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โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ: ประเด็นการพัฒนาที่ 4
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)

3

4. แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการ
บริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า

เพ่ิมความปลอดภัย

สารเคมีและน้ าเสียไหลลงล าน้ าและทะเล

ปัญหาอุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง
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เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนา ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มี ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)
1. ส่งเสริมการแก้ปัญหาต้นน้ าเสียจากครัวเรือนและโรงงานก่อนทิ้งลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ
2. ส่งเสริมการลดขยะมูลฝอยและขยะมีพิษจากต้นทาง
3. เพ่ิมแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้น 
4. ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้เกิดความสมดุลต่อระบบ และบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าของชุมชนไม่ให้เส่ือม

โทรมลง 
5. คุ้มครองและฟื้นฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และป้องการกัดเซาะชายฝั่ง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (ประเด็นพัฒนา) ตัวช้ีวัด

1. ปัญหาขยะมูลฝอย และมลพิษทางบก น้ า
และอากาศได้รับการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้น้ าจากภาคเศรษฐกิจต่างๆ

3. สร้างเครือข่ายในการดูแล รักษาพื้นที่ป่าไม้ 
รวมถึงป่าชายเลน

4. ลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

1. ร้อยละของขยะที่ได้รับการก าจัดอย่าง
ถูกต้อง*

2. ผลตรวจวัดคุณภาพน้ า (WQI) เพ่ิมขึ้น*
3. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลน

เพ่ิมขึ้น*
4. จ านวนกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาและ

ป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4

แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจดัระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (ประเด็นพัฒนา) ตัวช้ีวัด
1. ส่ิงแวดล้อมมี คุณภาพส่งผลให้ สุขภาพ

ของประชาชน และระบบนิเวศของ เมือง
ดีที่ ส่งเสริม บรรยากาศการลงทุน

2. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมี
ความอุดมสมบูรณ์

• ระดับความส าเร็จในการลดมลพิษ
ทาง อากาศในพื้นที่เป้าหมายอยู่ใน
เกณฑ์ มาตรฐาน 

• ระดับความส าเร็จในการดูแล
คุณภาพ น้ าในแม่น้ าสายหลัก น้ าใน
ชุมชนและปาก แม่น้ าชายฝั่งทะเลให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทาง อากาศ น้ าเสียและขยะรวมทั้งของเสีย อันตรายอย่าง

ครบวงจร
2. เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพ ส่ิงแวดล้อม 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าส าคัญ
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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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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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Generic Value Chain ประเด็นดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ(ดนิ ป่าไม ้ชายฝ่ัง ทะเล)

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การทรพัยากรธรรมชาติ

อนุรกัษฟ้ื์นฟู
ทรพัยากรธรรมชาติ

สง่เสรมิและสนบัสนุน
ใหเ้กดิความรว่มมอื

อนุรกัษฟ้ื์นฟู
ทรพัยากรธรรมชาติ

พฒันาการจดัสรร
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
เพือ่การใชป้ระโยชน์

อยา่งย ัง่ยนื

1.1 ป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหาการตดัไมท้ าลาย

ป่า

1.2 ป้องกนัการพังทลาย

ของดนิ

1.3 เพิม่ประสทิธภิาพการ

ป้องกนั ดแูลป่าไม ้

1.4 ป้องกนัการบกุรกุ

ท าลายทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง ไมใ่หเ้สือ่ม

โทรม

2.1 ฟ้ืนฟแูละปรับปรงุ

คณุภาพดนิโดยเฉพาะใน

พืน้ทีเ่กษตรกรรม

2.2 ฟ้ืนฟสูภาพป่า/

ระบบนเิวศน์

2.3 สง่เสรมิเกษตรและ

ภาคเีครอืขา่ยในชมุชน

รว่มกนัอนุรักษ์ดนิ

2.4 เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวใน

ชมุชน

2.5 ฟ้ืนฟ/ูสรา้ง 

ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ังใหม้คีวามสมบรูณ์

มากขึน้

3.1 เผยแพรอ่งคค์วามรู/้สรา้ง

จติส านกึ ดา้นการอนุรักษ์ดนิ 

ใหช้มุชนในพืน้ที่

3.2 สง่เสรมิใหเ้กดิการ

จดัท าแผนชุมชนชายฝั่ง

โดยมคีณะกรรมการท ัง้ใน

ระดบัจงัหวดั และระดบั

ชุมชนทอ้งถิน่

3.3 สง่เสรมิเกษตรและ

ภาคเีครอืขา่ยในชุมชน

รว่มกนัอนุรกัษด์นิ อนุรกัษ์

ป่า

3.4 สรา้งความมสีว่นรว่ม

ของประชาชนในการดแูล

พืน้ทีส่เีขยีว จดัท าระบบ

บรหิารจดัการพืน้ทีส่เีขยีว

ในชุมชน

4.1 พัฒนาระบบโครงสรา้ง

การท างานเชงิบรูณาการของ

หน่วยงานและชมุชนที่

เกีย่วขอ้ง

4.2 พัฒนาระบบฐานขอ้มลู

สารสนเทศและองคค์วามรู ้

เพือ่การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

4.3 สง่เสรมิการใชป้ระโยชน์

ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ังอยา่งคุม้คา่

4.4 สง่เสรมิใหเ้กดิการ

จดัท าแผนชุมชนเพือ่การ

ใชท้รพัยากรอยา่งย ัง่ยนื 

โดยมคีณะกรรมการท ัง้ใน

ระดบัจงัหวดั และระดบั

ชุมชนทอ้งถิน่
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Generic Value Chain ประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้ม
การสรา้งคณุภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ี

การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม

5.1 การจดัการมลพษิ 
(คณุภาพอากาศ/ขยะและ
ของเสยี อนัตรายชุมชนและ
อตุสาหกรรม) 

5.2 การจดัการสิง่แวดลอ้ม
เมอืงและชมุชน (พืน้ทีส่เีขยีว
และภมูทิศัน)์ 

5.3 การจดัการสิง่แวดลอ้ม
ของแหลง่ธรรมชาต ิแหลง่
ธรณีวทิยา แหลง่ศลิปกรรม 
และแหลง่มรดกทาง
ธรรมชาตแิละ
ศลิปวฒันธรรม และแหลง่
ทอ่งเทีย่ว

การพฒันาระบบก ากบั 
ป้องกนัปญัหา การตดิตาม
ประเมนิผล ตรวจสอบ และ
ควบคมุการด าเนนิงาน

สรา้งความมสีว่นรว่มใน
การบรหิารจดัการทีด่ ีจาก

ทกุภาคสว่น

6.1 การสรา้งจติส านกึรับผดิชอบ
ของทกุภาคสว่นตอ่สิง่แวดลอ้ม 

6.2 การพฒันาและกระตุน้
บทบาทของภาคเีครอืขา่ย
ในการจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

7.1 ก าหนดและจ าแนกเขตพืน้ที่
ปัญหาและ/หรอืมแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิ
ปัญหาขึน้ในอนาคต
7.2 คดัเลอืกมาตรการจดัการ
ป้องกนั แกไ้ข หรอืฟ้ืนฟพูืน้ที่
ตามความเหมาะสม
7.3 ป้องกนัพืน้ทีเ่สีย่งตอ่การเกดิ
ปัญหาซ ้า
7.4 ปรับปรงุแกไ้ขกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งใหเ้หมาะสมและมี
ประสทิธภิาพในการบงัคบัใช ้

โดยเฉพาะในพืน้ทีว่กิฤต ิ- เรง่ดว่น
7.5 ก าหนดมาตรการเชงิรกุในการ
ตดิตามและตรวจสอบสถานการณ์
การเปลีย่นแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
7.6 จดัท าระบบประเมนิผลการ
ด าเนนิงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
การในระดบัพืน้ที่



ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

โครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง 
(Refuse-Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยหมัก (ระยะที่ 1) 
(CSF 5.1)

ก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง 
(Refuse-Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยหมัก 119,248,000 

ที่ท าการปกครองอ าเภอ
พนมสารคาม(หน่วย
เบิกจ่าย) (อบจ.
ฉะเชิงเทราเป็นหน่วย
ด าเนินการ)/ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแกลง/ที่
ท าการปกครองอ าเภอ
หนองใหญ่

โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ า (CSF 2.2, 1.1, 3.3) ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ า
5,116,000 

ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตามแนว
พระราชด าริในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) (CSF 
2.2) (กิจกรรมไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถระบุCSFโดยละเอียดได้
๗

ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
35,886,000 

ส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 9 (ชลบุร)ี



ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาค

ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอ
ความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็นโคลน จังหวัดจันทบุรี 
และฉะเชิงเทรา (CSF 3.2, 3.4, 4.4, 6.2)

ประชุมหารือร่วมกันกับประชาชนและชุมชนในพื้นที่
โครงการ (ประชาสัมพันธ์แนะน าโครงการ ก าหนดพิกัด
เร่ิมต้นและพิกัดสิ้นสุด แนวการปักไม้ไผ่ ก าหนดพื้นที่วาง
กองไม้ไผ่ คัดเลือกบุคคลในชุมชนเป็นผู้แทนเข้าร่วม
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดการปักไม้ไผ่และ
ร่วมตรวจสอบคุณภาพและขนาดไม้ไผ่ให้เป็นไปตามที่
ก าหนด)/ ด าเนินการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นตาม
รูปแบบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ (CSF 1.1, 2.2, 
7.2, 5.3, 6.2, 3.4)

ฟื้นฟู ป้องกัน และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่/ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง
ติดตามการบุกรุกป่า/ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน/ ป้องกันและดูแลระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืน

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม



CSF ที่เป็นช่องว่าง (หรือต้องการพัฒนาเพิ่ม) CSF ที่เป็นช่องว่าง  (หรือต้องการพัฒนาเพิ่ม)

3. ระบุช่องว่างในการพัฒนา (Gap Analysis)

16

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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4. พัฒนาโครงการ เพ่ืออุดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม 



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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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงานโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรมหลัก

หน่วยงานด าเนินการ
งบประมาณ
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