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โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ: ประเด็นการพัฒนาที่ 2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ

1. การทบทวนประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา

2. โครงการแผนภาคที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดที่ควรแก้ไข ข้อจ ากัดของการเสนอโครงการ

3. ระบุช่องว่างในการพัฒนา (Gap Analysis)

4. พัฒนาโครงการ เพื่ออุดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด
วัน....... ตุลาคม / พฤศจิกายน 2561 เวลา ............................. น. ณ ..........



ประเด็นส ำคัญประเด็นยุทธศาสตร์ (ประเด็นพัฒนา) 

2561 - 2564
ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ (ประเด็นพัฒนา)  

2561 - 2564
1. พัฒนาความพร้อมของพื้นที่ สร้าง
บรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน อุตสาหกรรมเพ่ือมุ่งสู่เขต

เศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียน 

2. พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่ง
ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล

3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและ
ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 

4. เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและ
พัฒนา ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มี ประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

1. เตรียมความพร้อมของพื้นที่ในด้านต่าง ๆ เพื่อ
รองรับการพัฒนาให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษที่ดีและ
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

2.พัฒนาการผลิต การยืดอายุสินค้าเกษตร และการ
แปรรูป ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการ
ท่องเท่ียว 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาแรงงานส าหรับเศรษฐกิจดิจิตัล

การใช้นวัตกรรมเพ่ือเพิ่มมูลค่า

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้เอื้อต่อการขยายตัวต่อการค้า การลงทุน

แรงงานภาคเกษตรลดลงจากสังคมสูงอายุ

การจัดการปัญหาและมลพิษ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

การพัฒนามาตรฐานการเกษตร

ให้ความส าคัญต่อทั้งนักท่องเที่ยวและบริษัทน าเที่ยว

ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก

อุตสาหกรรมใช้หุ่นยนต์แทนแรงงาน

การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1  (พ.ศ.2561-2564)
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4. แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการ
บริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า

เพ่ิมความปลอดภัย

สารเคมีและน้ าเสียไหลลงล าน้ าและทะเล

ปัญหาอุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (ประเด็นพัฒนา) ตัวช้ีวัด
1.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เป้าหมายให้มีคุณภาพปลอดภัยสูงขึ้น 
2. พัฒนาสินค้าเกษตร และสินค้าอาหารท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน จ าหน่ายได้ท้ังภายในและ
ต่างประเทศ
3. สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

1.1 ร้อยละรายได้เกษตรกรท่ีผลิตสินค้าเกษตร
เป้าหมายท่ีเพิ่มข้ึน
1.2 จ านวนสินค้าเกษตรเป้าหมายผ่านการเตรียม
ความพร้อมตามระบบแปลงมาตรฐาน GAP
2.1 ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยได้รับรองมาตรฐาน
3.1 สัดส่วนร้อยละของกลุ่มเกษตรกรมีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพ 
2. พัฒนาสินค้าเกษตร และสินค้าอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือมาตรฐานที่จะ
จ าหน่ายได้ทั้งภายในและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมให้มีสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)

1. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร การยืดอายุ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
2. ส่งเสริมให้มีการแปรรูป รูปแบบใหม่ๆ 
3. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรออนไลน์ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (ประเด็นพัฒนา) ตัวชี้วัด

1. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตร การยืดอายุ 
และบรรจุภัณฑ์สินค้า ให้คุณภาพ ได้
มาตรฐานสากล

2. เพ่ิมการแปรรูป เพ่ือเป็นทางเลือกของเกษตรกร
ในการระบายสินค้าเกษตร

3. เพ่ิมทักษะการขายสินค้าออนไลน์ให้
ผู้ประกอบการเกษตร

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของกลุ่ม
จังหวัดเพ่ิมขึ้น*

2. จ านวนผู้ประกอบการ/เกษตรกรที่เพ่ิมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตลาด (e-
Commerce)

3. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้
ด้านการผลิต การบริหารจัดการและการตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาการผลิต การยืดอายุสินค้าเกษตร และการแปรรูป ให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐานสากล
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ

1. การทบทวนประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา

2. โครงการแผนภาคที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดที่ควรแก้ไข ข้อจ ากัดของการเสนอโครงการ

3. ระบุช่องว่างในการพัฒนา (Gap Analysis)

4. พัฒนาโครงการ เพื่ออุดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด
วัน....... ตุลาคม / พฤศจิกายน 2561 เวลา ............................. น. ณ ..........
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กระทรวง/กรม

กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ภาคธุรกิจเอกชน

ภาคประชาสังคมชุมชน

ยุทธศาสตร์ 1 …………………..
เป้าประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ………………….

Value Chains

Actors

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

โครงการ โครงการ โครงการ

การขาย การให้
บริการ

วิจัยและ 
พัฒนา

พัฒนาการบริหาร
จัดการและ

ปัจจัยพื้นฐาน

พัฒนา
ผลิตภัณฑ์

พัฒนา
การตลาด

แนวทางการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในพื้นที่

โครงการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ : 

ภาค

โครงกำร – ยุทธศำสตร์ภำค 
(ที่เกี่ยวข้องกับภำคตะวันออก 1)

• จัดตัง้ศูนย์ทดสอบยำนยนต์และยำงล้อแห่งชำติ
• ยกระดับอุตสำหกรรมพืน้ที่ EEC ให้เป็นกิจกำรที่ใช้

เทคโนโลยีขัน้สูงและอุตสำหกรรมแห่งอนำคต
• แปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
• สร้ำงนวัตกรรมอุตสำหกรรมอำหำรและอุตสำหกรรมเกษตร

แปรรูปสู่ตลำดโลก
• สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลำงสุขภำพ

นำนำชำติ (Medical Hub)
• ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำคตะวันออกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล
• ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝ่ังโดยกำรปักไม้ไผ่ชะลอควำมรุนแรง

ของคล่ืนในชำยฝ่ังที่เป็นโคลน จังหวัดจันทบุรีและฉะเชิงเทรำ
• อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้
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ตัวชีวั้ดที่ตกเกณฑ์และน่ำจะแก้ไขได้ แนวทำงแก้ไข ล ำดับ

สัดส่วนมวลรวมภำคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทัง้หมด จีดีพีกลุม่จงัหวดัมาจากภาคอตุสาหกรรมและบริการเป็นสว่นใหญ่ – เพิ่มบทบาทพ่อค้าคนกลางชาว
ไทยท่ีขายผลไม้ไปประเทศจีน

17

สัดส่วนกำรใช้พลังงำนขัน้สุดท้ำยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม สง่เสริมการใช้พลงังานอย่างมีประสทิธิภาพ 13

อัตรำเพิ่มของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP สง่เสริมการเพิ่มมลูค่าสนิค้า OTOP -- เพิ่มผลติภาพแรงงาน 18

สัดส่วนคนอำยุยืนตัง้แต่ 80 ปีขึน้ไป สง่เสริมการท าธุรกิจรองรับสงัคมผู้สงูอายุ 14

สัดส่วนคนอำยุ 6 ปีขึน้ไปออกก ำลังกำยอย่ำงน้อย
สัปดำห์ละ 3 วัน

สง่เสริมการออกก าลงักายในคนทกุวยั 17

อัตรำกำรออมเฉล่ียต่อรำยได้เฉล่ียของครัวเรือน สง่เสริมการออมของครัวเรือน 14

ผลตรวจวัดคุณภำพน ำ้ บงัคบัใช้กฎหมายสิง่แวดล้อมอย่างจริงจงั 16

ปริมำณขยะมูลฝอย สง่เสริมการลดขยะต้นทาง 14

จ ำนวนเร่ืองร้องเรียนด้ำนปัญหำมลพษิ บงัคบัใช้กฎหมายสิง่แวดล้อมอย่างจริงจงั 17

อัตรำกำรจดทะเบียนหย่ำ สง่เสริมการแต่งงานเม่ือพร้อมและการมีกิจกรรมร่วมกนัของครอบครัว 18

อัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัตเิหตุ รักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัด 18

อัตรำกำรเกิดคดีอำชญำกรรม บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และใช้เทคโนโลยี smart city เพิ่มความปลอดภยัให้กบัประชาชน 18

อัตรำกำรคลอดในมำรดำอำยุน้อยกว่ำ 19 ปี กิจกรรมสร้างแรงจงูใจให้วยัรุ่นมีตวัอย่างท่ีดี 18

สัดส่วนแรงงำนนอกระบบที่อยู่ในระบบประกันสังคม สง่เสริมการเข้าสูร่ะบบประกนัสงัคมของแรงงานนอกระบบ 16
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1. เป็นโครงการที่กลุ่มจังหวัดริเริ่มเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตรข์องกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นโครงการที่มีกิจกรรมซึ่งต้องการ
การบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานภายในกลุ่มจังหวัด

2. เป็นลักษณะชุดโครงการ (Package) ที่ตอบสนองท้ังต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยไม่เป็นโครงการเดี่ยวๆ
(Stand alone project)

3. เป็นโครงการทีไ่ม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ หรือไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
นั้น ซึ่งหากไม่ด าเนินการจะส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

4. เป็นโครงการทีม่ีประโยชน์กับหลายจังหวัด ซึ่งอาจมีพื้นที่ด าเนินการอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรือหลายจังหวัด

5. เป็นโครงการร่วมระหว่าง อปท. / เอกชนในพ้ืนที่

6. เป็นโครงการควรเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างตลาด หรือพัฒนาสินค้าในพื้นที่

7. เป็นโครงการที่มีส่วนแก้ปัญหาภาพรวมด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ในด้านต่างๆ ของพื้นที่

ลักษณะโครงการกลุ่มจังหวัด 
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10

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

1. การทบทวนประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา

2. โครงการแผนภาคที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดที่ควรแก้ไข ข้อจ ากัดของการเสนอโครงการ

3. ระบุช่องว่างในการพัฒนา (Gap Analysis)

4. พัฒนาโครงการ เพื่ออุดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด
วัน....... ตุลาคม / พฤศจิกายน 2561 เวลา ............................. น. ณ ..........
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล (ภาคตะวันออก 1)

การแปรรปู
และสรา้ง
มลูคา่เพิม่

การพัฒนาระบบ
การตลาด

การเพิม่ผลผลติ 
พัฒนาคณุภาพ 
และลดตน้ทนุ

การขนสง่และ
จัดการบรหิารสนิคา้
(Logistics)

การวจิัย
และพัฒนา(R&D)

dกระบวนการผลติ dกระบวนการ
แปรรูป

dกระบวนการคา้
และการตลาด

ปัจจัย
พืน้ฐานและ

การพัฒนาเกษตรกร

ช่วงเพาะปลูก (Cultivation)
3.1 การผลิตพืชอาหารท่ีดีและ
เหมาะสม (GAP)
3.2 การใส่ปุ๋ยและก าจัดศัตรูพืช
เพื่อผลิตพืชอาหารคุณภาพสูงตาม
ความต้องการตลาดท่ีได้
มาตรฐานสากล
3.3 การเพิ่มผลิตภาพการเก็บเกี่ยว
และขั้นตอนหลังเก็บเกี่ยว
(Harvest & Post) เพื่อการผลิตพืช
อาหารคุณภาพสูงตามความ
ต้องการตลาด
3.4 การรับรองมาตรฐานและ
ตรวจสอบความปลอดภัยสินค้า
พืชอาหารคุณภาพสูง
3.5 ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
(Tracability)

ก่อนเกบ็เก่ียว (Pre-cultivation)
2.1 การกระจายพนัธุพ์ชือาหาร
คุณภาพด ีกลุ่มพชือาหารทีม่ตีลาด
รองรบั ใหเ้กษตรกร
2.2 การบริหารจดัการน ้ าให้
เพียงพอทัว่ถึง และเหมาะส าหรบั
การปลูกพืชอาหารเป้าหมาย
2.3 การบรหิารจดัการการใชด้นิ 
(Zoning) เพื่อการปลูกพชือาหาร
คุณภาพสูง
2.4 การเตรยีมพืน้ทีเ่พาะปลูก 
ปรบัปรุงดนิเพื่อการปลูกพชือาหาร
คุณภาพสูง
2.5 การรวมกลุ่มเกษตรกร 
สหกรณ์ผูก้ารผลิตพืชอาหาร
คณุภาพสงู
2.6 การสร้างองคค์วามรู้และขีด
ความสามารถให้เกษตรกรผูก้าร
ผลิตพืชอาหารคณุภาพสงู

5.1 การขนส่งและกระจาย
สินค้า
5.2 การบริหารจัดการ
คลังสินค้า
5.3 ระบบห้องเย็น

6.1 พัฒนาระบบค้าปลีก ค้าส่ง สินค้า
จากพืชอาหารคุณภาพสูง
6.2 ส่งเสริมการท าตลาดเฉพาะ (Niche 
Market) และตลาดเฉพาะฤดู 
(Seasonal Market) ส าหรับสินค้าพืช
อาหารคุณภาพสูง
6.3 สนับสนุนสินเช่ือเพื่อการผลิตสินค้า
จากพืชอาหารคุณภาพสูงท่ีมีตลาดชัดเจน

เก
ษ

ต
รก

ร
ผ

ูบ้
รโิ

ภ
ค

4.1 มาตรฐานการผลิต 
เกษตรอุตสาหกรรม
(GMP/HACCP)
4.2 การท าบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากพืชอาหาร
คุณภาพสูง
4.3 พัฒนาตรารับรอง
คุณภาพ (Quality Mark) 
ส าหรับสินค้าอาหาร
คุณภาพสูงให้เป็นที่ยอมรับ
ของตลาด
4.4 ระบบเกษตรปลอดวัสดุ
เหลือใช้ (Zero Waste) จาก
การผลิตสินค้าจากพืชอาหาร
คุณภาพสูง

1.1 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช
อาหารท่ีมีโอกาสทางการตลาด
สูง
1.2 การวิจัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
พืชอาหารคุณภาพสูงได้
มาตรฐานสากล
1.3 การวิเคราะห์สินค้าและ
ความต้องการของตลาด
ผลิตภัณฑ์พืชอาหารคุณภาพสูง
ที่ได้มาตรฐานสากล
(Intelligence)
1.4 การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
เกษตรส าหรับผลิตอาหาร
คุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล

จากฟารม์เกษตรกรไปถงึมอืผูบ้รโิภค (From Farmer to Market)
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ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือส่งเสริมการผลิตอาหาร
ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล (CSF 2.2)

ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า/  ศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความจุอ่างเก็บน้ า/ ศึกษาเพ่ิมเติมระบบการป้องกันน้ าเค็มแม่น้ าบาง
ปะกงทั้งระบบ/  ศึกษาความเหมาะสมระบบท่อส่งน้ า 

500,000,000 
โครงการชลประทาน
ระยอง/ ฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลไม้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ครบวงจร (CSF 3.4, 4.1)

ส่งเสริมการผลิตพืชให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานครบวงจร
31,602,000 

ส านักงานเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
และส านักงานพาณิชย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ครบวงจร (CSF 3.4, 3.5, 4.1)

ตรวจสอบ เฝ้าระวังและติดตามสภาพส่ิงแวดล้อมในแหล่งเพาะเล้ียง
สัตว์น้ า และประมงชายฝั่งทะเล/ ส่งเสริม พัฒนา ตรวจสอบหาสาร
เร่งเนื้อแดงในสุกร

14,595,000 
ส านักงานประมงจังหวัด
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง

โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอาหารแปรรูปสู่
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (CSF 1.2, 4.1)

ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอาหารแปรรูปสู่
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 12,000,000 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 9

โครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้และอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
(CSF 3.4)

ส่งเสริมการตลาดผลไม้และอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน
1,490,000 

ส านักงานเกษตรจังหวัด
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา



ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาค
ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

โครงการแปรรูปผลไม้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (CSF 1.3, 1.4, 2.6, 3.4, 4.1, 
4.2, 4.3)  

พัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพกระบวนการแปรรูปผลไม้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมีมาตรฐานตามความต้องการของตลาดแปร
รูป/ จัดท าศูนย์เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลไม้ด้วยการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการค้า/ เช่ือมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้
แปรรูป/ รับรองคุณภาพและพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ ส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลไม้

กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

โครงการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปสู่ตลาดโลก พ้ืนที่ภาคตะวันออก (CSF 1.2, 1.4, 2.6, 4.1, 4.3, 
3.4, 5.1, 5.2, 2.5)

เพ่ิมประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตของเกษตรกรเพ่ือลดต้นทุนการผลิต/ 
อบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในการพัฒนาระบบการผลิตที่ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน/ ปรับปรุงกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
สูงขึ้น/ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช/ รักษาคุณภาพสิงค้า
เกษตร เช่น การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ/ สนับสนุนการตรวจสอลบ
และการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า/ พัฒนาระบบส่ิงอ านวยความ
สะดวกในด้านการขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า การกระจายสินค้า 
บริการบรรจุภัณฑ์ และการจัดจ าหน่าย/ ท าตราสินค้าและตรารับรอง
คุณภาพ (Quality Mark)/ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพ/ สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยรวมตัวเป็นกลุ่มหรือ
สหกรณ์ โดยสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงด้านการผลิตและด้าน
การตลาด

กระทรวงอุตสาหกรรม



CSF ที่เป็นช่องว่าง (หรือต้องการพัฒนาเพิ่ม) CSF ที่เป็นช่องว่าง  (หรือต้องการพัฒนาเพิ่ม)

3. ระบุช่องว่างในการพัฒนา (Gap Analysis)

15

หารือและระบุช่องว่างในการพัฒนาจากกรอบแนวคิด VC
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ

1. การทบทวนประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา

2. โครงการแผนภาคที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดที่ควรแก้ไข ข้อจ ากัดของการเสนอโครงการ

3. ระบุช่องว่างในการพัฒนา (Gap Analysis)

4. พัฒนาโครงการ เพ่ืออุดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด
วัน....... ตุลาคม / พฤศจิกายน 2561 เวลา ............................. น. ณ ..........
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4. พัฒนาโครงการ เพ่ืออุดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ข้อต่อของห่วงโซ่
มูลค่า และ CSF ที่

ยังเป็นช่องว่าง

แผนงาน
(ชุดโครงการ)

ผู้รับผิดชอบ แนวคิดโครงการ กิจกรรมส าคัญ

หารือและระบุแผนงานที่จะตอบสนองต่อช่องว่างในการพัฒนาที่ระบุมาก่อนหน้า
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4. พัฒนาโครงการ เพ่ืออุดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ข้อต่อของห่วงโซ่
มูลค่า และ CSF ที่

ยังเป็นช่องว่าง

แผนงาน
(ชุดโครงการ)

ผู้รับผิดชอบ แนวคิดโครงการ กิจกรรมส าคัญ

6.1 / 6.2 / 6.3 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์

พาณิชย์จังหวัด ศึกษาข้อมูลผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
(กลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรม สถานที่ซื้อ และอื่นๆ) และ
เช่ือมโยงตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่ พร้อมจัด
กิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เกิดขึ้นในภายในกลุ่ม
จังหวัด และนอกพื้นที่ (กลุ่มจังหวัด / ประเทศเพ่ือนบ้าน)

- วิจัยตลาดสินค้าเกษตร (ในประเทศ และ
นอกประเทศ)

- จัดท าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ตาม
อ าเภอต่างๆ

- จัดท าศูนย์จ าหน่าย และกระจายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่ ที่สามารถเป็นทั้ง
ที่ซื้อ ชม หรือทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพื้นที่
ตัวอย่าง



ชื่อแผนงาน (ชุดโครงการ) ชื่อแผนงานอะไร (ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวคิด และกิจกรรมที่ด าเนินการ)
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด

อยู่ในประเด็นใดของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

หลักการและเหตุผล / แนวคิด อะไรคือที่มาที่ไป หลักการและเหตุผลของโครงการ
แนวคิดของโครงการคืออะไร 

วัตถุประสงค์ของโครงการ อะไรคือวัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมายของแผนงาน ด าเนินโครงการนี้ไปเพื่ออะไร และจะได้อะไรออกมา (Outcomes)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนงาน ตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกว่าถึงความส าเร็จของแผนงานได้
ขอบเขตการดาเนินงาน ขอบเขตการด าเนินงานที่แสดงความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน ลักษณะ Value Chain
พื้นที่เป้าหมาย จะด าเนินการในพื้นที่ใดบ้าง หรือกลุ่มใดบ้าง
งบประมาณ งบประมาณของโครงการนี้ เท่ากับเท่าไร

แผนงานโครงการแบบย่อ (Project Brief)
แผนงาน (ชุดโครงการ)
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ชื่อโครงการ ชื่อโครงการอะไร (ให้สอดคล้องกับชุดแผนงาน)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย อะไรคือวัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกว่าถึงความส าเร็จของแผนงานได้

พื้นที่เป้าหมาย จะด าเนินการในพื้นที่ใดบ้าง หรือกลุ่มใดบ้าง
กิจกรรมหลัก อะไรคือกิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ และระยะเวลาที่ต้องใช้
หน่วยงานด าเนินการ ใครคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการนี้
งบประมาณ งบประมาณของโครงการนี้ เท่ากับเท่าไร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ด าเนินโครงการนี้ไปเพื่ออะไร และจะได้อะไรออกมา (Outcomes)

แผนงานโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

โครงการ: โครงการที่มีความส าคัญภายใต้แผนงานครบถ้วนตลอดระยะเวลาของแผน
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ชื่อแผนงาน (ชุดโครงการ)
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด
หลักการและเหตุผล / แนวคิด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของแผนงาน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนงาน

ขอบเขตการดาเนินงาน

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

แผนงานโครงการแบบย่อ (Project Brief)
แผนงาน (ชุดโครงการ)
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงานโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
โครงการ: โครงการที่มีความส าคัญภายใต้แผนงานครบถ้วนตลอดระยะเวลาของแผน
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พื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก

หน่วยงานด าเนินการ
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พื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก
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แผนงานโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
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