
CO
OP

ER
AT

IVE
 PR

OMOTION DEPARTM
ENT

ซือ่ตรงตอหนาที่ มีวินยั โปรงใส ไรทุจรติ

คูมือการปฏิบัติงาน

กองแผนงาน ดานวางแผนยุทธศาสตร

และการสื่อสารไปสูการปฏิบัติ



บทน�ำ

สำรบัญ

Smart Agricultural Curve 

แนวทำงกำรจัดท�ำโครงกำรตำมยุทธศำสตร์และนโยบำย รมว. กษ.

กำรขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

กำรขับเคลื่อนนโยบำยยกกระดำษ A4 ปี 2561 สู่กำรพัฒนำเกษตร 4.0 

กำรพัฒนำเกษตรสู่ 4.0

เกษตร 4.0

แนวทำงในกำรปฏิบัติตำม Smart Agricultural Curve 2561

กำรเชื่อมโยงธุรกิจในระบบสหกรณ์

ควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์และกรอบแนวคิดสู่กำรปฏิบัติ

กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ระดับชำติกับยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงำนบูรณำกำร กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร

แนวทำงกำรยกระดับควำมเข้มแข็งของสหกรณ์

ยุทธศำสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี

ยุทธศำสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี

แนวทำงกำรก�ำหนดเป้ำประสงค์ 

และค่ำเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับระยะเวลำของแผนยุทธศำสตร์

กำรจัดท�ำแผนพัฒนำภำคและเป้ำหมำยกำรพัฒนำภำคตำมแผนฯ 12

กลไกกำรพัฒนำภำค เพื่อบูรณำกำรงบประมำณ 3 มิติ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเหนือ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคกลำง

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคตะวันออก

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้ชำยแดน

 กองแผนงำนในฐำนะหน่วยงำนสนับสนุน ซึ่งรับผิดชอบหลักในภำรกิจด้ำนกระบวนกำร 
วำงแผนยุทธศำสตร์ และกระบวนกำรจัดสรรงบประมำณทั้งระบบในภำพรวมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประกอบกับตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กรมฯ ด�ำเนินกำรปรับแผนงำน / โครงกำร และงบประมำณ
ภำยใต้กรอบทิศทำง และควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณในระดับต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจกรมฯ เพื่อให้สอดคล้องมำกยิ่งขึ้นกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศำสตร์ในแต่ละระดับ ส่งผลให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ของกรมฯ จะต้องสะท้อนผลส�ำเร็จในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ให้สัมพันธ์กับตัวช้ีวัด 
ในแต่ละระดับของกำรขับเคลื่อนแผนงำน / โครงกำรไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำนน�ำส่งผลผลิตท้ังใน 
ส่วนกลำงและส่วนภูมภิำค เพือ่ให้กำรท�ำงำนสอดคล้องกบันโยบำยในทกุระดบัและทนัต่อกำรเปลีย่นแปลง
 กำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และภำรกิจของกรมฯ ให้บรรลุผลตำมเป้ำประสงค์ ประกอบด้วย
กระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีอยู ่ในควำมรับผิดชอบของกองแผนงำนร่วมกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
และกำรด�ำเนนิกำรบำงส่วนต้องอ้ำงองิหลกัเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงนิงบประมำณ ระเบียบวธิปีฏบัิตทิีส่นบัสนนุ
นโยบำยของกรมฯ รวมถึงกระบวนกำรที่ต ้องส่ือสำรท�ำควำมเข้ำใจ และอธิบำยถึงขั้นตอน 
ของกระบวนกำรและวธิคีวบคมุกระบวนกำรนัน้ เพือ่ให้กำรปฏบิตังิำนในปัจจบุนัเป็นมำตรฐำนเดยีวกนั
สอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยของกรมฯ จึงต้องมีกำรจัดท�ำ “คู่มือ 
กำรปฏบิติังำน (Work Manual) กองแผนงำน ด้ำนวำงแผนยทุธศำสตร์และกำรสือ่สำรไปสูก่ำรปฏบิตั”ิ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สื่อสำรท�ำควำมเข้ำใจกรอบแนวทำงให้กับผู้ปฏิบัติให้สำมำรถท�ำงำนร่วมกัน 
ได้อย่ำงถูกต้องตำมขั้นตอน และมีประสิทธิภำพ รวมถึงใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 
ของกรมฯ ได้เป็นระบบตำมมำตรฐำนงำนที่กรมฯ ก�ำหนด
 คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) กองแผนงำน ด้ำนวำงแผนยุทธศำสตร์และกำรสื่อสำร 
ไปสู่กำรปฏิบัติ จัดท�ำขึ้นจำกกระบวนกำรหลักในกำรปฏิบัติงำนของกองแผนงำนให้สอดคล้องกับ 
นโยบำยของผู้บริหำรกรม โดยมีเป้ำประสงค์ส�ำคัญเพื่อเพิ่มคุณค่ำงำนปกติให้เป็นองค์ควำมรู ้
เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในกำรพัฒนำงำน โดยสรุปจำกข้อมูลแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง อำทิ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส�ำนักงบประมำณ ส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
เป็นต้น ประกอบกับข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีได้ใช้ปฏิบัติงำนจริงภำยในกองแผนงำน เพ่ือสรุปเนื้อหำสำระ 
ให้ครอบคลุมกำรใช้งำน กระชับ และชัดเจนมำกขึ้น เพื่อให้บุคลำกรในกรมฯ ได้ใช้ประโยชน์ส�ำหรับ 
กำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ในทุกระดับไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผลร่วมกัน 

บทน�ำ

 คู ่มือกำรปฏิบัติงำนฯ เล่มน้ีส�ำเร็จได้ตำมแนวคิดกำรพัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ 
ร่วมกันภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง และด้วยควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้กำรสนับสนุน
ข้อมูลแก่กองแผนงำนในรูปแบบต่ำง ๆ ตลอดจนกำรสนับสนุนของผู ้บริหำร กองแผนงำน 
ขอขอบคุณ มำ ณ โอกำสนี้ หำกผู้ปฏิบัติงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง / ผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ตำมแนวทำง 
ที่เห็นว่ำเหมำะสมจำกคู่มือเล่มนี้แล้ว ต้องกำรเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภำพ
หรือเป็นระบบงำนที่ดีย่ิงข้ึน ขอให้แจ้งคณะผู้จัดท�ำของกองแผนงำนได้ด้วยควำมยินดี เพื่อพัฒนำ 
หรือเป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำร และผลักดันกำรพัฒนำองค์กรร่วมกัน โดยมุ่งเน้น 
ทิศทำงกำรน�ำองค์กรตำมแผนยุทธศำสตร์ และนโยบำยท่ีส�ำคัญของผู้บริหำร ซ่ึงมีกำรถ่ำยทอด  
สั่งกำร และส่งต่อลงสู่บุคลำกรในทุกระดับผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ เพื่อให้บุคลำกรเข้ำใจและ 
ปฏิบัติตำมทิศทำงกำรจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรพัฒนำกระบวนกำรสื่อสำรภำยในของกรมฯ กองแผนงำนจึงได้จัดท�ำคู่มือกำรปฏิบัติ
งำนฯ ใช้สื่อสำรท�ำควำมเข้ำใจ และขับเคล่ือนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์และนโยบำย 
ที่ส�ำคัญของผู้บริหำร เป็นกำรสนับสนุนให้ผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมของกรมมีควำมชัดเจนมำกขึ้น 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตำมเป้ำประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ได้
 อย่ำงไรก็ตำม บริบทในกำรจัดท�ำกระบวนกำรหลักภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ กระบวนกำร 
งบประมำณ และกระบวนกำรรำยงำนผลงำน มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่องทุกปี ดังนั้น หน่วยงำน
ต่ำงๆ สำมำรถน�ำไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบทกำรพัฒนำหน่วยงำน / จังหวัด / พื้นที่ เพื่อให้เกิด 
ควำมยืดหยุ่นในกำรด�ำเนินงำน เนื้อหำสำระในคู่มือจะเป็นหลักกำรน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ และสร้ำงควำม
เข้ำใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษำท�ำควำมเข้ำใจส�ำหรับน�ำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง หรือปรับกลวิธ ี
ให้เหมำะสมตำมกรอบนโยบำยและกำรส่ังกำรของกรมฯ ซึ่งในขั้นต้นนี้คู่มือเล่มนี้เหมำะกับกำรเป็น 
คู่มือของผู้ปฏิบัติงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกองแผนงำนท้ังในหน่วยงำนส่วนกลำงและหน่วยงำนส่วนภูมิภำค 
ในระยะต่อไปหำกมกีำรเปลีย่นแปลงในรำยละเอยีดงำนเรือ่งใดทีจ่ะเป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุกำรปฏบิติังำน 
เป็นองค์ควำมรู้ใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรด้ำนแผนงำนและงบประมำณให้มีคุณภำพ และน�ำไป 
ใช้ประโยชน์ต่อได้ กองแผนงำนจะได้ปรับปรุงข้อมูลเพื่อน�ำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงำนในโอกำสต่อไป

กองแผนงำน กรมส่งเสริมสหกรณ์
กันยำยน 2560
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สำรบัญ

กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติงำน และงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ

กำรจัดท�ำรำยละเอียดค�ำของบประมำณโดยแยกตำมงบรำยจ่ำย (งบด�ำเนินงำน)

กำรจัดท�ำรำยละเอียดค�ำของบประมำณโดยแยกตำมงบรำยจ่ำย (งบลงทุน)

กำรจัดท�ำรำยละเอียดค�ำของบประมำณโดยแยกตำมงบรำยจ่ำย (งบเงินอุดหนุน)

กระบวนกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

กระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ�ำปี

กำรจัดท�ำ Action Plan ตำมแผนงำน/ โครงกำร/ กิจกรรม

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนในเชิงผลลัพธ์

กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำนระบบ E-Project

กรอบกำรประเมินผลตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44)

สำรสนเทศสหกรณ์

สำรสนเทศกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอำชีพ

แนวโน้มกำรจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำยภำยใต้โครงสร้ำงแผนงำนตำมยุทธศำสตร์
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เป้าหมาย
1.	 เน้นการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2.	ความสมดุลของ	Demand	และ	Supply
3.	มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	(คุณภาพ	ราคา	และจ�านวนผลิตภัณฑ์ 
	 เกษตรแปรรูป)

แนวคิด
1.	บริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ส�าคัญแบบครบวงจร	 ใช้เทคโนโลยี 
	 นวัตกรรม	องค์ความรู้	และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.	พัฒนา	 Smart	 Production	 (High	 quality,	 Safety	 and	 
	 Competitive)	ออกสู่ตลาด
3.	พัฒนา	Smart	Farmers,	Smart	Officers	ให้เป็นมืออาชีพ	รองรับ 
	 เกษตร	4.0	
4.	สร้างการรับรู้	โดยเน้น	Information	Operation	(IO)
5.	เน้นการท�างานแบบบูรณาการ

	นโยบายยกกระดาษ	A4	บวก	(A4	Plus	Policy)
 ๏	 นโยบบายกระดาษ	 A4+	 การบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
ครบวงจร	+	เทคโนโลยี	/	นวัตกรรม	/	องค์ความรู้

ตัวชี้วัด
1.	จ�านวนงานวิจัย	เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น�าไปใช้ประโยชน์
2.	ความสมดุลของ	Demand	และ	Supply	สินค้าเกษตร
3.	ดัชนีรายได้เกษตรกร

นโยบาย
๏	ยกกระดาษ	A4	

นโยบาย
๏	ศพก.
๏	แปลงใหญ่
๏	Zoning	by	Agri -Map
๏	เกษตรปลอดภัย	/	เกษตรอินทรีย์

เป้าหมาย	(ท�าน้อยได้มาก)
1.	ลดช่องว่างระหว่างเกษตร	1.0	เกษตร	2.0	เกษตร	3.0	เกษตร	4.0
2.	เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
3.	เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	 พึ่งพาตนเองได้	 
	 และมีความมั่นคง
4.	การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร	(ดิน	น�้า)	และสิ่งแวดล้อม 
	 อย่างสมดุล	และยั่งยืน

แนวคิด
1.	ขยายผลนโยบาย	A4	Plus	+	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.	สร ้าง	 Demand	 ให ้มากกว ่า	 Supply	 ด ้วยการ	 Promote 
	 สินค้าเกษตรไทยให้กว้างขวางในต่างประเทศ
3.	มีการบริหารจัดการแบบธุรกิจเกษตรบริหารการตลาด	 และ 
	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต ่อเ น่ือง	 หรือเศรษฐกิจสร ้างสรรค ์	 
	 (Creative	Economy)
4.	สร้างการรับรู้โดยเน้น	Information	Operation	(IO)
5.	เน้นการท�างานแบบบูรณาการ

นโยบาย
	 ๏	 นโยบายกระดาษ	 A4+	 บริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร	 
+	เทคโนโลยี	/	นวัตกรรม	/	องค์ความรู้

ตัวชี้วัด
1.	ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร
2.	รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
3.	GDP	ภาคการเกษตร
4.	จ�านวนงานวิจัย	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมที่น�าไปใช้ประโยชน์
5.	ทรัพยากรการเกษตรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมส่งเสริมสหกรณ์	(ปี	2559-2560)	 
“Back	to	members”	Smart	business	Smart	coop	Smart	network 
ส่งเสริม	ก�ากับ	ดูแล	สนับสนุน	การด�าเนินงานสหกรณ์	/	กลุ่มเกษตรกร 

สร้างความเข้มแข็งยกระดับชั้นสหกรณ์	

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	(ปี	2561-2564)
•	สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
•	ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งมีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ
•	ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
•	พัฒนาบุคลากรให้เป็น	Smart	Officers

	 ปี	2561	(กษ.)
	 ป ี แห ่ ง ก าร พัฒนาคน	 และยกระดั บ 
การบริหารจัดการ	(The	year	of	developing	 
human	 resources	 and	 enhancing	 
management	capability)

	 ปี	2560	(กษ.)
	 ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตร 
สู่ความยั่งยืน	(คุณภาพ	ประสิทธิภาพ)

	 ปี	2559	(กษ.)
	 ปีแห่งการลดต้นทุน	 และเพ่ิมโอกาส 
ในการแข่งขันสินค้าเกษตร

	 ปี	2562	–	2564	(กษ.)
 ปีแห่งการเดินหน้า	 เร่งเครื่อง	สู่เกษตร	4.0	

(Marching	 and	 Accelerating	 toward	 
Agriculture	4.0)

สิงหาคม 2558 ตุลาคม 2559 ตุลาคม 2560
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2564

Growth

Smart Agricult
ura

l C
ur

ve

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
กองแผนงาน ด้านวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ
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การขับเคลื่อน
Smart Agricultural Curve
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
กองแผนงาน ด้านวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ
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ไม่สามารถท�าให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก 3	กับดัก

1.	รายได้ปานกลาง2.	ความเหลื่อมล�้า3.	ความไม่สมดุล

การพัฒนาเกษตรสู่ 4.0

ปฏิรูปภาคเกษตร

เกษตร
1.0

เกษตร
2.0

เกษตร 3.0

เกษตร 4.0

•	 เน้นการพัฒนาประเทศ	บนฐานรายได้ภาคเกษตรเป็นหลัก
•	 เกษตรกรท�าการเกษตรแบบดั้งเดิม	(ใช้จอบ	เสียม	เคียวเกี่ยวข้าวด้วยแรงงานตน)
•	 ใช้ทรัพยากรเป็นตัวขับเคลื่อน

•	 เน้นการพัฒนาประเทศโดยใช้อุตสาหกรรมเบา
•	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร	โดยใช้อุตสาหกรรมเบา	/	เครื่องทุ่นแรง	/	เครื่องมือ	 
	 และอุปกรณ์การเกษตรที่ไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะเพิ่มขึ้น
•	 ยกระดับจากประเทศรายได้ต�่าขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลาง

•	 พัฒนาการผลิต	โดยใช้อุตสาหกรรมหนักเป็นตัวขับเคลื่อน
•	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร	และเทคโนโลยีขั้นสูง	 
	 ที่ใช้เงินลงทุนจ�านวนมาก	ใช้แรงงานมีฝีมือ/ประสบการณ์สูง
•	 เน้นการผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ

๏	เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม
๏	ท�าน้อย	ได้มาก
๏	แรงงานทักษะสูง

๏	ใช้เทคโนโลยี	นวัตกรรม 
	 องค์ความรู้สมัยใหม่มาบริหารจัดการ

๏	ซื้อ-ขายผ่านระบบออนไลน์ 
	 เชื่อมโยงทุกภูมิภาค

•	 บริหารจัดการแบบเกษตรสมัยใหม่
•	 ขับเคลื่อนด้วย	13	โครงการตามนโยบายยกกระดาษ	A4+

๐	เกษตรกรมั่นคง	๐
รายได้เพิ่ม	/	คุณภาพชีวิตดี	/ 

พึ่งพาตนเองได้

๐	ภาคการเกษตรมั่งคั่ง	๐	
GDP	เกษตรเติบโต

๐	ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน	๐
สมดุลด้านเศรษฐกิจ
สังคม	และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายสุดท้าย
(พ.ศ.2579)

(ยุทธฯ กษ. 20 ปี)
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เกษตร 4.0

“การผลิตสินค้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และการบริโภคตามหลักโภชนศาสตร์”

Technology/
Innovation

๐ Digital Platform Technology
๐ Bio Technology & Super Food
๐ Nano Technology
๐ Nano Sensors & Remote Sensing

๐ Robotic
๐ Big DATA & Business Intelligence
๐ Internet of Things
๐ Space Technology

๐ Sharing Platform
๐ User Experience
๐ Nutrition Healthiness

Government
๐ Big DATA & Digital Platform
๐ Food Security & Education
๐ New Public Management

๐ Future Water Security
๐ Smart Officers (Mathematics & Financial & Creative  
 & Design & Entrepreneur Literacy )

กระบวนการ
Supply 
Chain

ภาคการผลิต
๐ Precision Agriculture
๐ Intensive Agriculture
๐ Sustainable Agriculture
๐ Smart Farming
๐ Low Carbon Economy
๐ Creative Economy
๐ Digital Economy
๐ Space Economy

การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
๐ เกษตรอุตสาหกรรม (เน้นคุณภาพ + มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่า)
๐ เกษตรแปรรูปเพ่ือสุขภาพ (เน้นการน�านวัตกรรมมาแปรรูป 
 สินค้าเกษตร / เพิ่มความหลากหลายและคุณค่าทางอาหาร)
๐ นวัตกรรมสร้าง Brand สินค้าเกษตร (ใช้ต้นทุนที่มีเป็นGI)
๐ เกษตรดิจิทัล (เน ้นระบบดิจิทัลมาบริหารจัดการในภาค 
 การเกษตร)
๐ ท่องเที่ยววิถีเกษตร (เชื่อมโยงการเกษตรกับการท่องเที่ยว)

ตลาด / ผู้บริโภค
๐ เชื่อมโยงตลาดชุมชน และ 
 ระหว่างชุมชน
๐ เชื่อมโยงตลาดภายในและ 
 ต่างประเทศ
๐ การซ้ือ - ขายสินค้าเกษตร 
 ผ่านระบบ online / offline

เกษตรกร
Smart 

Farmers

๐ มีความแตกฉานด้านสถิติและคณิตศาสตร์ เพื่อน�าเทคโนโลยี /  
 นวัตกรรม ไปใช้ได้
๐ พี่งพาตนเองได้
๐ เข้าใจสถานการณ์ วางแผนผลิตได้ คาดการณ์เป็น

๐ ผลิตแบบ Cluster
๐ มีความโน้มเอียงในการเป็น 
 ผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อเชื่อมโยง 
 ตลาดได้ / ท�าแผนธุรกิจได้

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
กองแผนงาน ด้านวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
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แนวทำงกำรยกระดับควำมเข้มแข็งของสหกรณ์
เป้ำหมำย ปี 2561 ปีแห่งกำรยกระดับคน กำรบริหำรจัดกำร มำตรฐำนสินค้ำเกษตร สู่เกษตร 4.0
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6	ภาคใต้ชายแดน 
“พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง”
๐	Food	 Innopolis	 ฐานอุตสาหกรรม
เกษตรภาคใต้	ประตูสู่อาเซียนตอนใต้

1	ภาคเหนือ 
“ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง”

๐	ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
น วั ต ก ร รม เ กษตรแล ะอ าหา ร 
สุขภาพ
๐	ศูนย์กลางธุรกิจข้าว	 ศูนย์กลาง 
ก า รท ่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ ป ็ น มิ ต ร กั บ 
สิ่งแวดล้อม
๐	การค้าการบริการสี่แยกอินโดจีน	 
ประตูสู ่อนุภูมิภาคลุ ่มน�้าโขงและ 
		อาเซียน	+3

5	ภาคใต้อ่าวไทย-อันดามัน 
“ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย”

๐	ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพ
ระดับโลก
๐	ศู นย ์ กล า งการค ้ า ย า งพารา	 
ปาล์มน�้ามัน	และผลไม้

3	ภาคกลาง 
“ฐานเศรษฐกิจชั้นน�า”

๐	 ศนูย์กลางการค้าและอตุสาหกรรมสเีขยีว	
ประตูสู่อาเซียน
๐	 เมืองนวัตกรรมอาหารศูนย์กลางสินค้า
เกษตร	ศูนย์กลางประมงแปรรูป
๐	 ศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	
มรดกโลก	แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ

4	ภาคตะวันออก 
“ฐานเศรษฐกิจชั้นน�า”

๐	ฐานเศรษฐกิจในการเพิ่มขีดความ
สามารถการแข่งขันและสนับสนุนให้
ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
๐	อุตสาหกรรมไฮเทค	 อุตสาหกรรม
สะอาด	 และศูนย์กลางผลไม้ออแกนิค 
			การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

การจัดท�าแผนพัฒนาภาคและเป้าหมายการพัฒนาภาคตามแผนฯ 12

ที่มา:	ส�านักงบประมาณ	(2560)

	 ท�าแผนพัฒนาภาค	 /	 จังหวัด	 /	 อ�าเภอ	 /	 ต�าบล	 /	 หมู่บ้าน 
เพ่ือวางแผนการกระจายความเจริญเติบโตลงสู ่ระดับพื้นท่ี 
อย่างทั่วถึง	 รวดเร็ว	 และตรงตามความต้องการของประชาชน 
ในแต่ละพื้นที่	 และเป็นประโยชน์	 ส่งถึงประชาชนโดยตรง	 
และสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาล

องค์ประกอบ 
ของแผน 
พัฒนาภาค

คน
(ประชาชน 
ที่ได้ประโยชน์)

พื้นที่ งาน

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ งบประมาณ

ระยะเวลา 
ด�าเนินการ

1

2

3

4

5

6

2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
“หลุดพ้นจากความยากจน	สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”

๐	ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก	 ปศุสัตว์	 เมืองนวัตกรรม 
เกษตรอาหาร
๐	ศูนย์กลางการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	ประตูสู่อาเซียน 
ตะวันออกและจีน	แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๐	อารยธรรมขอม	ศูนย์กลางกีฬานานาชาติ
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ยุทธศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณปี	62
1.	ความมั่นคง

2.	 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ
3.	การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4.	การแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลือ่มล�า้ 
และสร้างการเติบโตจากภายใน
5.	 การจัดการน�้า	 และสร ้างการเติบโต 
บนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม
6.	 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ

«  «
  «

  «
  «

  
« 

 «
  
« 

 «
  «

  ก
ารบ

ูรณาการ 3 มติ ิ »  »  »  »  »  »  »  »  »  »

งบประมาณปี 2562  
+ แหล่งเงินอื่น

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้
ชายแดน

ภาคกลาง

ภาคใต้

Agenda
ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้
ชายแดน

ภาคกลาง

ภาคใต้

Function
ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้
ชายแดน

ภาคกลาง

ภาคใต้

Area

กลไกการพัฒนาภาค เพื่อบูรณาการงบประมาณ 3 มิติ จ�านวนเกษตรกรของประเทศไทย	(ปี	พ.ศ.	2559)

ประชากรของประเทศไทย 65,931,550 คน

ประกอบอาชีพ	เกษตรกร 17,023,153 คน

คิดเป็น (25.82%) ของประชากรในประเทศ

จ�านวนประชากร	(คน) ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็น

ภาคเหนือ 12,079,106 3,714,934 (30.76%)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21,945,392 9,154,584 (41.72%)

ภาคตะวันออก 4,134,403 386,702 (9.35%)

ภาคกลาง 12,744,841 1,408,226 (11.05%)

จ�านวนประชากร	(คน) ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็น

กรุงเทพฯ 5,686,646 47,339 (0.83%)

ภาคใต้ 5,593,189 1,516,172 (27.11%)

ภาคใต้ชายแดน 3,747,973 795,196 (21.22%)

จ�านวนเกษตรกรทั่วประเทศ

จ�านวนประชากรของประเทศไทย

จ�านวนผู้มีรายได้น้อยของประเทศไทย	(ปี	พ.ศ.	2559)

ประชากรของประเทศไทย 65,931,550 คน

เป็นผู้มีรายได้น้อย 14,176,170 คน

คิดเป็น (21.50%) ของประชากรในประเทศ

จ�านวนประชากร	(คน) เป็นผู้มีรายได้น้อย คิดเป็น

ภาคเหนือ 12,079,106 3,378,060 (27.97%)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21,945,392 5,920,150 (26.98%)

ภาคตะวันออก 4,134,403 564,801 (13.66%)

ภาคกลาง 12,744,841 2,017,252 (15.83%)

จ�านวนประชากร	(คน) เป็นผู้มีรายได้น้อย คิดเป็น

กรุงเทพฯ 5,686,646 749,927 (13.19%)

ภาคใต้ 5,593,189 769,181 (13.75%)

ภาคใต้ชายแดน 3,747,973 776,799 (21.22%)

จ�านวนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

จ�านวนประชากรของประเทศไทย

จ�านวนผู้สูงอายุของประเทศไทย	(ปี	พ.ศ.	2559)

ประชากรของประเทศไทย 65,931,550 คน

อยู่ในช่วงวัย	ผู้สูงอายุ 9,802,080 คน

คิดเป็น (14.87%) ของประชากรในประเทศ

จ�านวนประชากร	(คน) ผู้สูงอายุ คิดเป็น

ภาคเหนือ 12,079,106 2,000,261 (16.56%)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21,945,392 3,117,743 (14.21%)

ภาคตะวันออก 4,134,403 557,065 (13.47%)

ภาคกลาง 12,744,841 1,951,670 (15.31%)

จ�านวนประชากร	(คน) ผู้สูงอายุ คิดเป็น

กรุงเทพฯ 5,686,646 936,865 (16.47%)

ภาคใต้ 5,593,189 784,037 (14.02%)

ภาคใต้ชายแดน 3,747,973 454,439 (12.12%)

จ�านวนผู้สูงอายุทั่วประเทศ

จ�านวนประชากรของประเทศไทย

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
กองแผนงาน ด้านวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล�าพูน ล�าปาง พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก อุตรดิตถ์  
สุโขทัย ตาก ก�าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)

1.1 พัฒนาการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ ยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่อง บริการสุขภาพ และการศึกษา 
 ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสูง
 » พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ [ก.2.1]
 • พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง แม่ฮ่องสอน  
  เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
 » พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก [ก.2.1]
 • สุโขทัย ก�าแพงเพชร
 » พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ [ก.2.1]
 • เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี
 » ยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย  
 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท่องเที่ยวพ�านักระยะยาว ท่องเที่ยวแบบพักผ่อน [ก.2.2]
 • เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน

Agenda สนับสนุนแผนบูรฯ ท่องเที่ยว
 » ส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริเวณที่มีการค้าชายแดน [ก.2.11(1)]  [ • อ.แม่สาย อ.เชียงแสน เชียงราย • ]
 » พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรอบบึงที่มีศักยภาพ เช่น จัดท�าเส้นทางจักรยาน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น [ก.2.11(2)]  [ • บึงบอระเพ็ด กว๊านพะเยา บึงสีไฟ • ]
 » ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังกลุ่มเมืองรอง ลดการกระจุกตัวในเมืองท่องเที่ยวหลัก [ก.2.11(3)]  [ • พิจิตร อุทัยธานี นครสวรรค์ น่าน ล�าพูน อุตรดิตถ์ ล�าปาง • ]
 » พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติ อาทิ การแช่บ่อน�้าร้อน [ก.2.11(4)]  [ • อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ล�าปาง • ]
สนับสนุนแผนบูรฯ อุตสาหกรรม
 » พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตยกระดับมาตรฐาน 
 ของผลิตภัณฑ์ [ก.2.10]  [ • เชียงใหม่ • ]

Function พัฒนาท่องเที่ยว
 » พัฒนาผู้ประกอบการ จัดระเบียบมัคคุเทศก์ อ�านวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ก�ากับการใช้แรงงานต่างด้าวในธุรกิจ [ก.2.18(1)]
 » พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว [ก.2.18(2)]

1.2 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้เกษตรปลอดภัย  
 เกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ให้มีความหลากหลาย สอดคล้อง 
 กับความต้องการตลาด
 ๏ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยลดการใช้สารเคมี ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นมิตรกับ 
 สิ่งแวดล้อม [ก.2.4]
  • ภาคเหนือตอนบน เป็นฐานผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
  • ภาคเหนือตอนล่าง เป็นฐานผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ
 ๏ ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกร [ก.2.4]
 ๏ ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูป โดยน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ตลอดสายการผลิต  
 สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอบสนองต่อตลาด [ก.2.5]
  • เชียงใหม่ เชียงราย ล�าปาง ล�าพูน เป็นพื้นที่แปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร
  • พิจิตร ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ เป็นพื้นที่แปรรูปข้าว พืชไร่ พืชพลังงาน

Agenda สนับสนุนแผนบูรฯ เกษตร  
 » พัฒนา Hub เมล็ดพันธุ์เขตร้อนของเอเชีย โดยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช ส่งเสริมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์และส่งออก [ก.2.12(1)] 
 [ • เชียงใหม่ สุโขทัย พิษณุโลก •)
 » ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ [ก.2.12(3)]  [ • เชียงใหม่ พะเยา ล�าปาง พิษณุโลก • ]
 » ยกระดับพืชอินทรีย์ส�าคัญ [ก.2.12(5)]  [ • ชาอินทรีย์ ใน เชียงใหม่ เชียงราย ล�าปาง แม่ฮ่องสอน • ] / [ • ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ใน เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ • ]
 » ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ พืชพลังงานทดแทน พืชสมุนไพร [ก.2.12(2)]
 » ส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองและมันฝรั่งเพื่อทดแทนการน�าเข้า [ก.2.12(2)]
 » พัฒนา Bio Hub เพื่อการเกษตร [ก.2.12(4)]  [ • นครสวรรค์ • ]
 » ขยายผลเทคโนโลยีด้านพลังงานเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ [ก.2.12(6)]
สนับสนุนแผนบูรฯ SMEs
 » พัฒนา OTOP เชื่อมโยงวัฒนธรรม ยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอ [ก.2.13]
สนับสนุนแผนบูรฯ อุตสาหกรรม
 » พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปโดยน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ [ก.2.10]

Function พัฒนาการเกษตร »  ขยายผลโครงการหลวงฯ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ [ก.4.5(3)]
พัฒนาแรงงาน »  แก้ไขปัญหาคุณภาพแรงงานของภาคเหนือ [ก.2.17]
พัฒนาโลจิสติกส์ »  เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน ลดต้นทุน farm to table [ก.2.19(1)]

เป้าหมาย 
ระดับภาค “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง”

๏ ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมเกษตรและอาหารสุขภาพ
๏ ศูนย์กลางธุรกิจข้าว ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การค้าการบริการสี่แยกอินโดจีน  
 ประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงและอาเซียน + 3

เป้าหมาย
1. จ�านวนคนจนลดลง และมีการกระจาย 
 รายได้ที่เหมาะสม

2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมือง 
 น่าอยู่ของทุกกลุ่มในสังคมเพิ่มขึ้น

3. การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 5.1   ป่าต้นน�้าเพิ่มขึ้น
5.2   การกักเก็บน�้า/แหล่งน�้าใหม่เพิ่มขึ้น
5.3   คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ตัวชี้วัด
1) สัดส่วนคนจนภาคเหนือ
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

1) จ�านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด 
 ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ และ 
 ภาคเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
 ชายแดน

1) สัดส่วนผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งตนเอง
2) สัดส่วนผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบสวัสดิการ

1) จ�านวนพื้นที่ป่าไม้
2) สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์
3) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ�านวนพื้นที่วิกฤตปัญหาหมอกควัน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย หนองบัวล�าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ ์
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อ�านาจเจริญ อุบลราชธานี

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)

1.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
 » พัฒนาแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง [ข.2.1]
 ๏ ปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย
 ๏ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ทุกขั้นตอนการผลิต ขยายพื้นที่ กองทุนเกษตรอินทรีย์
 ๏ ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ช่องทาง e-commerce
 • พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ)
 » ส่งเสริมการปรับสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ [ข.2.2]
 • เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ อุบลราชธานี  
  ปลูกพืชผัก ผลไม้ และดอกไม้
 • สกลนคร มุกดาหาร นครพนม เลี้ยงโคเนื้อ
 • นครราชสีมา อุบลราชธานี เลี้ยงโคนม
 » สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้ [ข.2.3]
 ๏ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็ง
 ๏ ส่งเสริมการเรียนรู้จากต้นแบบ ส่งเสริมตลาดในท้องถิ่นและ e-commerce
 ๏ ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งทุน พัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ  
  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 1 ไร่ 1 แสน  
  เกษตรแปลงใหญ่
 • อ�านาจเจริญ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น

Agenda สนับสนุนแผนบูรณาการ เกษตร
 » ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก โคเนื้อ โคนม และหม่อนไหม [ข.2.17(1)]
 » พัฒนาพันธุ์และการเลี้ยงโคเนื้อไทยที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง อาทิ เนื้อวัวโคราชวากิว เนื้อวัวสุรินทร์วากิว [ข.2.17(2)]
 [ • นครราชสีมา สุรินทร์ • ]
 » ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร (Agri-Map) โดยเฉพาะข้าวไปท�าเกษตรที่เหมาะสมหรือเกษตรทางเลือก [ข.2.17(3)]
 » เร่งรัดการจัดสรรที่ดินท�ากินในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ที่ยังไม่จัดสรร [ข.2.17(4)]
 » ส่งเสริมระบบสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ในการบริหารจัดการน�้าเพื่อการเกษตร โรงอบแห้งในการแปรรูปเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ [ข.2.17(5)]
 [ • ยโสธร • ]
 » สนับสนุนโครงการน�าร่อง Rice City [ข.2.17(6)]  [ • กาฬสินธุ์ • ]
 » ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปยางพารา [ข.2.17(7)]  [ • บึงกาฬ อุดรธานี หนองคาย • ]
 » ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร [ข.2.17(8)]  [ • สกลนคร นครราชสีมา ชัยภูมิ • ]
สนับสนุนแผนบูรณาการ SMEs
 » พัฒนา OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อัตลักษณ์โดดเด่น เชื่อมโยงวัฒนธรรมในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน [ข.2.18]
สนับสนุนแผนบูรณาการ วิทย์
 » พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการ Start up และยกระดับ OTOP [ข.2.21(4)]

Function พัฒนาโลจิสติกส์   »  เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน ลดต้นทุน farm to table [ข.2.26(1)]
พัฒนาการเกษตร   »  ส่งเสริมการด�าเนินชีวิตแบบพอเพียง จัดการหนี้สินในครัวเรือน ส่งเสริมการออม การเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกร และผู้ประกอบการ [ข.4.2(1)]

1.2 พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
 » พัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร [ข.2.4]
 ๏ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา สร้างเครือข่ายเอกชน สถาบันการศึกษา และราชการ
 • นครราชสีมา
 » ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม [ข.2.5]
 ๏ ส่งเสริมศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค พัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ 
  และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า
 • ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ สกลนคร
 » ส่งเสริมอุตสหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยเน้นอุตสาหกรรม 
 สีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ [ข.2.6]
 • ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร
 » ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนโดยให้ความส�าคัญกับความสมดุลระหว่างพืชอาหาร  
 พืชพลังงาน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงานในพื้นที่เหมาะสม [ข.2.7]
 • กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง

Agenda สนับสนุนแผนบูรณาการ วิทย์
 » พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Inno-Agri) ให้เป็น Smart Farmers ส่งเสริมการท�าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ [ข.2.21(3)]
 » พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านแสงซินโครตรอน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านอาหาร เกษตรอุตสาหกรรม และบริการทางการแพทย์ [ข.2.21(5)]
 » สร้างและพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม [ข.2.21(2)]
สนับสนุนแผนบูรณาการ อุตสาหกรรม
 » พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต สร้างนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 5 ด้าน  
 (ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก ยางพาราขั้นปลาย และวัสดุก่อสร้าง) [ข.2.15]  [ • นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี • ]

Function พัฒนาแรงงาน   »  ยกระดับแรงงานภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ [ข.2.22(1)]
 » ยกระดับแรงงานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับตลาด ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนและต่างประเทศ [ข.2.22(2)]
 » ผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคม [ข.2.22(3)]

เป้าหมาย 
ระดับภาค “หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”

ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก ปศุสัตว์ เมืองนวัตกรรมเกษตรอาหาร ศูนย์กลางการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง  
ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ศูนย์กลางกีฬานานาชาติ

เป้าหมาย
1. จ�านวนคนจนลดลงและมีการกระจายรายได้ 
 ที่เหมาะสม

2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 
 ของทุกกลุ่มในสังคมเพิ่มขึ้น

3. การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น 4.1  ป่าต้นน�้าเพิ่มขึ้น
4.2  การกักเก็บน�้า/แหล่งน�้าเพิ่มขึ้น

4.3  คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ตัวชี้วัด
1) สัดส่วนคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

1) จ�านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด 
 ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน 
 ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

1) จ�านวนพื้นที่ป่าไม้
2) สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์

3) ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการก�าจัดอย่าง 
 ถูกต้องตามหลักวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
กองแผนงาน ด้านวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธาน ี
สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)

1.1 เพิ่มขีดความสามารถฐานอุตสาหกรรมเดิม และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม 
สีเขียวชั้นน�าในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 » พัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและห้องเย็น [ค.2.3]
 ๏ เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมให้หลากหลาย
 • สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
 » พัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม เชื่อมโยงกับแหล่งผลิต 
 ในเมียนมา [ค.2.4]
 ๏ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ยกระดับคุณภาพสินค้าให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน
 • กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรีตอนบน

Agenda สนับสนุนแผนบูรณาการ SMEs   »  ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงศิลปะท้องถิ่น [ค.2.27(1)]
 » พัฒนา OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อัตลักษณ์โดดเด่น เชื่อมโยงวัฒนธรรมในพื้นที่ [ค.2.27(2)]
สนับสนุนแผนบูรณาการ วิทย์   »  ยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก [ค.2.30(1)]
 » พัฒนาพื้นที่เทคโนธานีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนหน่วยงานในการวิจัย วิเคราะห์  
 ทดสอบและก�าหนดมาตรฐาน [ค.2.30(5)]
 » ด�าเนินโครงการ Start Up ระดับอาชีวศึกษา [ค.2.30(6)]
 » พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม โครงการ Start up และยกระดับ OTOP [ค.2.30(9)]
สนับสนุนแผนบูรณาการ โลจิสติกส์   »  เชื่อมโยงโลจิสติกส์ทางน�้าทางบกเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางน�้า  
 เชื่อมโยงขนส่งหลายรูปแบบจากทางภาคเหนือ อีสาน และระหว่างภูมิภาค ออกสู่ชายฝั่งทะเล [ค.2.29]

Function พัฒนาแรงงาน  »  ยกระดับการศึกษา แรงงานอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการภาคการผลิต และบริการ [ค.2.31]
 » ส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน [ค.2.31]

1.2 พัฒนาอาหารและสินค้าเกษตรให้ทันสมัย เพื่อเป็นฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานโลก และเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ
 » พัฒนาแหล่งผลิตข้าว พืชผัก มะพร้าว และประมงน�้าจืดของประเทศ ให้สามารถเป็นฐานส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก [ค.2.6]
 ๏ ผลิตแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ฟื้นฟูพื้นที่ปลูกมะพร้าวส่งออกตลาดเฉพาะและระดับบน
 [ • ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ • ]
 » พัฒนาธุรกิจผลไม้ให้เป็นฐานการผลิตและจ�าหน่ายเพื่อการส่งออก [ค.2.7]
 ๏ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รักษาคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน  [ • นครนายก ปราจีนบุรี • ]
 » ส่งเสริมปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัย สอดคล้องความต้องการผู้บริโภค [ค.2.8]
 ๏ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัย พันธุ์ที่เหมาะสม ปรับปรุงระบบบริหารจัดการตลาด
 [ • สระบุรี ราชบุรี : โคนม โคเนื้อ • ] / [ • ราชุบรี นครปฐม : สุกร ไก่ เป็ด • ]
 » พัฒนาพื้นที่ปลูกพืชไร่เป็นฐานผลิตอาหารและแหล่งแปรรูปของประเทศ [ค.2.9]
 ๏ พัฒนาการปลูกพืชไร่แบบผสมผสานและปศุสัตว์ให้สอดคล้องศักยภาพพื้นที่
 ๏ เปลี่ยนการเพาะปลูกสู่พืชมูลค่าสูง ปลอดสารพิษ เช่น ผลไม้ และดอกไม้
 [ • สระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ • ]
 » พัฒนาพื้นที่ศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ให้คงความอุดมสมบูรณ์ [ค.2.10]
 ๏ เร่งรัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ
 ๏ พัฒนาอาชีพ เช่น ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า พัฒนาประมงพื้นบ้าน  
 พัฒนาธุรกิจการประมง  [ • ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร • ]
 » สนับสนุนเกษตรกรใช้วิธีเพาะปลูกที่เหมาะสม โดยสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ลดการใช้สารเคมี 
 เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงดินที่มีปัญหา [ค.2.11]  [ • นครนายก นครปฐม ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา : ปัญหาดินเปรี้ยว • ]
 [ • นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี : ปัญหาดินเค็ม • ]
 [ • บริเวณที่ลุ่มน�้าขัง และชายฝั่งทะเล : ปัญหาดินอินทรีย์ • ]

Agenda สนับสนุนแผนบูรณาการ เกษตร
 » ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันส�าปะหลัง ผลไม้ พืชสมุนไพร ไก่ สุกร และปลาน�้าจืด [ค.2.26(1)]
 » บริหารแผนการผลิตข้าวครบวงจรในพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยา ปรับรอบการผลิต ให้มีความเหมาะสม [ค.2.26(2)]
 » ส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสภาพดิน และลดการใช้สารเคมี [ค.2.26(2)]
 » ยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างครบวงจร [ค.2.26(3)]
 » พัฒนาเมืองสมุนไพร ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐาน โดยใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
 [ค.2.26(4)]
 » ส่งเสริมแหล่งผลิตโคนม โคเนื้อคุณภาพสูง ได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค [ค.2.26(5)]
 • กาญจนบุรี ส่งเสริมโคนม ลพบุรี ส่งเสริมโคเนื้อ
สนับสนุนแผนบูรณาการ วิทย์
 » พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Inno-Agri) เพื่อพัฒนา Smart Farmers และส่งเสริมเกษตรกรรม 
 สมัยใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ [ค.2.30(3)]
 » สนับสนุนโครงการ Food Innopolis ซึ่งให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหาร  
 [ค.2.30(4)]

Function พัฒนาโลจิสติกส์
 » เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน ลดต้นทุน Farm to table [ค.2.33(1)]
พัฒนาเกษตร
 » ส่งเสริมการด�าเนินชีวิตแบบพอเพียง จัดการหนี้สินในครัวเรือน ส่งเสริมการออม การเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกร  
 และผู้ประกอบการ [ค.4.2(1)]
 » จัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาดิน เช่น น�้าหมักชีวภาพ เป็นต้น

เป้าหมาย 
ระดับภาค “ฐานเศรษฐกิจชั้นน�า”

ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลางสินค้าเกษตร  
ศูนย์กลางประมงแปรรูป ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ

เป้าหมาย
1. จ�านวนคนจนลดลง และมีการกระจาย 
 รายได้ที่เหมาะสม

2. การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น 3. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 
 ของทุกกลุ่มในสังคมเพิ่มขึ้น

4.1  พื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
4.2  ปริมาณน�้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรเพิ่มขึ้น

4.3  คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ตัวชี้วัด
1) สัดส่วนคนจนภาคกลาง
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ และภาคเอกชน 
 ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

1) จ�านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ 
 การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

1) จ�านวนพื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลน
2) สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์

3) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

: 25



ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)

1.1 พัฒนาอาหารและสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
 » พัฒนาการผลิต การค้าผลไม้ ให้เป็นฐานการผลิตและจ�าหน่ายผลไม้เพื่อการส่งออก [ง.2.3]
 ๏ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รักษาคุณภาพสินค้าตั้งแต่ผลิต บรรจุหีบห่อ  
  แปรรูปและจ�าหน่าย
 • ระยองด้านตะวันออก จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา

 » ส่งเสริมปศุสัตว์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการผู้บริโภคทั้งใน 
 และต่างประเทศ [ง.2.4]
 ๏ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย พันธุ์ที่เหมาะสม
 ๏ ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
 • สุกร ไก่ : ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

 » พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย  
 ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน [ง.2.5]
 ๏ เร่งรัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ
 ๏ พัฒนาอาชีพ เช่น ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า  
  พัฒนาประมงพื้นบ้าน พัฒนาธุรกิจการประมง
 • สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

Agenda สนับสนุนแผนบูรณาการ EEC
 » พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรที่ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง [ง.2.16(1)]
 • ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

สนับสนุนแผนบูรณาการ เกษตร
 » พัฒนาผลไม้เมืองร้อนอาทิ เงาะ ทุเรียน มังคุด ให้เป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ [ง.2.13(1)]
 ๏ สร้างระบบผลิตครบวงจร ควบคุมคุณภาพในแบบเกษตรแปลงใหญ่
 ๏ ยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออก เชื่อมโยงแหล่งรวบรวมในระดับชุมชน, จังหวัด เพิ่มประสิทธิภาพคลังรวบรวมผลไม้
 » ให้เกษตรกรใช้วิธีเพาะปลูกที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาสารเคมีตกค้างในผลไม้ส่งออก [ง.2.13(2)]
 » ปรับปรุงระบบบริหารจัดการตลาดผลไม้ สินค้าประมง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [ง.2.13(3)]
 » ยกระดับการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ [ง.2.13(4)]
 » จัดระเบียบมาตรฐานประมง ควบคุม ก�ากับ ดูแลทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนตามสากล สร้างรายได้ ชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ [ง.2.13(5)]

สนับสนุนแผนบูรณาการ วิทย์
 » วิจัยด้านเกษตรเพื่อการผลิตนอกฤดูกาล การเก็บรักษา การล�าเลียง การควบคุมคุณภาพ [ง.2.19(1)]
 » ใช้ดาวเทียมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในด้านการเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร [ง.2.19(3)]

สนับสนุนแผนบูรณาการ SMEs
 » พัฒนา OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ลักษณะโดดเด่น เชื่อมโยงวัฒนธรรมในพื้นที่ [ง.2.14]

Function พัฒนาเกษตร
 » แก้ปัญหาดินเสื่อมจากสารเคมี การแผ้วถางป่า ปัญหาตามธรรมชาติ (ดินเปรี้ยวจัด ดินอินทรีย์ และดินเค็ม) [ง.5.5(3)]
พัฒนาโลจิสติกส์
 » เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน ลดต้นทุน farm to table [ง.2.23(2)]

เป้าหมาย 
ระดับภาค “ฐานเศรษฐกิจชั้นน�า”

ฐานเศรษฐกิจในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
อุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรมสะอาด และศูนย์กลางผลไม้ออแกนิค การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เป้าหมาย
1. จ�านวนคนจนลดลงและมีการกระจายรายได้ 
 ที่เหมาะสม

2. การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น 3. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 
 ของทุกกลุ่มในสังคมเพิ่มขึ้น

4.1 พื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
4.2 ปริมาณน�้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรเพิ่มขึ้น
4.3 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ตัวชี้วัด
1) สัดส่วนคนจนภาคตะวันออก
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ และภาคเอกชน 
 ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

1) จ�านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้ 
 รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

1) จ�านวนพื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลน
2) สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์

3) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
กองแผนงาน ด้านวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)

1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งกาคการเกษตร
 » เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ยางพารา ส่งเสริมเทคโนโลยีเพาะปลูก บ�ารุงรักษา เก็บเกี่ยว [จ.2.1]
 » ส่งเสริมกลุ่ม สถาบันเกษตรกร ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อแปรรูป เพิ่มมูลค่า ยางพาราทั้งผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น ขั้นกลาง ยางแท่ง ยางเครฟ  
 และยางคอมปาวด์ [จ.2.2]  [ • สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง • ]
 » ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ [จ.2.2]
 » สนับสนุนการศึกษาวิจัยนวัตกรรมแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ายางและไม้ยางพารา [จ.2.3]
 ๏ ส่งเสริมศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราแบบครบวงจร
 ๏ ส่งเสริมให้มีการขยายผลงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมปลายน�้า เช่น การใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรมหรือใช้ในอุตสาหกรรม  
 (แผ่นยางปูพื้น ยางรองหมอนรางรถไฟ และยางรองคอสะพาน) และวัสดุทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน ถุงมือ ยาง ถุงยางอนามัย และสายน�้าเกลือ)
 ๏ ส่งเสริมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยและมีมูลค่าสูง
 » พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน�้ามัน [จ.2.4]
 ๏ ส่งเสริมการปลูกปาล์มสายพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง
 ๏ ส่งเสริมเทคโนโลยีรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บ
 ๏ ส่งเสริมวิจัยเทคโนโลยีการวัดคุณภาพน�้ามันปาล์มให้กับศูนย์รับซื้อและลานเท เพื่อให้มีการซื้อขายในราคาที่เป็นธรรม
 ๏ จัดตั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันครบวงจรและศูนย์กลางการผลิตไบโอดีเซล  [ • กระบี่ สุราษฎร์ธานี • ]
 » ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกพืชแซมในสวนยาง เพื่อเพิ่มรายได้ และลดความเสี่ยงจากราคายางพารา และปาล์มน�้ามัน [จ.2.5]
 » พัฒนาและสนับสนุนการปลูกข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น [จ.2.6]
 ๏ ยกระดับข้าวให้เป็นข้าวคุณภาพระดับพรีเมี่ยม เช่น ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก เป็นต้น และให้มีการขึ้นทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 ๏ รักษาพื้นที่นาที่มีศักยภาพ  [ • ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน�้าปากพนัง • ]
 » ขยายพื้นที่ปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี ทั้งมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวกะทิ ส่งเสริมการแปรรูปเป็นน�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ยา สปา และเครื่องส�าอาง  
 [จ.2.7]  [ • สุราษฎร์ธานี ชุมพร • ]
 » ส่งเสริมทุเรียนพันธุ์ดี หมอนทอง ชะนี และก้านยาว เพื่อให้ได้มาตรฐานส่งออก ตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่ยว รักษาผลผลิต ส่งเสริมทุเรียนพื้นเมือง อาทิ พันธุ์สาลิกา  
 [จ.2.8]  [ • ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา • ]
 » ส่งเสริมมังคุดเพื่อส่งออก วิจัย แปรรูป สร้างมูลค่าให้เป็นอาหารเสริม เวชภัณฑ์ยา และเครื่องส�าอาง เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก [จ.2.9]
 [ • นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี • ]
 » ส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพส่งออก [จ.2.10]  [ • ชุมพร สุราษฎร์ธานี • ]
 » ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น�้าชายฝั่งเพื่อการส่งออก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [จ.2.11]
 ๏ พัฒนาระบบฟาร์ม (GAP และ CoC) เป็นไปตามกฎ กติกาสากล
 ๏ ส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล  [ • สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช • ]
 » ส่งเสริมอุตสาหกรรมโคเนื้อศรีวิชัย ปรับปรุงพันธุ์ ขยายการเพาะเลี้ยง ก�าหนดมาตรฐาน รองรับตลาดแหล่งท่องเที่ยวของภาคใต้ และเป็นสินค้าส่งออก [จ.2.12]
 [ • ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง • ]

Agenda สนับสนุนแผนบูรณาการ ค้ามนุษย์
 » จัดระบบแรงงานต่างด้าว แรงงานในกิจการทะเล และจัดสวัสดิการพื้นฐาน [จ.1.1]

สนับสนุนแผนบูรณาการ เกษตร
 » พัฒนาผลิตสินค้าเกษตร ข้อมูลสารสนเทศ วางแผนการผลิต สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
 แหล่งทุน การน�าเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลงานวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ [จ.2.23]
 » พัฒนาเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  
 เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 [จ.2.23]

สนับสนุนแผนบูรณาการ อุตสาหกรรม
 » พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านเกษตรแปรรูป โดยน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน 
 กระบวนการผลิต ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ [จ.2.21]

สนับสนุนแผนบูรณาการ SMEs
 » พัฒนา OTOP ที่โดดเด่นเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในพื้นที่ [จ.2.24(1)]
 » พัฒนาผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารให้มีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐาน อาทิ อาหารพื้นเมือง  
 อาหารไทยโบราณ และอาหารฮาลาล [จ.2.24(2)]

สนับสนุนแผนบูรณาการ วิทย์
 » ยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการน�้า เกษตรและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร 
 ห่วงโซ่อุปทาน [จ.2.26(1)]
 » ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่  
 โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน�้ามัน บริการการแพทย์และสุขภาพ เกษตรกรรม [จ.2.26(2)]

Function พัฒนาแรงงาน
 » ยกระดับการศึกษา แรงงานอาชีวศึกษา อุดมศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการภาคการผลิต 
 และบริการ [จ.2.27(1)]
 » ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนและต่างประเทศ ในการจัดการเรียนการสอนในระบบต่าง ๆ  
 [จ.2.27(2)]

พัฒนาโลจิสติกส์
 » เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน ลดต้นทุน farm to table [จ.2.29(1)]

เป้าหมาย
ระดับภาค “ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย” ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน�้ามัน และผลไม้

เป้าหมาย
1. ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเพิ่มขึ้น และมีการกระจายรายได้ 
 ที่เหมาะสม

2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกกลุ่ม 
 ในสังคมเพิ่มขึ้น

3.1  ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งดีขึ้น
3.2  ป่าต้นน�้าเพิ่มขึ้น

3.3  การกักเก็บน�้า / แหล่งน�้าใหม่เพิ่มขึ้น
3.4  คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ตัวชี้วัด
1) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

1) จ�านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็น 
 เมืองน่าอยู่

1) จ�านวนพื้นที่ป่าชายเลน
2) จ�านวนพื้นที่ป่าไม้

3) ปริมาณน�้ากักเก็บ
4) ร้อยละปริมาณขยะได้รับการก�าจัด ถูกต้องตามหลักวิชาการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)

1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร
 » เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ยางพารา ส่งเสริมเทคโนโลยีเพาะปลูก บ�ารุงรักษา เก็บเกี่ยว [ฉ.2.1]  [ • 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ • ]
 » ส่งเสริมให้กลุ่มและสถาบันเกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา ทั้งผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น ขั้นกลาง อาทิ ยางแท่ง ยางเครฟ  
 และยางคอมปาวด์ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ และรวมกลุ่ม 
 ท�าการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิต [ฉ.2.2]  [ • สงขลา ยะลา • ]
 » สนับสนุนการศึกษาวิจัยนวัตกรรมแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ายางและไม้ยางพารา [ฉ.2.3]
 ๏ ส่งเสริมศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราแบบครบวงจร เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยางพาราที่ใช้นวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ๏ ส่งเสริมให้มีการขยายผลงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมปลายน�้า เช่น การใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรมหรือใช้ในอุตสาหกรรม  
  (แผ่นยางปูพื้น ยางรองหมอนรางรถไฟ และยางรองคอสะพาน) และวัสดุทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และสายน�้าเกลือ)
 ๏ ส่งเสริมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยและมีมูลค่าสูง  [ • สงขลา และเขตอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (สะเดา สงขลา และนราธิวาส) • ]
 » พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน�้ามัน [ฉ.2.4]
 ๏ ส่งเสริมการปลูกปาล์มสายพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บ ส่งเสริมให้มีการน�างานวิจัยเทคโนโลยี 
  การวัดคุณภาพน�้ามันปาล์มให้กับศูนย์รับซื้อและลานเทเพื่อให้มีการซื้อขายในราคาที่เป็นธรรม
 ๏ ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจปาล์มน�้ามันของกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการจัดต้ังอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลขั้นต้นและขั้นปลายเพื่อแปรรูปปาล์มน�้ามันครบวงจร 
  เพื่อรองรับผลผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
 » ส่งเสริมการท�าเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกพืชแซมในสวนยาง เพื่อเพิ่มรายได้ และลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคายางพาราและปาล์มน�้ามัน [ฉ.2.5]
 » พัฒนาและสนับสนุนการปลูกข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยการพัฒนาคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับสินค้าข้าวภาคใต้ให้เป็นข้าวคุณภาพระดับพรีเมี่ยม  
 และให้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ [ฉ.2.6]
 » รักษาพื้นที่นาที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับภาคโดยการพัฒนาแหล่งน�้าและระบบชลประทานในพื้นที่ท�านาให้ทั่วถึง [ฉ.2.6]
 [ • ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน�้าปัตตานี ลุ่มน�้าบางนรา • ]
 » ส่งเสริมการผลิตทุเรียนพันธุ์ดีโดยเฉพาะพันธุ์หมอนทอง ชะนี และก้านยาว เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานการส่งออก ตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่ยว เก็บรักษาผลผลิต  
 รวมทั้งพัฒนาเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร และส่งเสริมการปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีรสชาติโดดเด่น อาทิ พันธุ์พวงมณี อ�าเภอเบตง [ฉ.2.7]  [ • ยะลา • ]
 » ส่งเสริมการปลูกมังคุดที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออกรวมทั้งสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เวชภัณฑ์ยา  
 และเครื่องส�าอางที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก [ฉ.2.8]  [ • ยะลา • ]
 » ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น�้าชายฝั่งเพื่อการส่งออกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [ฉ.2.9]
 ๏ ยกระดับศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าให้เป็นศูนย์กระจายพันธุ์ที่มีคุณภาพ
 ๏ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม (GAP และ CoC) รวมทั้ง กระบวนการผลิตเพื่อประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและ 
  กติกาสากล ตลอดจนการพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลายและได้มาตรฐาน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด 
  และเป็นแหล่งรายได้ที่ส�าคัญให้กับภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน  [ • สงขลา ปัตตานี นราธิวาส • ]
 » ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้โดยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ และขยายการเลี้ยงเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคในพื้นที่ [ฉ.2.10]  [ • สตูล ปัตตานี นราธิวาส • ]

Agenda สนับสนุนแผนบูรณาการ ภาคใต้
 » พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องศักยภาพพื้นที่ [ฉ.1.1(3)]
 » พัฒนา SMEs เพิ่มรายได้ ความมั่นคงในอาชีพ และยกระดับความเป็นอยู่ 
 ของประชาชนในพื้นที่ [ฉ.1.1(3)]

สนับสนุนแผนบูรณาการ วิทย์
 » วิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการน�้า เกษตร และสิ่งแวดล้อมแบบครบห่วงโซ่อุปทาน  
 [ฉ.2.26(1)]
 » สร้างผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 [ฉ.2.26(2)]
 » วิจัยพัฒนาสมุนไพรทดแทนเวชภัณฑ์ [ฉ.26(3)]
 • สงขลา นราธิวาส

สนับสนุนแผนบูรณาการ อุตสาหกรรม
 » พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เกษตรแปรรูป โดยน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ 
 ในกระบวนการผลิต [ฉ.2.20]

สนับสนุนแผนบูรณาการ เกษตร
 » เพิ่มรายได้ปศุสัตว์ โดยปรับปรุงพันธุ์และขยายการเลี้ยงเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภค 
 ในพื้นที่ [ฉ.2.22]
 • ยะลา

สนับสนุนแผนบูรณาการ SMEs
 » พัฒนา OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อัตลักษณ์โดดเด่น เชื่อมโยงวัฒนธรรม [ฉ.2.23]

Function พัฒนาโลจิสติกส์
 » เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน ลดต้นทุน farm to table [ฉ.2.29(1)]

พัฒนาแรงงาน
 » ยกระดับแรงงาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับตลาด [ฉ.2.27(1)]
 » ส่งเสริมความร่วมมือให้ภาคเอกชนและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการจัด 
 การเรียนการสอนในระบบต่าง ๆ [ฉ.2.27(2)]

เป้าหมาย 
ระดับภาค “พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงของชายแดนภาคใต้” Food Innopolis ฐานอุตสาหกรรมเกษตรภาคใต้ ประตูสู่อาเซียนตอนใต้

เป้าหมาย
1. ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเพิ่มขึ้น 
 และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม

2. การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น 3. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมือง 
 น่าอยู่ของทุกกลุ่มในสังคมเพิ่มขึ้น

4.1 ระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง ดีขึ้น
4.2 ป่าต้นน�้าเพิ่มขึ้น

4.3 การกักเก็บน�้า/แหล่งน�้าใหม่เพิ่มขึ้น
4.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

5. พื้นที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
1) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ  
 และภาคเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจ 
 พิเศษชายแดน

1) จ�านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด 
 ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

1) จ�านวนพื้นที่ป่าชายเลน
2) จ�านวนพื้นที่ป่าไม้

3) ปริมาณน�้ากักเก็บ
4) ร้อยละปริมาณขยะได้รับการก�าจัด 
 ถูกต้องตามหลักวิชาการ

1) จ�านวนเหตุการณ์ความไม่สงบ

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
กองแผนงาน ด้านวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)

5. พัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
 » ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร [ฉ.2.19]
 » พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม [ฉ.2.19]
 » พัฒนาด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน [ฉ.2.19]
 • อ�าเภอหนองจิก ปัตตานี เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
 • อ�าเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส ศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ
 • อ�าเภอเบตง ยะลา เมืองต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

Agenda สนับสนุนแผนบูรณาการ ภาคใต้ชายแดน
 » บูรณาการหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ มีเอกภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการโดยน้อมน�าแนวทางพระราชทาน  
 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นหลัก 
 ในการด�าเนินงาน เพื่อประโยชน์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้พหุวัฒนธรรม [ฉ.1.1(1)]
 » สนับสนุนกิจกรรมหลักทางศาสนาและส่งเสริมบทบาทผู้น�าศาสนาเพื่อร่วมกันปกป้องการบิดเบือนหลักศาสนาที่ถูกต้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู  
  และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมสังคม พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เข้มแข็ง [ฉ.1.1(5)]

สนับสนุนแผนบูรณาการ ค้ามนุษย์
 » แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ท�างานในสวนยางพารา สวนปาล์มน�้ามัน เรือประมง ธุรกิจก่อสร้าง  
 และสถานบริการต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาด้านความมั่นคงและยาเสพติด [ฉ.1.2(1)]
 » จัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวและแรงงานในกิจการประมงทะเล และจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน [ฉ.1.2(2)]

Function พัฒนาด้านสังคม
 » สร้างความเข้มแข็ง สถาบันทางสังคม ลดปัญหาสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด [ฉ.3.3]

พัฒนาด้านความมั่นคง
 » ดูแลความปลอดภัย ประชาชน อาทิ การติดตั้งกล้อง CCTV [ฉ.1.4]
 » ด�ารงความพร้อมในการป้องกันประเทศ [ฉ.1.6]
 » เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรง และสร้างความเสียหาย อาทิ อุทกภัย สึนามิ แผ่นดินไหว [ฉ.1.5]
 » บูรณาการการท�างานด้านการเตือนภัยเพื่อป้องกันและลดความเสียหาย [ฉ.1.5]

เป้าหมาย 
ระดับภาค “พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงของชายแดนภาคใต้” Food Innopolis ฐานอุตสาหกรรมเกษตรภาคใต้ ประตูสู่อาเซียนตอนใต้

เป้าหมาย
1. ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเพิ่มขึ้น 
 และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม

2. การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น 3. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมือง 
 น่าอยู่ของทุกกลุ่มในสังคมเพิ่มขึ้น

4.1 ระบบนิเวศทางทะเล-ชายฝั่ง ดีขึ้น
4.2 ป่าต้นน�้าเพิ่มขึ้น

4.3 การกักเก็บน�้า/แหล่งน�้าใหม่เพิ่มขึ้น
4.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

5. พื้นที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
1) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ  
 และภาคเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจ 
 พิเศษชายแดน

1) จ�านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด 
 ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

1) จ�านวนพื้นที่ป่าชายเลน
2) จ�านวนพื้นที่ป่าไม้

3) ปริมาณน�้ากักเก็บ
4) ร้อยละปริมาณขยะได้รับการก�าจัด 
 ถูกต้องตามหลักวิชาการ

1) จ�านวนเหตุการณ์ความไม่สงบ
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กองแผนงาน ด้านวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ

: 30



: 31
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• งบเงินอุดหนุน :  จังหวัดจัดท�ารายละเอียดค�าของบประมาณผ่านโครงการของส�านักฯ โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์เป้าหมาย ดังนี้
1. คัดเลือกสหกรณ์ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนและตรงตามหลักเกณฑ์โครงการที่ก�าหนด
2. คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มีมติขอรับการสนับสนุนและสหกรณ์ยืนยันการสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน
3. มีความพร้อมด้านเอกสาร ประกอบด้วย
 3.1   หนังสือขอรับการสนับสนุนของสหกรณ์ 3.2   ส�าเนามติที่ประชุม
 3.3  กรณีเป็นรายการที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ ประกอบด้วย เอกสารใบเสนอราคา คุณลักษณะเฉพาะ ภาพสิ่งของ อุปกรณ์ที่ขอซ่อมแซม ปรับปรุง 
 3.4   กรณีเป็นรายการที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย ประมาณการราคา ปร.4 ปร.5 แบบแปลน ขนาดพื้นที่ ระยะเวลาการก่อสร้าง ส�าเนาโฉนดที่ดินของสหกรณ์  
  และหนังสือจากหน่วยงานราชการที่ยินยอมให้สามารถด�าเนินการก่อสร้างได้ ภาพสิ่งก่อสร้างที่ขอซ่อมแซม / ปรับปรุง
4. การจัดซื้อจัดจ้างให้สหกรณ์ด�าเนินการตามระเบียบพัสดุโดยอนุโลม
5. เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์ ให้สหกรณ์ด�าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารขึ้นใหม่ และส่วนราชการจะโอนเงินเข้าบัญชีตามสัดส่วนที่ได้รับจัดสรร  
 (คิดเป็นร้อยละ 70 ของวงเงินรายการที่ขอรับการสนับสนุน) ก็ต่อเม่ือสหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามสัดส่วนที่ได้ตกลงไว้เสียก่อน (คิดเป็นร้อยละ 30 ของ 
 วงเงินรายการที่ขอรับการสนับสนุน) หากสหกรณ์ไม่ด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ หน่วยงานจะต้องไม่เบิกเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์
6. สหกรณ์มีความพร้อมในเรื่องทุนด�าเนินงาน บุคลากร การบริหารจัดการ และการตลาด
7. การเบิกจ่ายงบประมาณให้ด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ตามที่รัฐบาลก�าหนด
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สำรสนเทศสหกรณ์
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จ�ำนวนสหกรณ์และสมำชิกสหกรณ์ในประเทศไทย แยกตำมประเภทสหกรณ์ ปี 2557 - 2559

ประเภทสหกรณ์
ธันวำคม 2557 ธันวำคม 2558 ธันวำคม 2559

สหกรณ์ สมำชิก สหกรณ์ สมำชิก สหกรณ์ สมำชิก

สหกรณ์กำรเกษตร 4,428 6,460,543 4,500 6,403,733 4,480 6,393,812

สหกรณ์ประมง 107 16,044 110 15,500 110 15,148

สหกรณ์นิคม 96 189,850 96 185,747 94 184,645

สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,485 2,859,905 1,496 2,889,496 1,499 2,935,517

สหกรณ์ร้ำนค้ำ 246 735,664 241 704,185 225 642,782

สหกรณ์บริกำร 1,272 473,218 1,269 482,114 1,284 482,806

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 539 734,789 558 806,452 571 792,695

รวมทั้งประเทศ 8,173 11,470,013 8,270 11,487,227 8,263 11,447,405

อัตรำเพิ่ม /ลด (%) 0.15 1.72 1.19 0.15 -0.08 -0.35

จ�ำนวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย (รวมสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์) ณ 31 ธันวำคม 2559

ประเภทสหกรณ์

สถำนะสหกรณ์

ยังไม่เริ่มด�ำเนินกำร ด�ำเนินกำร
เลิกสหกรณ์ 

(อยู่ระหว่ำงช�ำระบัญชี)
รวม

สหกรณ์
ชุมนุม
สหกรณ์

รวม สหกรณ์
ชุมนุม
สหกรณ์

รวม สหกรณ์
ชุมนุม
สหกรณ์

รวม สหกรณ์
ชุมนุม
สหกรณ์

รวม

สหกรณ์ 
ภำคกำรเกษตร

152 5 157 3,600 99 3,699 812 16 828 4,564 120 4,684

สหกรณ์กำรเกษตร 143 3 146 3,442 98 3,540 779 15 794 4,364 116 4,480

สหกรณ์ประมง 9 1 10 70 1 71 28 1 29 107 3 110

สหกรณ์นิคม 0 1 1 88 0 88 5 0 5 93 1 94

สหกรณ์นอกภำค
กำรเกษตร

109 2 111 3,141 21 3,162 305 1 306 3,555 24 3,579

สหกรณ์ออมทรัพย์ 16 1 17 1,406 9 1,415 67 0 67 1,489 10 1,499

สหกรณ์ร้ำนค้ำ 5 0 5 147 3 150 70 0 70 222 3 225

สหกรณ์บริกำร 71 1 72 1,051 6 1,057 155 0 155 1,277 7 1,284

สหกรณ์ 
เครดิตยูเนี่ยน

17 0 17 537 3 540 13 1 14 567 4 571

รวม
261 7 268 6,741 120 6,861 1,117 17 1,134 8,119 144 8,263

Active 7,129 Non-Active 1,134 Total 8,263

จ�ำนวนสมำชิกสหกรณ์ที่ร่วมท�ำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี 2557 – 2559 ( ธันวำคม 2557 – ธันวำคม 2559 )

ประเภทสหกรณ์

จ�ำนวนและร้อยละของสมำชิกที่ร่วมท�ำธุรกิจเทียบกับสมำชิกสหกรณ์ทั้งหมดแต่ละประเภท

ปี 2557 (ธันวำคม 2557) ปี 2558 (ธันวำคม 2558) ปี 2559 (ธันวำคม 2559)

สมำชิกสหกรณ์ทั้งหมด จ�ำนวน ร้อยละ สมำชิกสหกรณ์ทั้งหมด จ�ำนวน ร้อยละ สมำชิกสหกรณ์ทั้งหมด จ�ำนวน ร้อยละ

สหกรณ์ภำคกำรเกษตร 6,666,437 3,693,219 55.40 6,604,980 3,688,231 55.84 6,593,605 3,555,567 53.92

สหกรณ์กำรเกษตร 6,460,543 3,550,995 54.96 6,403,733 3,541,337 55.30 6,393,812 3,404,202 53.24

สหกรณ์ประมง 16,044 7,494 46.71 15,500 7,517 48.50 15,148 6,994 46.17

สหกรณ์นิคม 189,850 134,730 70.97 185,747 139,377 75.04 184,645 144,371 78.19

สหกรณ์นอกภำคกำรเกษตร 4,803,576 3,498,378 72.83 4,882,247 3,652,836 74.82 4,853,800 3,870,076 79.73

สหกรณ์ออมทรัพย์ 2,859,905 2,348,860 82.13 2,889,496 2,457,756 85.06 2,935,517 2,560,961 87.24

สหกรณ์ร้ำนค้ำ 735,664 284,108 38.62 704,185 318,952 45.29 642,782 354,335 55.13

สหกรณ์บริกำร 473,218 254,851 53.85 482,114 273,222 56.67 482,806 319,523 66.18

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 734,789 610,559 83.09 806,452 602,906 74.76 792,695 635,257 80.14

รวม 11,470,013 7,191,597 62.70 11,487,227 7,341,067 63.91 11,447,405 7,425,643 64.87

สำรสนเทศสหกรณ์
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จ�ำนวนกลุ่มเกษตรกร (Active) และสมำชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตำมประเภท ปี 2555 – 2559 (ธันวำคม 2555 – ธันวำคม 2559)
หน่วย : จ�ำนวน (กลุ่ม), สมำชิก (คน)

กลุ่มเกษตรกร
ธันวำคม 2555 ธันวำคม 2556 ธันวำคม 2557 ธันวำคม 2558 ธันวำคม 2559

จ�ำนวน สมำชิก จ�ำนวน สมำชิก จ�ำนวน สมำชิก จ�ำนวน สมำชิก จ�ำนวน สมำชิก

กลุ่มเกษตรกรท�ำนำ 2,117 353,916 2,122 346,165 2,062 324,748 2,000 305,931 1,959 286,944

กลุ่มเกษตรกรท�ำไร่ 597 81,827 588 80,254 579 75,491 564 71,079 562 70,542

กลุ่มเกษตรกรท�ำสวน 773 115,731 797 117,014 789 114,347 764 107,819 824 110,206

กลุ่มเกษตรกรประมง 37 2,984 39 3,111 41 3,309 39 3,299 40 3,301

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 705 63,076 705 62,459 697 60,725 674 57,855 669 56,564

กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ 48 4,155 45 3,795 46 3,926 47 3,962 43 3,288

รวมทั้งประเทศ 4,277 621,689 4,296 612,798 4,214 582,546 4,088 549,945 4,097 530,845

ประเภทผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอำชีพ แยกตำมสถำนะ ณ 31 ตุลำคม 2559

ประเภทผลิตภัณฑ์

สถำนะกลุ่มอำชีพ

Active Non - Active

ด�ำเนิน 
ธุรกิจ

ด�ำเนินธุรกิจ
เป็นครั้งครำว

รวม
หยุด 

ด�ำเนินกำร
แจ้งยกเลิกกลุ่มแล้ว แต่ยังไม่ได้

แจ้งคืนเงินเข้ำคลังจังหวัด
แจ้งยกเลิกกลุ่ม คืนเงินเข้ำคลัง

จังหวัด เรียบร้อยแล้ว
ติดตำมไม่ได้ รวม

อำหำรแปรรูป 893 406 1,299 1,105 60 34 323 1,522

ผ้ำและเครื่องแต่งกำย 716 420 1,136 803 54 14 395 1,266

ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก/เครื่องประดับ 637 330 967 828 38 28 309 1,203

เลี้ยงสัตว์ 72 43 115 256 22 1 85 364

บริกำร 62 35 97 118 2 1 24 145

เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ 1 2 3 3 2 5

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ 75 26 101 120 4 8 33 165

สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร/ยำ 95 38 133 116 2 12 31 161

เพำะปลูก 155 86 241 251 18 6 123 398

ปัจจัยกำรผลิต 133 88 221 165 15 2 45 227

จ�ำนวนกลุ่มอำชีพทั้งหมด 4,082 กลุ่ม

กลุ่มอำชีพแต่ละกลุ่มสำมำรถผลิตสินค้ำได้มำกกว่ำ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์

สำรสนเทศกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอำชีพ
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
กองแผนงาน ด้านวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ
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สำรสนเทศกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอำชีพ แนวโน้มกำรจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำย 
ภำยใต้โครงสร้ำงแผนงำนตำมยุทธศำสตร์
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ซือ่ตรงตอหนาที่ มีวินยั โปรงใส ไรทุจรติ

คูมือการปฏิบัติงาน

กองแผนงาน ดานวางแผนยุทธศาสตร

และการสื่อสารไปสูการปฏิบัติ

      คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual )  
      กองแผนงำน ด้ำนวำงแผนยุทธศำสตร์และกำรสื่อสำรไปสู่กำรปฏิบัติ
พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยำยน 2560 จ�ำนวนพิมพ์ 2,000 เล่ม   จัดพิมพ์โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองแผนงำน 
ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
โทรศัพท์ 0 2281 1949  โทรสำร 0 2281 8210
website : www.cpd.go.th/planning   E-mail : cpd_pnd@cpd.go.th
พิมพ์ที่ ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด เม็ดทรำยพริ้นติ้ง

ชื่อหน่วยงำน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสำร e-mail

1 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 0 2281 1949 0 2281 1949 cpd_pnd@cpd.go.th

2 กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ 0 2282 8059 0 2282 8059 cpdplanning@gmail.com

3 กลุ่มวิเครำะห์งบประมำณ 0 2628 5159
0 2628 5516

0 2281 3195
0 2281 8210

cpd_pnd@cpd.go.th

4 กลุ่มติดตำมและประเมินผล 0 2281 4265
0 2281 4552

0 2281 4416 cpd_pnd@cpd.go.th

5 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 0 2281 0107
0 2628 5515

0 2281 0107
0 2628 5515

cpd_fr@cpd.go.th


