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โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชือ่มโยงระดับภูมิภาค และจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระดับกลุมจังหวัด

การประชุมเชิงปฏบิัตกิาร: ประเด็นการพัฒนาที ่4
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

• มีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตาม

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

• ประชาชนในกลุมจังหวัดมีความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

• รอยละของขาราชการท่ีกระทําผิดลดลง

จากปท่ีผานมา รอย

• รอยละของขอรองเรียน รองทุกข ไดรับ

การแกไขตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ี

กําหนด

• รอยละของคดีอาญาท่ีเกิดขึ้นลดลงจากป

ท่ีผานมา

ป 2561: รอยละ 50, ป 2562: 60, ป 2563: 

70, ป 2564: 80   

แนวทางการพัฒนา

1. สงเสริมการนําเอาวิธีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมาใชในการบริหารงานกลุม

จังหวัด

2. สนับสนุนกิจกรรมในการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในการแกไขปญหาใหกับประชาชนในกลุมจังหวัด

4. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม และความมั่นคง

ประเด็นการพัฒนา 4

กลยุทธจาก TOWS

- สงเสริมมาตรการความมั่นคงในบริเวณชายแดน [S4/T1]

- สงเสริม Green City [W8/W9/O9]

- สงเสริมมาตรการดูแลส่ิงแวดลอม และสงเสริมการปลูกปา [W6/W8/W9/T5/T6]

- มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ี [W10/T7]

- สงเสริมมาตรการสรางอาชีพ จางงานผูสูงอายุ / สงเสริมสวัสดิการรองรับผูสูงอายุ [W7/T8]

ประเด็นปญหา ความตองการสําคัญในพ้ืนที่

• พัฒนาคุณภาพดานการศึกษาใหครอบคลุมโดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

• ประชาชนในพื้นท่ีคอนขางท่ีจะมีปญหาสุขภาพ

• ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

• ใหมีแหลงเงินทุน หรือจัดตั้งกองทุนกูยืม

• มีการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นใหมีความย่ังยืน

• การสรางเครือขายการคา การเกษตรท่ีมีความมั่นคง

• แกไขปญหาเด็กอานหนังสือไมออก ONETไมผานเกณฑอยากใหแกไขปญหาดานนี้

• แกไขปญหาคนยายถิ่นฐานเขาไปทํางานในเมืองหลวง ทําใหในตางจังหวัดขาดแรงงานท่ีจะ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

• สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทรัพยพยากรณมนุษยทุกระดับ

• สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตั้งแตเล็กเพื่อสรางประชากรท่ีมีคุณภาพในอนาคต

• แกปญหาคุณภาพน้ํา

• พื้นท่ีปาไมมีนอย
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วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด

• มีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตาม

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

• ประชาชนในกลุมจังหวัดมีความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

• รอยละของขาราชการท่ีกระทําผิดลดลง

จากปท่ีผานมา รอย

• รอยละของขอรองเรียน รองทุกข ไดรับ

การแกไขตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ี

กําหนด

• รอยละของคดีอาญาท่ีเกิดขึ้นลดลงจากป

ท่ีผานมา

ป 2561: รอยละ 50, ป 2562: 60, ป 2563: 

70, ป 2564: 80   

4. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม และความมั่นคง

ประเด็นการพัฒนา 4

4. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม และความมั่นคง

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด

• ลดความเหล่ือมลํ้าในสังคมของกลุม

จังหวัด

• ประชาชนมีการเขาถึง และมีการศึกษาท่ีดี

ขึ้น

• ประชาชนในกลุมจังหวัดมีความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

• ประชาชนมีการดูแลเร่ืองธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมมากขึ้น

• ระดับความเหล่ือมลํ้าในสังคม (Gini 

Coefficient) ของกลุมจังหวัด 

• สัดสวนคนจน

• รอยละประชาชนในกลุมจังหวัดเขาถึง

สวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐเพิ่มขึ้น

• ผูสูงอายุ / คนพิการไดรับการดูแลจากคนใน

ครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ 

• อัตราการเพิ่มขึ้นของโรคเร้ือรัง ลดลง

• อัตราผูปวยสุขภาพจิต

• ปการศึกษาเฉล่ียสูงขึ้น

• คะแนนเฉล่ียสติปญญา (IQ) เด็กนักเรียน

• รอยละของคดีท่ีเกิดขึ้นลดลงจากปท่ีผานมา

• ดัชนีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน

• สัดสวนพื้นท่ีปาไมเพิ่มสูงขึ้น
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แนวทางการพัฒนา

1. สงเสริมการนําเอาวิธีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมาใชในการบริหารงาน

กลุมจังหวัด

2. สนับสนุนกิจกรรมในการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในการแกไขปญหาใหกับประชาชนในกลุม

จังหวัด

4. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม และความมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ 4

4. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม และความมั่นคง

แนวทางการพัฒนา

1. สงเสริมการลดความเหลื่อมล้าํ และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในพื้นที่

2. สนับสนุนกิจกรรมในการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

3. สงเสริมมาตรการดูแลทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่
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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

โครงการคนสนุก เมืองสนุก สังคมเปนสุข ยกระดับสังคมการเรียนรูเทคโนโลยีผานเครือขายระบบสารสนเทศแกนหลักเพื่อการศึกษา (UniNet & NedNet) 

/ ศึกษาวิจัยการเฝาระวังโรคพยาธิใบไมในตับในกลุมเส่ียง / สานพลังประชารัฐสรางสุข สรางอาชีพ แกปญหา

ความยากจน / จัดทําแผนแมบท อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุน เขตนวัตกรรม บริการสุขภาพ 

ธรรมเวชนคร

โครงการเสริมสรางการเฝาระวังและควบคุม

อาชญากรรม ดานความมั่นคงและรักษาความ

สงบเรียบรอยภายในจังหวัดนครพนม ระยะท่ี 

2

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) / คาใชจายในการบริหารงานจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
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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)



ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

1.1 บริหารจัดการฐานขอมูล

ดานการการศึกษาของเด็กและ

เยาวชนในพ้ืนที่

1.2 กิจกรรมเพื่อชวยเหลือ/

สนับสนุนเด็กและเยาวชนท่ีดอย

โอกาสทางการศึกษา

1.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

พ้ืนที่ (UniNet & NedNet) 

1.4 พัฒนาสถานศึกษา แหลงวิจัย

ในพื้นท่ี

1.5 ยกระดับมาตรฐานการ

บริหารการศึกษาใหกับ

สถานศึกษา

1.6 สรางโอกาส/แนวทางในการ

เขาสูการศึกษาในระดับสูง/

ชองทางอาชีพ

พัฒนาศักยภาพ สรางอาชีพ 
และลดความเหล่ือมลํ้า

2.1 การสงเสริม และสนับสนุน

การประกอบอาชีพในชุมชน
(สานพลังประชารัฐสรางสุข สราง

อาชีพ)

2.2 เชื่อมโยงกับตลาดแรงงาน 

เพื่อลดปญหาวางงาน

2.3 การพัฒนาทักษะและยกระดับ

ฝมือแรงงานในสาขาท่ีจําเปน

2.4 การสงเสริมสุขภาวะและลด

อุบัติเหตุของแรงงานในสถาน

ประกอบการ

2.5 สงเสริมกิจกรรมเสริมรายได

แรงงาน

2.6 พัฒนาความรูการจัดการทาง

การเงิน

2.7 พัฒนาและสรางโอกาสใหกับผู

สูงวัยท่ีมีศักยภาพ

2.8 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบสาธารณูปโภคใหท่ัวถึง

การสรางความอบอุนใน
ครอบครัว และการสืบสาน

วัฒนธรรม

5.1 การดูแลความปลอดภยั 

และควบคุมจํานวนคดี

อาชญากรรมในพ้ืนที่ 
(CCTV)

5.2 การพัฒนาการจับกุม

ผูกระทําความผิด

5.3 การสอดสองดูแลความ

สงบตามพื้นท่ีชายแดน

5.4 การดูแล ควบคุมปญหา

ยาเสพติด

การสงเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดี

3.1 การพัฒนาสถานพยาบาลและ

ระบบใหบริการสาธารณสุข

3.2 การสงเสริมและเพิ่มจํานวน

บุคลากรทางการแพทยในพื้นท่ี

3.3 การปองกันเพ่ือลดอัตรา

เจ็บปวยของโรคที่ปองกันได
(โรคพยาธิใบไมในตับ)

3.4 ลดอัตราการเสียชีวิต/

เจ็บปวยจากโรคที่เปนสาเหตุ

หลัก

3.5 การจัดระบบดูแลและจัด

สวัสดิการผูสูงอายุ คนพิการและ

ผูดอยโอกาส

3.6 พัฒนาพ้ืนที่สันทนาการ 

สงเสริมสุขภาพของประชาชนใน

พ้ืนที่ (หนองหาร)

ประเด็นการพฒันา 4 : การพัฒนาสงัคม สิ่งแวดลอม และความม่ันคง

4.1 พัฒนากิจกรรมสราง

ความอบอุนในครอบครัว

4.2 ปรับปรุงสถานท่ีรองรับผู

สูงวัย

4.3 การสืบสานวัฒนธรรม

ทองถิ่น

การสรางความสงบสุข
มั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน

10

1 2 3 4 5
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม

6

6.1 การปองกันปราบปราม

การบุกรุกทําลายปาไม

6.2 การอนุรักษและฟนฟูปา

6.3 การดูแลคุณภาพดิน และ

คุณภาพน้ํา

6.4 การควบคุมมลพิษใหอยูใน

ระดับมาตรฐาน

6.5 การจัดการมลพิษ 

(คุณภาพน้ํา/ขยะและของเสีย 

อันตรายชุมชนและ

อุตสาหกรรม) 

6.6 การสรางจิตสํานึก

รับผิดชอบของทุกภาคสวนตอ

ส่ิงแวดลอม

ตัวหนา: CSF ท่ีมีโครงการรองรับ

ขีดเสนใต: CSF ตามโครงการปงบประมาณ 2562



CSF ที่เปนชองวาง (หรือตองการพัฒนาเพ่ิม) CSF ที่เปนชองวาง  (หรือตองการพัฒนาเพ่ิม)

3. ระบุชองวางในการพัฒนา (Gap Analysis)

11

หารือและระบุชองวางในการพัฒนาจากกรอบแนวคิด VC



12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุมจังหวัด

1. การทบทวนประเด็นการพัฒนา เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา

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

3. พัฒนาโครงการ เพ่ืออุดชองวางหรือสรางมูลคาเพ่ิม 



13

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 



14



15



16
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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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