวม (ปนจักรยาน)

6.2 การสนับสนุน

อุปกรณ สถานท่ีเพื่อการ

จัดกิจกรรมชุมชน

6.3 การออกแบบ

กิจกรรม ประเพณี และ

นิทรรศการประจําปของ

ชุมชน

6.4 การปรับปรุงของที่

ระลึก และสินคา OTOP

7.1 การประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยว 
(เมืองสามธรรม / สารคดี / 

สื่อการตลาด)

7.2 การสรางแบรนดการ

ทองเท่ียว

7.3 การสรางจิตสํานึก

นักทองเท่ียวท่ีดี

ตนนํ้า: การวางแผน และการบริหาร กลางนํ้า: การพัฒนาการทองเที่ยว กิจกรรม และของที่ระลกึ ปลายนํ้า: การตลาด

1 2 3 4 5 6 7

ประเด็นการพัฒนา 1: การพัฒนาการทองเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบาน

ตัวหนา: CSF ท่ีมีโครงการรองรับ

ขีดเสนใต: CSF ตามโครงการปงบประมาณ 2562



CSF ที่เปนชองวาง (หรือตองการพัฒนาเพ่ิม) CSF ที่เปนชองวาง  (หรือตองการพัฒนาเพ่ิม)

3. ระบุชองวางในการพัฒนา (Gap Analysis)

10

หารือและระบุชองวางในการพัฒนาจากกรอบแนวคิด VC
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุมจังหวัด

1. การทบทวนประเด็นการพัฒนา เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา

2. วิเคราะหหวงโซมูลคา (Value Chain) และระบุชองวางในการพัฒนา (Gap Analysis)

3. พัฒนาโครงการ เพ่ืออุดชองวางหรือสรางมูลคาเพ่ิม 
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1. เปนโครงการท่ีกลุมจังหวัดริเริ่มเพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด ซ่ึงเปนโครงการท่ีมีกิจกรรมซ่ึงตองการ
การบูรณาการรวมกันหลายหนวยงานภายในกลุมจังหวัด

2. เปนลักษณะชุดโครงการ (Package) ท่ีตอบสนองท้ังตนทาง กลางทาง และปลายทาง โดยไมเปนโครงการเดี่ยวๆ
(Stand alone project)

3. เปนโครงการท่ีไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนราชการ หรือไมอยูในแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ
นั้น ซ่ึงหากไมดําเนินการจะสงผลกระทบตอยุทธศาสตร และทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัด

4. เปนโครงการท่ีมีประโยชนกับหลายจังหวัด ซ่ึงอาจมีพ้ืนท่ีดําเนินการอยูในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรือหลายจังหวัด

5. เปนโครงการรวมระหวาง อปท. / เอกชนในพ้ืนท่ี

6. เปนโครงการควรเนนไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจ สรางรายได สรางตลาด หรือพัฒนาสินคาในพ้ืนท่ี

7. เปนโครงการท่ีมีสวนแกปญหาภาพรวมดานสิ่งแวดลอม และสังคม ในดานตางๆ ของพ้ืนท่ี

ลักษณะโครงการกลุมจังหวัด 
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4. พัฒนาโครงการ เพ่ืออุดชองวางหรือสรางมูลคาเพ่ิม 

ขอตอของหวงโซ

มูลคา และ CSF ท่ี

ยังเปนชองวาง

แผนงาน

(ชุดโครงการ)

ผูรับผิดชอบ แนวคิดโครงการ กิจกรรมสําคัญ

หารือและระบุแผนงานที่จะตอบสนองตอชองวางในการพัฒนาที่ระบุมากอนหนา
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4. พัฒนาโครงการ เพ่ืออุดชองวางหรือสรางมูลคาเพ่ิม 

ขอตอของหวงโซ

มูลคา และ CSF ท่ี

ยังเปนชองวาง

แผนงาน

(ชุดโครงการ)

ผูรับผิดชอบ แนวคิดโครงการ กิจกรรมสําคัญ

6.1 / 6.2 / 6.3 สงเสริมและพัฒนาตลาดสินคา

เกษตรอินทรีย

พาณิชยจังหวัด ศึกษาขอมูลผูบริโภคท่ีตองการสินคาเกษตรอินทรีย 

(กลุมเปาหมาย พฤติกรรม สถานท่ีซื้อ และอื่นๆ) และ

เชื่อมโยงตลาดใหกับกลุมเกษตรกรอินทรียในพื้นท่ี พรอมจัด

กิจกรรมตลาดสินคาเกษตรอินทรียใหเกิดขึ้นในภายในกลุม

จังหวัด และนอกพื้นท่ี (กลุมจังหวัด / ประเทศเพื่อนบาน)

- วิจัยตลาดสินคาเกษตร (ในประเทศ และ

นอกประเทศ)

- จัดทําตลาดสินคาเกษตรอินทรียตาม

อําเภอตางๆ

- จัดทําศูนยจําหนาย และกระจายสินคา

เกษตรอินทรียขนาดใหญ ท่ีสามารถเปนท้ัง

ท่ีซื้อ ชม หรือทานสินคาเกษตรอินทรียได 

ประเด็นการพัฒนา 1: เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ตัวอยาง



ช่ือแผนงาน (ชุดโครงการ) ช่ือแผนงานอะไร (ควรสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวคิด และกิจกรรมที่ดําเนินการ)

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุม

จังหวัด

อยูในประเด็นใดของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด

หลักการและเหตุผล / แนวคิด อะไรคือทีม่าที่ไป หลักการและเหตุผลของแผนงาน

แนวคิดของแผนงานคืออะไร 

วัตถุประสงคของแผนงาน อะไรคือวัตถุประสงคของแผนงาน

เปาหมายของแผนงาน ดําเนินแผนงานน้ีไปเพื่ออะไร และจะไดอะไรออกมา (Outcomes)

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแผนงาน ตัวช้ีวัดที่จะบงบอกวาถึงความสําเร็จของแผนงานได

ขอบเขตการดําเนินงาน ขอบเขตการดําเนินงานที่แสดงความเช่ือมโยงของแผนงานตางๆ ใน ลักษณะ Value Chain

พ้ืนท่ีเปาหมาย จะดําเนินการในพื้นที่ใดบาง หรือกลุมใดบาง

งบประมาณ งบประมาณของแผนงานน้ี เทากับเทาไร

แผนงานโครงการแบบยอ (Project Brief)

แผนงาน (ชุดโครงการ)
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4. พัฒนาโครงการ เพ่ืออุดชองวางหรือสรางมูลคาเพ่ิม 



ช่ือโครงการ ช่ือโครงการอะไร (ใหสอดคลองกับชุดแผนงาน)

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย อะไรคือวัตถุประสงคของโครงการ ตัวช้ีวัดที่จะบงบอกวาถึงความสําเร็จของแผนงานได

พ้ืนท่ีเปาหมาย จะดําเนินการในพื้นที่ใดบาง หรือกลุมใดบาง

กิจกรรมหลัก อะไรคือกิจกรรมที่สําคัญของโครงการ และระยะเวลาที่ตองใช

หนวยงานดําเนินการ ใครคือผูที่ตองรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการน้ี

งบประมาณ งบประมาณของโครงการน้ี เทากับเทาไร

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ดําเนินโครงการน้ีไปเพื่ออะไร และจะไดอะไรออกมา (Outcomes)

แผนงานโครงการแบบยอ (Project Brief) 

โครงการ: โครงการที่มีความสําคัญภายใตแผนงานครบถวนตลอดระยะเวลาของแผน
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4. พัฒนาโครงการ เพ่ืออุดชองวางหรือสรางมูลคาเพ่ิม 



ช่ือแผนงาน (ชุดโครงการ)

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุม

จังหวัด

หลักการและเหตุผล / แนวคิด

วัตถุประสงคของแผนงาน

เปาหมายของแผนงาน

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแผนงาน

ขอบเขตการดําเนินงาน

พ้ืนท่ีเปาหมาย

งบประมาณ

แผนงานโครงการแบบยอ (Project Brief)
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