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โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชือ่มโยงระดับภูมิภาค และจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระดับกลุมจังหวัด

การประชุมเชิงปฏบิัตกิาร: ประเด็นการพัฒนาที ่2 และ 3 
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)
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ปญหามลพิษทางน้าํ และขยะ

การดูแลผูสูงอายุ

3. การพัฒนาขีดความสามารถดานการคา การลงทุน

ใหกับภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี

เช่ือมโยงระบบคมนาคม

มาตรการดูแลสิ่งแวดลอม

เช่ือมโยงกับภาคการเกษตร

เปน Hub เช่ือมโยงภูมิภาค

สงเสริมงานประเพณีรวมกัน

พัฒนาแหลงทองเที่ยวศักยภาพ ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน

ความมั่นคงชายแดน พ้ืนที่ปาไม
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วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด

• การผลิตทางการเกษตรไดรับการสงเสริม

ใหมีประสิทธิภาพโดยใชระบบบริหาร

จัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

• ผลผลิตการเกษตรไดรับการแปรรูปเพ่ือ

เพิ่มมูลคาใหสอดคลองกับตลาด

• รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมกลุม

จังหวัดภาคเกษตรท่ีเพิ่มขึ้นจากปท่ี

ผานมา ไมนอยกวารอยละ 3 ในป 

2561-2562 รอยละ 4 ในป 2563 

และ รอยละ 5 ในป 2564 

• จํานวนผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น

จํานวน 3 ชนิดตอป 

• จํานวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิต

และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา

เกษตรเพิ่มขึ้น จํานวน 2 ชิ้นตอป

แนวทางการพัฒนา

1. เพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินคาเกษตร

2. สงเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรใหสอดคลองกับตลาด 

3. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา

2. การสงเสริม พัฒนาการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนา 2

กลยุทธจาก TOWS

- พัฒนาแบรนดสินคาเกษตร สินคาทองถิ่นของพื้นท่ี [S7/O7/O8/O10]

- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร [W1/W2/O7]

- สงเสริมการปลูกและการแปรรูปพืชพลังงานในพื้นท่ี บ[W1/W2/O5]

ประเด็นปญหา ความตองการสําคัญในพ้ืนที่

• เปนเมืองเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย

• ตองการน้ําสําหรับการเกษตรเพื่อปลูกพืช และเล้ียงสัตว

• พัฒนาการปลูกขาวใหมีผลผลิตคุณภาพและผลผลิตตอไรสูงขึ้น

• สงเสริมในการประกอบอาชีพอยางตอเนื่อง

• มีตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมีความยุติธรรมกับเกษตรกร

• สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการทําการเกษตรใหมีความทันสมัย

• เนนการใหองคความรูสมัยใหมเพิ่มเติมแกเกษตรกรและควรลดการแจกปจจัยการผลิต

• สามดําสกลนคร(ไกดํา หมูดํา วัวดํา) ควรจะมีการขยายพื้นท่ีสงเสริมใหเกษตรกรเล้ียง และ

ชวยสงเสริมดานการตลาด

• มีการประกันราคาสินคาดานการเกษตร

• สงเสริมการเล้ียงโคเนื้อ

• การสงเสริมการเพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตร

• มีการกอสรางถนน และแหลงน้ํา ท่ีมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกันภายในกลุมจังหวัด
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ประเด็นการพัฒนา 2

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด

• การผลิตทางการเกษตรไดรับการสงเสริม

ใหมีประสิทธิภาพโดยใชระบบบริหาร

จัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

• ผลผลิตการเกษตรไดรับการแปรรูปเพ่ือ

เพิ่มมูลคาใหสอดคลองกับตลาด

• รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมกลุม

จังหวัดภาคเกษตรท่ีเพิ่มขึ้นจากปท่ี

ผานมา ไมนอยกวารอยละ 3 ในป 

2561-2562 รอยละ 4 ในป 2563 

และ รอยละ 5 ในป 2564 

• จํานวนผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น

จํานวน 3 ชนิดตอป 

• จํานวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิต

และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา

เกษตรเพิ่มขึ้น จํานวน 2 ชิ้นตอป

แนวทางการพัฒนา

1. เพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินคาเกษตร

2. สงเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรใหสอดคลองกับตลาด 

3. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา

2. การสงเสริม พัฒนาการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมทางการเกษตร

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด

• ภาคการเกษตรของกลุมจังหวัด มีการ

เติบโตสูงข้ึน

• มีการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพ

สินคาเกษตรเพิ่มข้ึน

• ผลผลิตการเกษตรไดรับการแปรรูปเพื่อ

เพิ่มมูลคาใหสอดคลองกับตลาด

• อัตราการเติบโตของภาคการเกษตร

• สัดสวนหมูบานมีนํ้าใชเพื่อ

การเกษตร 

• ผลิตภาพทางการเกษตรเพิ่มข้ึน

• สัดสวนการไดรับ GAP เพิ่มข้ึน

• จํานวนผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป

เพิ่มข้ึน จํานวน 3 ชนิดตอป 

แนวทางการพัฒนา

1. เพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินคาเกษตรคุณภาพสูง

2. ใหความรู และพัฒนาศักยภาพกลุมเกษตรกรในพื้นที่

3. สงเสริมและสนับสนุนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลติทางการเกษตรให

สอดคลองกับตลาด 

4. ประชาสัมพันธ และการเช่ือมโยงตลาดสําหรับสินคาเกษตรเปาหมาย

2. การสงเสริม พัฒนาการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมทางการเกษตร
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ประเด็นการพัฒนา 3

กลยุทธจาก TOWS

- สงเสริมการคา การลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน / พัฒนาสภาพแวดลอมรองรับการลงทุน

[S3/S4/S5/O1/O2/O3/O4]

- ผลักดันขอตกลงการคากับประเทศเพื่อนบาน [S3/T3 /T4]

- ผลักดันการเชื่อมโยงคมนาคมในพื้นท่ี รองรับเสนทางคมนาคมหลัก [W4/O1/O6]

- พัฒนาศักยภาพ และองคความรู เพื่อรองรับการคาตางประเทศ [W5/O2/O3/O4]

- สงเสริม Green City [W8/W9/O9]

ประเด็นปญหา ความตองการสําคัญในพ้ืนที่

• พัฒนาแรงงาน (ดึงดูดแรงงานคืนถ่ิน)

• โรงงานอุตสาหกรรมตองใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมดวย

• พัฒนาอุตสาหกรรมที่เช่ือมโยงกับภาคการเกษตรในพื้นที่

• เช่ือมโยงระบบราง และถนน ทั้งในและตางประเทศ

• สงเสริมองคความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ และการตลาด

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด

• ผูประกอบการไดรับการเพิ่มขีด

ความสามารถดานการคา การลงทุน

• ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการคาการ

ลงทุนไดรับการปรับปรุง/พัฒนา

• สินคาและบริการไดรับการเพิ่มมูลคา

โดยใชนวัตกรรม

• รอยละของผูประกอบการท่ีไดรับการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการคา การลงทุน

เพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมา จํานวน 5 รายตอป

• รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด

สาขา การขายสง การขายปลีกฯ จากปท่ี

ผานมา ไมนอยกวารอยละ 3 ตอป

แนวทางการพัฒนา

1. เพิ่มขีดความสามารถดานการคา การลงทุนแกผูประกอบการในพื้นท่ี

2. ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการคา การลงทุน

3. สงเสริมการใชนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการในการคา การลงทุน

3. การพัฒนาขีดความสามารถดานการคา การลงทุนใหกับภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี
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วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด

• ผูประกอบการไดรับการเพิ่มขีด

ความสามารถดานการคา การ

ลงทุน

• ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการคา

การลงทุนไดรับการปรับปรุง/

พัฒนา

• สินคาและบริการไดรับการเพิ่ม

มูลคาโดยใชนวัตกรรม

• รอยละของผูประกอบการท่ีไดรับการ

เพิ่มขีดความสามารถในการคา การ

ลงทุนเพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมา จํานวน 

5 รายตอป

• รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมกลุม

จังหวัดสาขา การขายสง การขาย

ปลีกฯ จากปท่ีผานมา ไมนอยกวา

รอยละ 3 ตอป

แนวทางการพัฒนา

1. เพิ่มขีดความสามารถดานการคา การลงทุนแกผูประกอบการในพื้นท่ี

2. ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการคา การลงทุน

3. สงเสริมการใชนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการในการคา การ

ลงทุน

ประเด็นการพัฒนา 3

3. การพัฒนาขีดความสามารถดานการคา การลงทุนใหกับภาคธุรกิจ

ในพ้ืนท่ี

3. การพัฒนาขีดความสามารถดานการคา การลงทุนใหกับภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด

• ภาคการคาและการลงทุนมกีารขยายตัวเพิ่ม

สูงข้ึน

• ผูประกอบการ และแรงงานไดรับการเพิ่มขีด

ความสามารถดานการผลิต การคา การลงทุน

• สิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุน

ไดรับการปรับปรุง/พัฒนา

• สินคาและบริการไดรับการเพิ่มมูลคาโดยใช

นวัตกรรม

• อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม

ภาคอุตสาหกรรม (GPP อุตสาหกรรม)

• อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม

ภาคการขายสง การขายปลีกฯ

• อัตราการขยายตัวของมูลคาการคาผาน

แดน

• ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มสูงข้ึน

• อัตราการขยายตัวเงินลงทุนในพื้นที่

กลยุทธ

1. เพิ่มขีดความสามารถดานการผลิต การคา การลงทุนแกผูประกอบการและแรงงานในพื้นที่

2. ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการคา การลงทุน

3. สงเสริมการใชนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการในการคา การลงทนุ

4. ลดขอจํากัด และสงเสริมการคา การลงทุนในพื้นที่
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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 – ประเด็นการพัฒนาที่ 2

โครงการ กิจกรรม ไมไดงบ 

/ ทําตอ

ไดงบ / 

ไมทํา

ไดงบ / 

ทําตอ

โครงการ Sanook Farmer  Market : การ

เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาตลาดสินคา

เกษตร ของกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย / พัฒนาและยกระดบัการแปรรูป

ขาวหอมมะลิอินทรียของกลุมจังหวัดดวยเทคโนโลยี และนวัตกรรม / พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ /  

EXPO SANOOK FARMERS MARKET

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการและผลผลิตภาคการเกษตร 

งานขุดลอกอางเก็บน้ํา / แกมลิงหนองสองหองพรอมอาคารประกอบ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อเพื่อสราง

รายไดอยางย่ังยืน

ศูนยปฏิบัติการกลางทางปศุสัตวเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อ / การเสริมสรางและพัฒนาโคเนื้อดวย

นวัตกรรมการเกษตร 4.0 / เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ / การยกระดับอุตสาหกรรมโคขุนและผลิตภัณฑ

เนื้อโคครบวงจร 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสรางนวัตกรรม

การผลิตพันธุสัตวน้ําตามมาตรฐาน GAPและ

มาตรฐานอินทรียสูการแปรรูปและสราง

มูลคาเพิ่มกลุมจังหวัดสนุก

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสัตวน้ํา / การถายทอดองคความรูดานการจัดการการเพาะเล้ียงตามาตรฐาน GAP 

/ พัฒนาคุณภาพปจจัยการผลิตสัตวน้ําโดยใชวัตถุดิบในทองถิ่น / การสงเสริมการแปรรูปสัตวน้ํา / ขยายพื้นท่ี

เล้ียงปลาตามมาตรฐานอินทรีย IFOAM / การแปรรูปและถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑอาหาร 4.0 / 

การศึกษาหวงโซอุปทานและชองทางการแขงขันทางตลาดของเกษตรกรผูเพาะเล้ียงและผูจําหนายสินคาแปรรูป

เพื่อถายทอดเทคโนโลยี / อบรมการเพิ่มชองทางการตลาด

โครงการเพิ่มมูลคาสมุนไพรในกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร / การพัฒนาระบบการจัดการเพื่อการควบคุมคุณภาพสมุนไพร /การแปร

รูปผลิตภัณฑจากสมุนไพรและสงเสริมการตลาด / การถายทอดองคความรูสูชุมชน 
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โครงการตามแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2564 – ประเด็นการพัฒนาที่ 3

โครงการ กิจกรรม ไมไดงบ 

/ ทําตอ

ไดงบ / 

ไมทํา

ไดงบ / 

ทําตอ

โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานถนน

เพื่อสนับสนุนการคา การลงทุนและภาค

การเกษตรของกลุมจังหวัด

ขยายผิวจราจรใหไดมาตรฐานความกวาง  12  เมตร / กอสรางถนน / ซอมสรางถนน / 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานการคา

การลงทุนของกลุมจังหวัดสูไทยแลนด 4.0 

อบรมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการรายใหม / พัฒนาเครือขายทางการคาระหวางผูประกอบการของกลุม

จังหวัดกับผูประกอบการประเทศเพื่อนบาน / สงเสริมการเปดตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ สินคาและบริการ / 

จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการคาการลงทุน / จัดการประชุมรวม/เขารวมการประชุมความรวมมือดานการคา / 

ประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน/เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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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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3.1 การสงเสริมการการปลูกพืชใน

พื้นท่ีศักยภาพ 

3.2 สงเสริมการผลิตทีด่ีและ

เหมาะสม (GAP) และยกระดับเพ่ือ

การผลิตแบบอินทรีย (ขาว สัตวน้ํา)

3.3 การดูแลเร่ืองการใสปุยและกําจัด

ศัตรูพืชใหเปนตามหลักเกณฑ

3.4 การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตสินคา

เกษตร (ขาว โคเนื้อ สัตวน้ํา สมุนไพร)

3.5 สงเสริมแนวทางการเก็บเกี่ยวท่ีมี

ประสิทธิภาพ

3.6 พัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

3.7 การจัดการฟารมและรักษา

มาตรฐานการทําเกษตรกรรม

3.8 การปองกันและควบคุมโรคระบาด

2.1 การสงเสริมการผลิตสินคา

เกษตรเปาหมาย 

2.2 การพัฒนาแหลง/บริหาร

จัดการน้ํา (อางเก็บน้ํา/แกมลิง)

2.3 การบริหารจัดการการใชท่ีดิน 

(Zoning)

2.4 การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก 

และปรับปรุงดิน

2.5 สงเสริมการรวมกลุมและ

สรางเครือขาย (ผูประกอบการ)

2.6 การสรางองคความรู / ขีด

ความสามารถใหเกษตรกร/ผู

ประกอบการ/แรงงาน

2.7 การวางแผนและพัฒนาเพ่ือ

การปลูกแบบอินทรีย

2.8 สงเสริมการผลิตปจจัยการ

ผลิตดวยวัตถุดิบทองถิ่น (สัตวน้ํา)

6.1 พัฒนาความสัมพันธและ

เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกับ

ประเทศเพ่ือนบาน 

6.2 การประชาสัมพันธ (การคา

การลงทุน)

6.3 การพัฒนาตลาดกลาง

สินคา พัฒนาระบบคาสง 

เช่ือมโยงโดยตรงกับผูซื้อ
(Farmer Market/เปดตลาดใหม)

6.4 การวิเคราะหสินคาและ

ความตองการของตลาด

(Intelligence) (สัตวน้ํา)

6.5 การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ

การการเกษตร

6.6 การกระตุนการบริโภค และ

สงเสริมการตลาด
(โคเนื้อ สัตวน้ํา สมุนไพร)

6.7 สนับสนุนและเชื่อมโยงสู

ธุรกิจอาหารในพื้นท่ี

4.1 การพัฒนามาตรฐานการแปรรูป

และเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร และ

ผลิตภัณฑ (ขาว โคเนื้อ สัตวน้ํา สมุนไพร)

4.2 การสนับสนุนอุปกรณ / เคร่ืองมือ

การแปรรูป 

4.3 การควบคุมคุณภาพและยกระดับ

มาตรฐานการแปรรูป/พัฒนาผลิตภัณฑ

4.4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ

4.5 พัฒนาระบบเกษตรปลอดวัสดุเหลือ

ใช (Zero Waste)

4.6 การพัฒนาโรงฆาสัตวปลอดภัย

ตนแบบ

4.7 การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

4.8 สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการ

แปรรูปอาหาร

4.9 การสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาตอ

ยอดกระบวนการผลิต

1.1 การวิจัยและ

พัฒนาพันธุพืช / สัตว

1.2 การวิจัย

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม
(ขาว โคเนื้อ สัตวน้ํา)

1.3 การจัดตั้งศูนย

ขอมูลถายทอด

เทคโนโลยี / แหลง

เรียนรูทางการเกษตร
(โคเนื้อ)

1.4 การประเมินและ

ผลักดัน ขอตกลงท่ีเอื้อ

ตอการคาการลงทุน

1.5 การจัดทําแผน

แมบทการพัฒนาใน

สวนงานท่ีเกี่ยวของ

5.1 พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคเช่ือมโยงการ

สื่อสาร การขนสงและการ

กระจายสินคา

5.2 การพัฒนาธุรกิจการ

จัดการศูนยกระจายสินคา 

และการขนสงสินคา

5.3 พัฒนาระบบหองเย็น

5.4 สงเสริมกลุมผูประกอบ 

การสนับสนุนการคาและการ

บริการในพื้นท่ี 

การวิจัยและพัฒนาการ

บริหารจัดการรองรับ

ปจจัยพื้นฐานและ

การพัฒนาเกษตรกร/

ผูประกอบการ

การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ 

และลดตนทุน

การแปรรูป ตอยอดเชิงอุตสาหกรรม 

และสรางมูลคาเพิ่ม

การขนสงและจัดการ

บริหารสินคา 

(Logistics)

การพัฒนาระบบ

การตลาด

ตนทาง: การผลิต กลางทาง: การแปรรูป ปลายทาง: การตลาด
1 2 3 4 5 6

ประเด็นการพัฒนา 2 & 3 : การเกษตร และขีดความสามารถ

ตัวหนา: CSF ท่ีมีโครงการรองรับ, ขีดเสนใต: CSF ตามโครงการปงบประมาณ 2562



CSF ที่เปนชองวาง (หรือตองการพัฒนาเพ่ิม) CSF ที่เปนชองวาง  (หรือตองการพัฒนาเพ่ิม)

3. ระบุชองวางในการพัฒนา (Gap Analysis)

13

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)

แผนงาน (ชุดโครงการ)

24



ช่ือโครงการ

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย

พ้ืนท่ีเปาหมาย

กิจกรรมหลัก

หนวยงานดําเนินการ

งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

แผนงานโครงการแบบยอ (Project Brief) 

โครงการ: โครงการที่มีความสําคัญภายใตแผนงานครบถวนตลอดระยะเวลาของแผน
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ช่ือโครงการ

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย

พ้ืนท่ีเปาหมาย

กิจกรรมหลัก

หนวยงานดําเนินการ

งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

แผนงานโครงการแบบยอ (Project Brief) 

โครงการ: โครงการที่มีความสําคัญภายใตแผนงานครบถวนตลอดระยะเวลาของแผน
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ช่ือโครงการ

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย

พ้ืนท่ีเปาหมาย

กิจกรรมหลัก

หนวยงานดําเนินการ

งบประมาณ

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

แผนงานโครงการแบบยอ (Project Brief) 

โครงการ: โครงการที่มีความสําคัญภายใตแผนงานครบถวนตลอดระยะเวลาของแผน
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