โครงการพัฒนาตัวแบบการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อเสริมสรางขีดสมรรถนะการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

ประกอบดวย
• รายงานฉบับสมบูรณของแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
• รายงานฉบับสมบูรณของการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2554 ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
(นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี)
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1. บทสรุปผูบริหาร
เอกสารชุดนี้ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) สวนของแผนพัฒนากลุมจังหวัดหรือจังหวัด 2) สวนของ
การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดหรือจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 โดยมีทั้งหมด 8
เลมประกอบดวย 5 กลุมจังหวัดและ 3 จังหวัด และเลมนี้เปนของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
เพื่อใหการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง1 สอดคลองกับหลักเกณฑ
การพิจารณาในแผนพัฒนากลุมจังหวัดของ กนจ. ที่เนนการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัดและนําไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสราง
รายไดใหกับกลุมจังหวัดนั้น การทบทวนการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดจําเปนจะตองมีแนวทางการพัฒนา
ที่มีความชัดเจน และมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับ
จังหวัด นอกจากนี้ ยังตองเปนสิ่งที่ทุกจังหวัดภายในกลุมสามารถทํารวมกันไดจริงและสงผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง
ทั้งนี้ จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานและการวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง1
ทางคณะทํางานที่ปรึกษาจึงไดทําการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ที่มีอยูเดิมและได
นําเสนอรางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลางในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556) เพื่อแปลงไปสู
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 ตอไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
แผนพัฒนาการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
วิสัยทัศน: เปนฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมตามมาตรฐานปลอดภัย
และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ1
ประเด็นยุทธศาสตร: แผนพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับ
การทบทวนใหมนั้น มีประเด็นยุทธศาสตรทั้งสิ้น 2 ประเด็น ไดแก
1) ประเด็นการเปนฐานผลิตและสงออกสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศและการสงออก
2) ประเด็นการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
ทั้งนี้ ประเด็นการเป นฐานการผลิต และสงออกสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมนั้ นถือเป น
ประเด็นยุทธศาสตรหลักของกลุมจังหวัด ในขณะที่ประเด็นการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและประเด็นการคา
ชายแดนนั้น ถือเปนประเด็นยุทธศาสตรเสริม เนื่องจากในพื้นที่ภาคกลางนั้น เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา
เปนพื้นที่ทางการเกษตรอันเปนแหลงเพาะปลูกที่มีความอุดมสมบูรณและสรางรายไดทางเศรษฐกิจใหกับ
เกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้ กลยุทธการพัฒนาดานการเกษตรกรรมเชื่อมโยงกับภาคเกษตรอุตสาหกรรมของ
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 มุงเนนไปที่การเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรเปนอาหาร เพื่อการสงออก
1

วิสัยทัศนของกลุมไดรับการปรับใหม หลังจากที่ทางกลุมจังหวัดเสนอ กบก. ใหพิจารณาตัดประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมการคาชายแดนออก
ดังนั้น จึงไดปรับวิสยั ทัศน โดยตัดขอความการคาชายแดนออกตามที่ทางคณะที่ปรึกษาเสนอ เพื่อใหรับกับประเด็นยุทธศาสตรที่เสนอใหคงไวเพียง 2
ประเด็น คือ ประเด็นการเปนฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตรและเกา๖รอุตสาหกรรม กับประเด็นการทองเที่ยวเชิงนิเวศน

1

และบริโภคภายในประเทศ โดยแนวทางและกลยุทธที่สําคัญๆ ประกอบดวยการพัฒนาสินคาการเกษตรที่
สํ า คั ญ ของกลุ ม จั ง หวั ด อาทิ อ อ ย ข า วหอมมะลิ โคขุ น การบริ ห ารจั ด การระบบฟาร ม เกษตร (Good
Agricultural Practice: GAP) โดยพิจารณาตั้งแตพื้นที่การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการ
จัดการหลังเก็บเกี่ยว เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ มีลักษณะตรงตามความตองการและมีความปลอดภัยตอ
การบริโภค นอกจากนี้ แนวทางและกลยุทธของกลุมจังหวัดยังเชื่อมโยงไปสูภาคเกษตรอุตสาหกรรม โดยมี
แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร ใหมีความปลอดภัยและไดระดับมาตรฐานสากล
การสงเสริมการตลาดและการพัฒนาระบบขนสง เปนตน
ในสวนของประเด็นการสงเสริมการคาชายแดนนั้น มติของ กบก. ไดอนุมัติใหตัดออกตามความเห็น
ของคณะที่ปรึกษาที่ไดนําเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางการลงพื้นที่ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 31
กรกฏาคมที่ผานมา ทั้งนี้ สาเหตุที่คณะที่ปรึกษาไดเสนอใหตัดประเด็นยุทธศาสตรดานการสงเสริมการคา
ชายแดนออก เนื่องจากประเด็นยุทธศาสตรนี้ไมไดเปนสิ่งที่ทุกจังหวัดภายในกลุมสามารถรวมกันทําไดจริง
เนื่องจากมีเพียงจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีเทานั้นที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนพมา ขณะที่อีก 2 จังหวัดไมได
รับผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการคาชายแดนแตอยางใด และเมื่อพิจารณาขอมูลในเชิงปริมาณและ
มูลคาการคาแลวก็พบวานอกจากมูลคาการนําเขากาซธรรมชาติแลว การคาของกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง 1 มีเพียงนอยนิดเมื่อเทียบกับกลุมจังหวัดอื่นที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน อนึ่งเนื่องจาก
ปญหาความไมมั่นคงภายในประเทศพมาเองดวย ทําใหการเปดดานถาวรเพื่อสงเสริมการคาไดรับผลกระทบ
วิสัยทัศน : เป็ นฐานการผลิตและส งออกสิ นค าเกษตรและอุตสาหกรรม ส งเสริมการค าชายแดน
การท องเที่ยวเชิงอนุรักษ และมุงพัฒนาสู คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
การผลิต

ประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนากลุม
จังหวัด

2553-2556
7

ท องเที่ยว

• ฐานการผลิตและ • ส งเสริมการ
ท องเที่ยวเชิง
ส งออกสินค า
อนุรักษ
เกษตร
อุตสาหกรรมและ
เกษตร
อุตสาหกรรมด วย
ระบบการผลิตที่
ปลอดภัย

สังคม

การค าชายแดน

• ยกระดับ •ส งเสริมการค า
คุณภาพชีวติ ชายแดน
ประชากรใน
กลุมจังหวัด

ปกครอง
• พัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ านเมืองที่ดี

ประชาธิปไตย

สิ่งแวดล อม

• ส งเสริม
ประชาธิปไตย
และการมีสวน
ร วมของทุกภาค
ส วน

• พัฒนาระบบ
โครงสร าง
พืน้ ฐานและ
สิ่งแวดล อม

วิสยั ทัศน : เป็ นฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมตามมาตรฐานปลอดภัย
และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ
เกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ • มุงเป็ นฐานการผลิตสินค าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ที่
ได รับการทบทวน ปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศและการส งออก

ทองเที่ยว

• ส งเสริมการท องเที่ยวเชิง
อนุรักษ

2
แผนภาพที่ 1: สรุปแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1

2

2. ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตของการศึ ก ษางานภายใต โ ครงการโครงการพั ฒ นาตั ว แบบการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัดเพื่อเสริมสรางขีดสมรรถนะการบริหารงานจังหวัด
และกลุ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการนั้ น ได แ ก การจั ด ทํ า ตั ว แบบแผนพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและความตองการของประชาชนในพื้นที่ พรอมกับตัวอยางของ
กลุมจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554
ทั้งนี้ แนวทางการดําเนินงานเพื่อทบทวนและจัดทําตัวแบบแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง
1 ประกอบดวย
1.1 การศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด
เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา พรอมกับกําหนดแนวทางการวิเคราะหโครงการและหลักเกณฑการ
คัดเลือกโครงการ
รวบรวมและศึกษาขอมูลแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุม
จังหวัดในปจจุบัน รวมไปถึงผลการศึกษาแผนฯ ที่เกี่ยวของจากเอกสาร อาทิ แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัดป พ.ศ. 2553 – 2556 และแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554 ที่
ไดเสนอเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
ข อ มู ล พื้ น ฐานและศั ก ยภาพของจั ง หวั ด และกลุ ม จั ง หวั ด ตลอดจนนโยบายภาครั ฐ ในป จ จุ บั น เป น ต น
เพื่อวิเคราะหและสรุปแนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาะกลุมจังหวัด
•

•

ออกแบบแนวทางการการจําแนกประเภทและผูรับผิดชอบโครงการ

•

ออกแบบแนวทางการวิเคราะหและเกณฑคัดเลือกโครงการสําคัญแบบบูรณาการ

1.2 การศึกษาโดยการลงไปปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อสอบทานผลการศึกษาทบทวนและพัฒนาเปน
ตนแบบเพื่อเปนกรณีศึกษา โดยมีกําหนดการลงพื้นที่กลุมจังหวัดทั้งสิ้น 2 ครั้ง
การลงพื้นที่ครั้งที่ 1: มีวัตถุประสงคในการลงพื้นที่ดังตอไปนี้
•

การจัด Workshop รวมกับกลุมจังหวัดเพื่อสอบทานขอมูล

•

การปรับปรุงและจัดทํารางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1

•

การกําหนดและจัดลําดับประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ

•

จัดทํารางแผนพัฒนากลุมจังหวัด ป พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม

การลงพื้นที่ครั้งที่ 2: มีวัตถุประสงคในการลงพื้นที่ดังตอไปนี้
•

การจัด workshop รวมกับกลุมจังหวัดเพื่อจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม
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•

การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดฉบับสมบูรณ

•

การจัดทําตัวอยางการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.
2554 ของกลุมจังหวัดที่มีการระบุโครงการที่สําคัญอยางนอย 2 โครงการ

1.3 การประมวลผลการศึกษาที่ไดเผยแพรในรูปของเอกสารและการประชุมชี้แจงผูมีสวนเกี่ยวของ
•

หลังจากเสร็จสิ้นการลงพื้นที่ทั้ง 2 ครั้งแลว คณะที่ปรึกษาจะไดรวบรวมและประมวลผล เพื่อ
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ พรอมทั้งจัดการประชุมชี้แจงผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อถายทอด
ข อ มู ล ป ญ หาอุ ป สรรคและข อ เสนอแนะวิ ธี ก ารแก ไ ข เพื่ อให ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งสามารถ
วิเคราะหและคัดเลือกโครงการสําคัญไดอยางมีระบบหลักเกณฑที่ถูกตอง มีความเขาใจใน
การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการที่เพิ่มขึ้น พรอมทั้งสามารถจัดทําไดอยางมีประสิทธิภาพรวมไปถึงใหผูมีสวน
เกี่ยวของสามารถแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดแบบบูรณาการไปสูการปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม

1. วิเคราะหและทบทวนเชิงเปรียบเทียบ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด และขอมูลที่
เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาความสมบูรณ
และความสอดคลองเบื้องตน

• ผลการศึกษาแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ป 2552 ของ กพร. (ศึกษาโดยสถาบันฯ
ศศินทร)
• แผนยุทธศาสตรพัฒนาภาคและกลุม
จังหวัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
• แผนพัฒนาฯ 2553 – 2556 และ
แผนปฏิบัติราชการ ป 53 ที่เสนอ ก.น.จ.
• ศักยภาพ โอกาส ปญหาและความ
ตองการของพื้นที่

3.วิเคราะหแนวนโยบายของ ก.น.จ. เพื่อยกรางหลักเกณทการวิเคราะหแผนฯ และโครงการ
• มติที่ประชุม ก.น.จ. ที่เกี่ยวของ
• หลักเกณฑการวิเคราะหคัดเลือกโครงการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ
• ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ

4. ขอความเห็นรางหลักเกณฑการวิเคราะห
แผนฯ ที่ที่ปรึกษาออกแบบจากผูแทน
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ หรือ
ผูแทน ก.พ.ร.ทีเกี่ยวของ

5. วิเคราะหแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม

จังหวัด กับแนวนโยบายของ ก.น.จ. และ
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองแผนฯ เพื่อปรับแผนฯ ให
สอดคลองกับแนวนโยบายฯ

7. รางแผนพัฒนากลุมจังหวัด (เฉพาะชุดโครงการสําคัญ และตัวอยางการเสนอ
แนวคิดโครงการยอย (Project
(Project Idea) 2 โครงการ)
โครงการ)

(Strategies
2. จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategies
Map) เพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยง
ระหวาง:
ง:
• วิสัยทัศน
• ประเด็นยุทธศาสตร
• เปาประสงคของยุทธศาสตร
• กลยุทธของยุทธศาสตร
• โครงการ

6.รางชุดโครงการของประเด็นยุทธศาสครที่สําคัญ โดยแสดงประเภทโครงการตามกลยุทธ และ
แบงหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการตามประเภทโครงการและระดับพื้นที่ทรัรี่ บั ผิดชอบ โดยอาศัย
เครื่องมือ :

• การวิเคราะหหวงโซมูลคา (Value chain analysis) หรือ Key Success Factors หรือ
• เครื่องมืออืน่ ๆที่เกี่ยวของ

แผนภาพที่ 2: แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของกลุมจังหวัด

อยางไรก็ดีเนื่องจากขอบเขตการศึกษาภายใตโครงการฯ มีระยะเวลาการศึกษาที่จํากัด และยังขาด
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการที่ ก.น.จ. กําหนด นอกจากนั้น ความคิดเห็นที่ได
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินงาน เปนเพียงกลุมตัวอยางของ
การศึกษาเทานั้น รวมทั้งแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยังไมไดผานการประชุมปรึกษาหารือรวมกันกับคณะบุคคล
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ตามมาตรา 19 ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.
2551 ดังนั้น ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินโครงการฯ จึงเปนเพียงแผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัด ที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะหของคณะที่ปรึกษาเพื่อเปนตนแบบใหกลุม
จังหวัดนําไปปรับใชตอไป
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3. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
ในการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 คณะที่ปรึกษาไดใชแนวทาง
โดยการศึกษาทบทวนแผนนโยบายในระดับประเทศ ระดับภาคและแผนยุทธศาสตรรายสาขา การทบทวน
ขอมูลทุติยภูมิที่แสดงถึงศักยภาพและประเด็นปญหาของกลุมจังหวัด ประกอบกับขอคิดเห็นจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ครั้งที่หนึ่ง ณ หองประชุมสํานักงานเหลากาชาด จังหวัด
นครปฐม เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2552 และขอคิดเห็นการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ที่ศาลากลาง
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ทําใหไดแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ตาม
แบบฟอรมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ไดออกแบบเพื่อใชสําหรับจัดทําคํารับรอง
แผนปฏิบัติการกลุมจังหวัด ฯ ในป พ.ศ. 2554 ดังนี้
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556
3.1 สภาพทั่วไปของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
สภาพทางกายภาพและขนาดที่ตั้ง
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรีกาญจนบุรี
มีพื้นที่รวม 32,205.709 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,079,961 ไร ประกอบดวย
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่

2,168.327
19,483
5,196.462
5,357.92

ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

1,355,204
12,176,968
3,247,789
3,300,000

ไร
ไร
ไร
ไร

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 นั้น มีอาณาเขตอยูใกลกรุงเทพมหานคร โดยมีจังหวัดกาญจนบุรี
อยูหางจากกรุงเทพฯ มากที่สุดเพียง 129 กิโลเมตร ทําใหไดรับอิทธิพลจากการขยายตัวของกรุงเทพฯ
โดยตรง สามารถรองรับและเชื่อมโยงดานธุรกิจ การคา โรงงานอุตสาหกรรม และที่อยูอาศัย กับกรุงเทพฯ
จนกลายเปนเขตเศรษฐกิจเดียวกัน ลักษณะทางภูมิศาสตรของกลุมจังหวัดโดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ
ทางธรรมชาติคอนขางมากเหมาะแกการเกษตรกรรม สําหรับอาณาเขตที่ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน กลุม
ภาคกลางตอนลาง 1 มีเขตแดนติดตอกับ สหภาพพมา (Myanmar) เปนระยะทาง 440 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศและภูมอิ ากาศ
เปนที่ราบลุมแมน้ํา โดยมีแมน้ําสําคัญไหลผานถึง 3 สาย ไดแก แมน้ําทาจีน (แมน้ํานครชัยศรี) แมน้ํา
แมกลอง และแมน้ําแคว นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ราบสูงในบริเวณพรมแดนจังหวัดกาญจนบุรีและ
จังหวัดราชบุรี ดานที่ติดกับประเทศพมา อาทิ เขตอําเภอสวนผึ้งของจังหวัดราชบุรี อําเภอสังขละบุรีและ
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปนตน
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แหลงน้ํา มีแมน้ําสายสําคัญหลอเลี้ยงพลเมือง ไดแก แมน้ําทาจีน แมน้ําแมกลองและแมน้ําแคว
นอกจากนี้ ยังมีเขื่อนศรีนครินทร เชื่อนวชิราลงกรณ อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ หวย หนอง คลอง บึงและระบบ
ชลประทานครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่
คุณภาพดิน เนื่องจากเปนที่ราบลุมแมน้ํา จึงมีพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ เหมาะสมกับการทํา
เกษตรกรรม ทั้งการทํานา ทําสวน ทําไร ปศุสัตวและประมง
ลักษณะการปกครองและประชากร
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ประกอบดวยจังหวัด 4 จังหวัด แบงเขตการปกครองออกเปน 40
อําเภอ 415 ตําบล องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 4 แหง เทศบาล
130 แหง องคการบริหารสวนตําบล 370 แหง
ในสวนของประชากร กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 มีประชากรจําแนกไดดังนี้
จังหวัดนครปฐม มีประชากรรวม 830,970 คน เปนชาย 401,245 คน หญิง 429,725 คน ครัวเรือน
ทั้งสิ้น 293,401 ครัวเรือน (ขอมูลหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)
จังหวัดราชบุรี จํานวน 837,383 คน จําแนกเปน ชาย 409,527 คน หญิง 427,856 คน จํานวน
ครัวเรือน 257,251 ครัวเรือน (ขอมูล ณ. เดือนมกราคม 2552)
จังหวัดกาญจนบุรี ประชากร จํานวน 835,282 คน แยกเปนเพศชาย 421,707 คน ประชากรเพศ
หญิง 413,575 คน (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2550)
จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชากร 842,584 คน แยกเปนเพศชาย 409,096 คน ประชากร เพศหญิง
433,488 คน (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2550)
สถาบันการศึกษาในพื้นที่
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งอยูในพื้นที่หลายสถาบันไดแก
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- วิทยาลัย สถาบันการศึกษาของตํารวจ ทหารเรือ และทหารอากาศ
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3.2 สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
จากขอบเขตของแผนพัฒนากลุมจังหวัดตามที่ ก.น.จ. ไดวางแนวทางไวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของกลุมจังหวัดและนําไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรางรายไดใหกลุม
จังหวัดภาพรวมสถานการณของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 พบวา สถานการณทางดานเศรษฐกิจนั้น
ในเชิงเปรียบเทียบกับกลุมจังหวัดอื่นๆ ในประเทศ ในปจจัยการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ กลุมจังหวัดมี
ความโดดเดนในดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการประเภทการคา และ ดานบริการที่มิใชการคา อยูใน
ระดับกลาง ในขณะที่ศักยภาพทางดานทองเที่ยวนั้นยังคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมอื่นๆ
ทั้งนี้ จากขอมูลสถิติผลผลิตมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product:GPP) ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป 2551 พบวาจังหวัดนครปฐมมีมูลคา GPP สูง
ที่สุดถึง 126,140 ลานบาท ตามมาดวยจังหวัดราชบุรี 102,901 ลานบาท กาญจนบุรี 69,264 ลานบาท
สุพรรณบุรี 57,997 ลานบาทตามลําดับ ทั้งนี้ หากพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สรางมูลคาใหกับแตละ
จังหวัดในกลุมนั้น จะพบวามีความแตกตางกันออกไป กลาวคือ จังหวัดนครปฐมและราชบุรีมีมูลคา GPP
สวนใหญอยูในภาคอุตสาหกรรม โดยเปนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
ในขณะที่สุพรรณบุรีและกาญจนบุรีมี GPP ในภาคการเกษตรคอนขางสูง และยังมี GPP ภาคการคาใน
สัดสวนสูงเชนกัน (ดูแผนภาพที่ 3)
Ratchaburi GPP 2007
Ratchaburi GPP 2007

Nakonpathom GPP 2007
Nakonpathom GPP 2007
12,378 (10%)
12,378 (10%)

29,304 (23%)
29,304 (23%)

15,308 (15%)
15,308 (15%)

24,821 (24%)
24,821 (24%)
440 (0%)
440 (0%)

2,562 (2%)
2,562 (2%)

11,493 (9%)
11,493 (9%)

28,811 (29%)
28,811 (29%)

10,569 (10%)
10,569 (10%)

3,509 (3%)
3,509 (3%)

66,894 (53%)
66,894 (53%)

Agriculture

Manufacturing

22,952 (22%)
22,952 (22%)

Electricity, Gas, Water

Trade

Supanburi GPP 2007
Supanburi GPP 2007

Hotel & Restaurant

Others

Kanchanaburi GPP 2007
Kanchanaburi GPP 2007
14,233 (18%)
14,233 (18%)

17,490 (29%)
17,490 (29%)

21,205 (36%)
21,205 (36%)

32,812 (41%)
32,812 (41%)

15,791
15,791
(20%)
(20%)

7,793 (13%)
7,793 (13%)

259 (0%)
259 (0%)
11,951 (20%)
11,951 (20%)

1,812 (2%)
1,812 (2%)

1,102 (2%)
1,102 (2%)

13,296 (17%)
13,296 (17%)

1,913 (2%)
1,913 (2%)

ที่มา: สถิติผลิตภัณฑมวลรวมภาคและจังหวัด (Gross Regional and Provincial Product) 2007, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

แผนภาพที่ 3: ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจจากสถิติผลผลิตมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP)
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3.2.1 ดานเกษตรกรรม
การเกษตรกรรมของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 นั้น เมื่อวิเคราะหในเรื่องสัดสวนของมูลคา
ผลิต ภั ณฑ ม วลรวมทางดา นเกษตรกรรม และมูล คา มวลรวมของผลิต ภัณฑ ม วล พบวา เกษตรกรรมมี
ความสํ า คั ญ ต อ กลุ ม จั ง หวั ด และต อ ประเทศในระดั บ ปานกลาง (ตามแผนภาพที่ 4) โดยเมื่ อ พิ จ ารณา
ภาพรวมทางดานสินคาการเกษตรกรรมนั้น พบวามีสินคาเกษตรกลุมหลักที่สําคัญ คือ กลุมที่มีความสําคัญ
ต อ เกษตรกรรมกลุ ม พื ช ไร ไม ผ ล ไม ยื น ต น โดยมี จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เ ป น ศู น ย ก ลางการผลิ ต อ อ ย มั น
สําปะหลัง และสับปะรด และมีจังหวัดสุพรรณบุรีเปนศูนยกลางการผลิตขาว ในขณะที่กลุมที่มีความสําคัญ
ทางดานการปลูกพืชผักปลอดภัย เชน ขาวโพดออน กระเจี๊ยบเขียว หนอไมฝรั่ง และพริก ซึ่งสวนใหญผลิต
เพื่อการสงออก มีศูนยกลางอยูที่จังหวัดนครปฐม สวนกลุมที่มีความสําคัญตอเกษตรกรรมกลุมปศุสัตว คือ
จังหวัดนครปฐม และราชบุรีซึ่งมีสินคาที่สําคัญ คือ สุกร และไกเนื้อ สําหรับสุกรนั้นสวนใหญผลิตเพื่อการ
บริโภคในประเทศและคิดเปนสัดสวนมากถึงรอยละ 30 ของปริมาณการผลิตเมื่อเทียบกับภาพรวมของ
ประเทศ นอกจากนี้ยังมีโคเนื้อเปนสินคาเกษตรกรรมหลักของกาญจนบุรีดวย นอกจากนี้ยังมีกลุมสินคา
กลวยไมและปลาสวยงาม ซึ่งพบมากในนครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี นี้ มีผลผลิตกลวยไมคิดเปนกวา
รอยละ 40 ของผลผลิตทั้งประเทศ

% เกษตรกรรมตอมูลคาเกษตรกรรมทั้งหมด ป 2551

ประเทศปานกลาง

= มูลคาของ GPP ดานเกษตรกรรม ป 2551
กลุมที่เกษตรกรรมมี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัด
และตอประเทศมาก
กลุมที่เกษตรกรรมมี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัด
และตอประเทศนอย

ภาคใตฝงอาวไทย ภาคใตชายแดน

คาเฉลี่ย = 19%
ภาคใตฝงอันดามัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง (2)

ภาคกลางตอนลาง (1)
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือตอนลาง (2)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
ภาคกลางตอนลาง (2)

คาเฉลี่ย = 6%

ภาคเหนือตอนลาง (1)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง (1)
ภาคเหนือตอนบน (2)
ภาคกลางตอนบน (2)

ภาคกลางตอนกลาง
ภาคเหนือตอนบน (1)

กลุมที่เกษตรกรรมมี
ความสําคัญตอกลุมและ
ตอประเทศปานกลาง

ภาคกลางตอนบน (1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน (2)

% เกษตรกรรมตอมูลคา GPP ของแตละกลุมจังหวัด ป 2551

แผนภาพที่ 4: การวิเคราะหดานเกษตรกรรมของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
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3.2.2 ดานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 นั้น เมื่อวิเคราะหในเรื่องสัดสวนของมูลคา
ผลิต ภัณฑมวลรวมทางด านอุ ตสาหกรรม และมูลค ารวมของผลิต ภัณฑมวลรวม พบวา อุตสาหกรรมมี
ความสํ า คั ญ ต อ กลุ ม จั ง หวั ด และต อ ประเทศปานกลาง โดยเมื่ อ พิ จ ารณาภาพรวมทางด า นโครงสร า ง
อุตสาหกรรมนั้น พบวา อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมการคาปลีก มีความสําคัญมากตอผลผลิต
มวลรวมของกลุมจังหวัดโดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดนครปฐมมีความสําคัญมากตอเศรษฐกิจของจังหวัด
โดยคิดเปนรอยละ 55 ของทั้งหมด (ดูแผนภาพที่ 3) โดยอุตสาหกรรมสวนใหญของกลุมเปนอุตสาหกรรม
ประเภทการเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑการเกษตรและอุตสาหกรรมประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เชน โรงสี
ขาว โรงงานน้ําตาล โรงงานอาหารกระปอง
%อุตสาหกรรมตอมูลคาอุตสาหกรรมทั้งหมด ป 2551

= มูลคาของ GPP ดานอุตสาหกรรม ป 2551
กลุมที่อตุ สาหกรรมมี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัด
และตอประเทศมาก

ภาคกลางตอนกลาง
ภาคกลางตอนบน (1)

ภาคตะวันออก

คาเฉลี่ย = 31%
ภาคกลางตอนลาง (2)

กลุมที่อตุ สาหกรรมมี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัด
และตอประเทศนอย

คาเฉลี่ย = 5%

ภาคกลางตอนลาง (1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
ภาคใต ฝงอันดามัน

ภาคใตชายแดน
ภาคเหนือตอนลาง (1)

ภาคเหนือ ตอนบน (1)
ภาคกลางตอนบน (2)

กลุมที่อตุ สาหกรรมมีความสําคัญ
ตอกลุมจังหวัดมาก แตมี
ความสําคัญตอประเทศนอย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (2)

% อุตสาหกรรมตอมูลคา GPP ของแตละกลุมจังหวัด ป 2551
แผนภาพที่ 5: การวิเคราะหดานอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1

สําหรับกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 นี้ จะเห็นวา มีศักยภาพทางดานการเกษตร และเกษตร
อุตสาหกรรมเปนอยางมาก โดยสามารถเปนแหลงผลิตอาหารสูการเปนครัวโลก ทั้งนี้ มีโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว พืชไร พืชผัก ผลไม นมสดหนองโพ และมีสุกร
มากที่สุดของประเทศไทย ขณะเดียวกัน ก็มีการสงออกกลวยไม สมโอ หนอไมฝรั่ง ขาวโพดออน พริก และ
กระเจี๊ยบเขียวสูตลาดยุโรปเพิ่มมากขึ้น นํารายไดเขาสูกลุมจังหวัดมูลคามหาศาลในแตละป ทั้งนี้ มีบริษัทใน
กลุมจังหวัดที่เปนบริษัทชั้นนําในการการสงออกผักสดพรอมบริโภค ไดแก บริษัทกําแพงแสนคอมเมอรเชียล
จํากัด ในแบรนดของ K C Fresh ที่สามารถสงออกไปยังตลาดยุโรปไดถึง 400 ลานบาทตอป สวนตลาดใน
ประเทศนั้น ทางบริษัทไดพยายามยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรเพื่อใหสามารถสงสินคาขายในตลาดบน
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อยาง ซุปเปอรมารเก็ตชั้นนําในกรุงเทพฯ ได ทั้งนี้ จากประมวลการสัมภาษณประธานกรรมการบริษัท
พบวาทางบริษัทไมไดมีความเปนหวงทางดานตลาด แตมีความเปนหวงเรื่องสินคาจะมีไมเพียงพอกับความ
ตองการ เพราะจากสภาพอากาศของไทยที่แปรปรวนอาจกระทบต อ ผลผลิ ต ได ซึ่ ง ป จ จุ บั น บริ ษั ท ได
ร ว มดํา เนิ น โครงการทํา เกษตรแบบมี พั น ธะสั ญ ญา
(Contract Farming) กับเกษตรกรในพื้นที่รวมประมาณ 2,500 ไร และมีพื้นที่ของบริษัทเองประมาณ 500 ไร
ทําใหมีกําลังผลิต ผัก และผลไมสดรวมประมาณ 200 ตัน/เดือน เพิ่มขึ้นจากป 2551 ที่มีกําลังผลิต 180 ตัน/เดือน
จากประเด็นดังกลาว ทําใหคณะที่ปรึกษาพบวา ทางกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 มีศักยภาพ
ที่จะนําแนวทางการพัฒนาตามโมเดลของ K C Fresh มาปรับประยุกตใชกับสินคาการเกษตรของกลุม โดย
จะตองพัฒนาการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องอยางบูรณาการตลอดหวงโซ
มูลคา (Value Chain) ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา กลาวคือ กาสงเสริมตั้งแต การวิจัยและพัฒนา การเพิ่ม
ผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐานดานความปลอดภัย การแปรรูปและสรางมูลคาใหกับสินคา
เกษตร การพัฒนาระบบตลาด การพัฒนาระบบขนสงสินคาและการบริหารจัดการคลังสินคา (Logistics)
ตลอดจน การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เปรียบเสมือนรากฐานในการพัฒนา (ดังแผนภาพที่ 6)

ุ
การวิ
การวิจจัยัย
และพั
และพัฒฒนา
นา
(R&D)
(R&D)
การวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
คุณภาพและปริมาณ
การผลิต
การพัฒนาระบบ
เกษตรอินทรียโดยใช
ภูมิปญญาทองถิ่น
การสรางระบบ
มาตรฐานสินคา
เกษตร
(Standardization)
การพัฒนาพันธุพืช

การเพิ
การเพิ่ม่มผลผลิ
ผลผลิตต
พัพัฒฒนาคุ
นาคุณณภาพ
ภาพ
และลดต
และลดตนนทุทุนน

การแปรรู
การแปรรูปป
เพิ
เพิ่ม่มและสร
และสราางง
คุคุณณคคาา

การวางแผนการผลิต
(Crops Planning)

การพัฒนา
เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว

การเพิ่มขีดความ
สามารถในการ
แขงขันทางการตลาด

Delivery
Timeframe

การจัดการ
พื้นที่เพาะปลูกและ
แหลงน้ํา

การพัฒนาระบบ
บรรจุหีบหอ

สรางตราสินคาเพื่อเพิ่ม
มูลคาในเชิงมาตรฐาน
และภาพลักษณ

ศูนย
กระจายสินคา
และโลจิสติกส

การวางระบบFarming

การพัฒนา
กระบวนการแปรรูป

การเพิ่มผลผลิตตอไร
(Productivity)

การรับรองคุณภาพ
เพื่อการสงออก
GAP/GMP/HACCP

การทําระบบรับประกัน
ราคาพืชผล

การวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ

การเก็บผลผลิต
การวางระบบ
Traceability

การพั
การพัฒฒนา
นา
ระบบ
ระบบ
การตลาด
การตลาด

การพัฒนาจัดการ
ขอมูลการตลาด
(Market Intelligence
Unit)
การพัฒนาตลาดกลาง
และระบบตลาดสินคา
ลวงหนา

การขนส
การขนสงงสิสินนคคาา
(Logistics)
(Logistics)

การพั
การพัฒฒนา
นา
เกษตรกรและ
เกษตรกรและ
สถาบั
สถาบันน
เกษตรกร
เกษตรกร
การสรางศูนย
ประสานงานระหวาง
กลุมเกษตรกรและ
ภาคธุรกิจ
การถายทอด
เทคโนโลยีและองค
ความรู
การสงเสริม
การรวมกลุม
การสราง
ภูมิคุมกัน
ใหแกเกษตรกร
สถาบันเกษตรกร

การพัฒนาระบบ
คลังสินคา/หองเย็น
(Inventory
Management)
การพัฒนา
(Zero Waste
Industry)

ที่มา: ดัดแปลงจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง “CEO Retreat II (2005)”, 2004

แผนภาพที่ 6: แนวทางการพัฒนาทางดานการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
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3.2.3 ดานการทองเที่ยว
ศักยภาพดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 นั้น เมื่อวิเคราะหในเรื่องสัดสวน
ของรายได ท างดา นการท องเที่ ย วต อ มูล ค า ผลิต ภั ณฑ ม วลรวมของกลุมจั งหวั ด พบว า การทอ งเที่ ยวมี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัดและตอประเทศนอย และยังมีสัดสวนของนักทองเที่ยวคอนขางต่ํา ที่ผานมา
ทางด า นการท องเที่ย วของกลุมจั ง หวัด นี้ มี ค วามโดดเดน ในเรื่อ งความเชื่ อ มโยงกับ ประวั ติ ศ าสตร และ
ธรรมชาติที่โดดเดน ทําใหกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 มีการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
รวมถึงการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนครปฐม และสุพรรณบุรี อยางไร
ก็ดี กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ยังมีความพรอมในเรื่องของการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและการทองเที่ยว
เชิงเกษตร (Agro-Tourism) โดยการทองเที่ยวในพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตรและสวนสมุนไพร
ที่มีกิจกรรมการเกษตรและการใชทรัพยากรการเกษตรเพื่อการทองเที่ยว ทั้งนี้ ทางกลุมจังหวัดตองพัฒนา
พื้นที่เกษตรกรรมในกลุมจังหวัด เพื่อใหสามารถดึงดูดความสนใจนักทองเที่ยว โดยใหมีการจัดระบบการ
บริหารและการจัดการไวเพื่อรองรับการทองเที่ยว อันจะกอใหเกิดความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและเปน
การสรางรายไดเพิ่มเติมใหแกเกษตรกร ทั้งนี้ การทองเที่ยวเชิงเกษตรใหโอกาสนักทองเที่ยวไดสัมผัสได
เรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรอยางใกลชิด มีโอกาสไดเห็นความงดงามตามธรรมชาติ ความเขียว
ขจีของเรือกสวนไรนาและความอุดมสมบูรณของพืชพรรณธัญญาหารของเมืองไทย ในขณะเดียวกัน การ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรยังชวยใหเกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนในอาชีพดั้งเดิมของตนเอง ทั้งยัง
เปนการชวยสงเสริมการรวมกลุมของชาวบานที่เปนเกษตรกร อยางไรก็ดี ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการ
ทองเที่ยวในภาพรวมของกลุมจังหวัด คือ การขาดการประชาสัมพันธและขาดการบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยวที่ดี
% รายไดจากการทองเทีย่ วตอรายไดรวมทัง้ หมด ป 2551

ปร เทศนอย

= รายไดจากการทองเที่ยว ป 2550
ภาคใต ฝงอันดามัน

กลุมที่การทองเที่ยวมี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัด และ
ตอประเทศมากเปนพิเศษ

คาเฉลี่ย = 18%
กลุมที่การทองเที่ยวมี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัด
และตอประเทศมาก

ภาคตะวันออก

ภาคเหนือตอนบน (1)
ภาคใต ฝงอาวไทย

คาเฉลี่ย = 3%
ภาคกลางตอนลาง (2)
ภาคใตชายแดน
ภาคกลางตอนบน (1)
ภาคเหนือตอนบน (2)
ภาคเหนือตอนลาง (1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (1)

กลุมที่การทองเที่ยวมี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัด
และตอประเทศนอย

ภาคกลางตอนลาง (1)

% รายไดจากการทองเที่ยวตอมลคา GPP ของแตละกลมจังหวัด ป 2550

แผนภาพที่ 7: การวิเคราะหดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
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จํานวนนักทองเที่ยวและนักทัศนาจร ป 2550

รายไดจากนักทองเที่ยวและนักทัศนาจร ป 2550
รายได
(ลานบาท)

จํานวน (คน)
5,000,000
4,500,000

ชาวตางชาติ

4,000,000

ชาวไทย

9,000

3,500,000

8,000

จากชาวตางชาติ

7,000

จากชาวไทย

6,000

3,000,000

5,000

2,500,000
2,000,000

4,000

1,500,000

3,000

1,000,000

2,000

500,000

1,000

0

นครปฐม

ราชบุรี

สุพรรณบุรี

0

กาญจนบุรี

นครปฐม

ราชบุรี

สุพรรณบุรี

กาญจนบุรี

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

แผนภาพที่ 8: จํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว ป พ.ศ. 2550 แยกรายจังหวัด

3.2.4 ดานการคาชายแดน
มีชายแดนติดตอกับประเทศพมา ระยะทาง 440 กิโลเมตร จังหวัดกาญจนบุรี 370 กิโลเมตร และ
ราชบุรี 70 กิโลเมตร สามารถพั ฒนาจุดผานแดนถาวร เปดจุดผ อนปรนการคาและปรับปรุงถนนเลียบ
ชายแดน สนับสนุนการสงออกสินคาไปยังพมา ทาเรือน้ําลึกเมืองทวายสูทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
และสูนานาชาติสูยุโรป โดยไมตองออมไปแหลมมาลายู
การคาชายแดนเปนหนึ่งในประเด็นยุทศาสตรของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ซึ่งมีพื้นที่ของ
จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีติดตอกับสหภาพพมา โดยเฉพาะที่กาญจนบุรีซึ่งมีจุดผานแดนชั่วคราวที่บาน
เจดียสามองคและชองอนามัย อําเภอสังขละบุรี แมตั้งแตปที่ผานมารัฐบาลทหารพมาจะปดดานดังกลาวโดย
ไมมีกําหนดเวลาก็ตาม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการคาชายแดนของประเทศไทยในภาพรวมนั้นพบวาประเทศไทย
มีอาณาบริเวณติดพรมแดนประเทศเพื่อนบานทั้งสิ้น 4 ประเทศ ไดแก ประเทศมาเลเซีย พมา ลาวและ
กัมพูชา ซึ่งมูลคาการคาชายแดนในป พ.ศ. 2551 ของประเทศไทยกับทั้ง 4 ประเทศมีมูลคาทั้งสิ้น 712,771
ลานบาท มีรายละเอียดสามารถสรุปไดดังนี้
ประเทศมาเลเซีย: มีมูลคาการคารวมทั้งสิ้น 441,265 ลานบาท เปนการสงออกมูลคา 272,039
ลานบาท การนําเขา 169,226 ลานบาท
ประเทศพมา: มีมูลคาการคารวมทั้งสิ้น 143,686 ลานบาท เปนการสงออกมูลคา 35,198 ลานบาท การนําเขา
สูงถึง 108,489 ลานบาท
ประเทศลาว: มีมูลคาการคารวมทั้งสิ้น 77,521 ลานบาท เปนการสงออกมูลคา 56,029 ลานบาท การนําเขา
21,492 ลานบาท
ประเทศกัมพูชา: มีมูลคาการคารวมทั้งสิ้น 50,299 ลานบาท เปนการสงออกมูลคา 47,372ลานบาท
การนําเขา 2,928 ลานบาท
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หากพิจารณาเฉพาะการคาชายแดนกับประเทศพมา ในบรรดาจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศ
พมานั้น แมกาญจนบุรีจะเปนจังหวัดที่มีมูลคาการคากับพมาสูงที่สุด แตสวนใหญเปนการนําเขา ที่ในป
2551 มีมูลคาสูงถึง 103,984 ลานบาท ในขณะที่การสงออกมีเพียง 216 ลานบาท อันทําใหดุลการคาของ
จังหวัดกาญจนบุรีขาดดุลเปนมูลคาถึง 103,768 ลานบาท
ู

150,000
100,000
50,000
0
-50,000
-100,000
-150,000

1
เชียงใหม

2
ตาก

3
5 ฯ
เชียงราย
แมฮอ4งสอน กาญจน

6
7
ระนอง
ประจวบฯ

อื่น8ๆ

การสงออก

5.3

18,072

5,677

799

216

10,225

68

134

การนําเขา

0

1,541

221

40

103,984

2,560

114

25

ดุลการคา

5.3

16,530

5455

758

-103,768

7,664

-46

108

ที่มา: ขอมูลจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการคาตางประเทศ โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร

แผนภาพที่ 9: มูลคาการคาชายแดนกับประเทศพมา ป พ.ศ. 2551

ทั้งนี้ จากมูลคาการคาชายแดนของจังหวัดกาญจนบุรี จากดานศุลกากรสังขละบุรี ณ เดือน
พฤษภาคม 2551 พบวามีมูลคา 5,495.52 ลานบาท มูลคาการสงออก 16.06 ลานบาท โดยสินคาสงออก
มากที่สุด คือ สังกะสี รองมาคือ ดีเซลหมุนเร็วและน้ํามันปาลม ทั้งนี้ สินคาสงออกที่มีมูลคาสูงอยาง รถยนต
บรรทุกนั้น ทางการพมาไดสั่งหามนําเขาตั้งแตป 2548 สวนสินคานําเขามีมูลคา 5,479.47 ลานบาท โดย
สินคานําเขามูลคาสูงสุด คือ มากสุด คือ กาซธรรมชาติ รองมาเปน โค – กระบือ ไมคิ้ว และวงกบ ประตู
บานหนาตาง อยางไรก็ดี ปริมาณการคาที่เกิดขึ้นนั้นมีสัดสวนของการคาชายแดนเพียงเล็กนอย เนื่องจาก
สวนใหญเปนการคาผานแดน (Cross-border Trade) ที่คลายกับการคาระหวางประเทศทั่วไป การคาผาน
แดนแบบนี้ ไดกลายเปนดานหลักของการคาชายแดนของกลุมภาคกลางตอนลาง 1 ในปจจุบัน ทั้งนี้
จะพบวาผูที่ประกอบการคา ไมใชเพียงชุมชนที่อยูบริเวณชายแดน ที่สําคัญกลายเปนผูผลิตหรือผูรวบรวม
ขนาดใหญ จากศูนยกลางที่มีทุนขนาดใหญ อาทิ การนําเขากาซธรรมชาติจากพมาที่อําเภอทองผาภูมิ ทํา
ใหผลกระทบทางเศรษฐกิจตอชุมชนและประชากรในกลุมจังหวัดคอนขางนอย นอกจากนี้ ในสวนของการคา
ชายแดนที่แทจริงนั้น ที่ผานมาการคาชายแดนระหวางไทยและพมาประสบปญหาสําคัญจากปจจัยความ
ออนไหวทางการเมืองและปญหาความมั่นคงภายในประเทศ เนื่องจากยังคงมีการสูรบระหวางรัฐบาลพมากับ
กลุมกะเหรี่ยงตามตะเข็บชายแดนไทย ทําใหไมสามารถเปดจุดผานแดนถาวรได สงผลกระทบตอการคาและ
ความสัมพันธระหวางประเทศ
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สินคานําเขาสําคัญ

สินคาสงออกสําคัญ

ขอมูลจากดานศุลกากรสังขละบุรี , สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาญจนบุรี พฤษภาคม 2551

แผนภาพที่ 10: สินคาสงออกและนําเขาระหวางกาญจนบุรีกับพมา

3.2.5 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
เมื่อวิเคราะหปจจัยทางดานเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 สามารถสรุปจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อกําหนดทิศทางและเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด ไดดังนี้ คือ
จุดแข็ง (Strengths) ของกลุมจังหวัด มีประเด็นสําคัญดังนี้
ดานการเปนฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตรและเกษรอุตสาหกรรม
 พื้นที่มีแหลงน้ํา ดินอุดมสมบูรณเปนฐานผลิตอาหารของภาค/ประเทศ
 มีอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรที่เชื่อมโยงกับภาคการเกษตรในพื้นที่
 มีการคมนาคมที่สะดวกไมไกลจากกรุงเทพฯ โดยเฉลี่ยประมาณ 100 กม. และเปนประตู สู
ชายแดนภาคตะวันตกและภาคใต
 มีผลผลิตทางปศุสัตว (สุกร-ไก)และประมงน้ําจืด กุงกามกราม ปลาน้ําจืดเปนอันดับตนของ
ประเทศ
 มีตลาดคาสงสินคาทางเกษตร (พืชผักผลไม) ที่ใหญที่สุดของภาคกลาง
 มีภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานทีห่ ลากหลาย
 มีความหลากหลายทางชีวภาพ
 เกษตรกรมีประสบการณ องคความรูความสามารถ
ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
 แหลงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและธรรมชาติที่โดดเดน

15

 มีการคมนาคมที่สะดวกไมไกลจากกรุงเทพฯ โดยเฉลี่ยประมาณ 100 กม. และเปนประตูสู
ชายแดนภาคตะวันตกและภาคใต
 มีความหลากหลายทางชีวภาพ
 มีอุทยานแหงชาติที่มีความสมบูรณเชื่อมตอกับพื้นที่ปา ที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ดานการคาชายแดน
 มีพื้นที่เชื่อมโยงจากกรุงเทพฯ ถึงชายแดนฃองเมียนมาร (พมา) ที่ใกลที่สุด
จุดออน (Weaknesses) ของกลุมจังหวัด มีประเด็นสําคัญดังนี้
ดานการเปนฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตรและเกษรอุตสาหกรรม
 ยังมีปญหาดานการวางระบบผังเมืองที่ดี
 ประสบปญหามลพิษทางกลิน่ และทางน้ําจากอุตสาหกรรม / การเกษตร / ชุมชน
 ขาดแคลนแรงงานดานอุตสาหกรรม/ภาคเกษตร
 ขาดการวางแผนใชประโยชนจากที่ดิน
 วงจรการผลิตและการสงจําหนายอาหารยังไมไดมาตรฐานสากล
 ขาดการเชื่อมโยงโครงขายเสนทางคมนาคม (ทางรอง) ระหวางจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ
 เกษตรกรใชสารเคมีในปริมาณมาก
 ขาดการสืบทอดวัฒนธรรมและวิถีชวี ิตทางการเกษตร
 การรวมกลุมเกษตรกรไมเขมแข็งขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 ตลาดกลางคาสงยังขาดระบบควบคุม
ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
 ขาดการจัดการและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวอยางมีบูรณาการ
 แหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัดที่ไดรับการยกระดับมาตรฐานยังมีจํานวนไมมากเมื่อเทียบกับ
แหลงทองเที่ยวที่มีในกลุม
ดานการคาชายแดน
 มีปญหาอาชญากรรมรุนแรง ปญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
 มีแนวเขตที่ยาว ทําใหยากตอการควบคุม
โอกาส (Opportunities) ของกลุมจังหวัด มีประเด็นสําคัญดังนี้
ดานการเปนฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตรและเกษรอุตสาหกรรม
 มีโครงการถนนภูมิภาคเชื่อมโยงเปนเครือขาย (Network) จากภาคเหนือ กลางและใต
 รัฐบาลมีนโยบายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตอาหารโลก
 มีงานวิจัยของสถาบันตางๆ ในประเทศ ที่เหมาะสมกับการทําการเกษรในกลุมจังหวัด
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ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
 มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเขามาทองเที่ยวในพื้นที่จํานวนมากมีนโยบาย
สนับสนุนการทองเที่ยวภายในประเทศของรัฐบาล
ดานการคาชายแดน
 มีชองทางการคาชายแดนสูพ มา มหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลางและยุโรปในอนาคต
อุปสรรค (Threats) ของกลุมจังหวัด มีประเด็นสําคัญดังนี้
ดานการเปนฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตรและเกษรอุตสาหกรรม
 ความผันผวนราคาพืชผลทางการเกษตร/ทางเศรษฐกิจ
 ตางประเทศมีมาตรการกีดกันทางการคามากขึ้น
 ปจจัยการผลิตทางการเกษตร อาทิ น้ํามัน ปุย มีราคาเพิ่มขึ้น
ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
 อยูใกลปริมณฑลและแหลงมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําใหนักทองเทีย่ วไมคอย
มาทองเที่ยวในกลุมจังหวัด
ดานการคาชายแดน
 จุดผานแดนไทย – พมามีนอย และยังไมมีจุดผานแดนถาวรตางประเทศมีมาตรการกีดกันทาง
การคามากขึ้น
3.3 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
จากการวิเคราะหสถานการณ ศักยภาพ รวมถึงความตองการของประชากร สามารถกําหนดวิสัยทัศน
และประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ไดดังนี้ คือ
วิสัยทัศน : เปนฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมตามมาตรฐานปลอดภัยและ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ประเด็นยุทธศาสตรของกลุม จังหวัด:
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 นั้น มีประเด็นการพัฒนาทั้งสิ้น 2
ประเด็น (จากของเดิม 7 ประเด็นในแผนพัฒนาฯ ป 2553-2556) ไดแก
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การผลิต

ประเด็นยุทธศาสตร
แผนพัฒนากลุม
จังหวัด

2553-2556
7

ท องเที่ยว

• ฐานการผลิตและ • ส งเสริมการ
ส งออกสินค า
ท องเที่ยวเชิง
เกษตร
อนุรักษ
อุตสาหกรรมและ
เกษตร
อุตสาหกรรมด วย
ระบบการผลิตที่
ปลอดภัย

ุ

ุ

ู ุ

สังคม

การค าชายแดน

• ยกระดับ •ส งเสริมการค า
คุณภาพชีวติ ชายแดน
ประชากรใน
กลุมจังหวัด

ปกครอง
• พัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ านเมืองที่ดี

ประชาธิปไตย สิ่งแวดล อม
• ส งเสริม
ประชาธิปไตย
และการมีสวน
ร วมของทุกภาค
ส วน

เกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ • มุงเป็ นฐานการผลิตสินค าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ที่
ได รับการทบทวน ปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศและการส งออก

• พัฒนาระบบ
โครงสร าง
พืน้ ฐานและ
สิ่งแวดล อม

ทองเที่ยว

• ส งเสริมการท องเที่ยวเชิง
อนุรักษ

2
แผนภาพที่ 11 : สรุปประเด็นแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ที่ไดรับการทบทวนใหม

ประเด็นยุทธศาสรที่ 1: ประเด็นการเปนฐานผลิตและสงออกสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อ
การบริโภคภายในประเทศและการสงออก
โดยประเด็นยุทธศาสตรการเปนฐานผลิตและสงออกสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศและการสงออกนั้น ถือไดวาเปนประเด็นยุทธศาสตรหลักที่สําคัญของกลุม เพราะเปน
ประเด็นการพัฒนาที่บูรณาการอยางครบวงจร โดยเปนการเชื่อมโยงภาคเกษตรกรรมไปสูอุตสาหกรรมแปร
รูปสินคาเกษตรในรูปแบบของอาหารและเคื่องดื่ม ซึ่งเปนสาขาอุตสาหกรรมหลักของกลุมที่มีสัดสวนสูงถึง
กวารอยละ 40 ของมูลคาอุตสาหกรรมทั้งหมดของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 และเปนการสนับสนุน
นโยบายรั ฐ บาลที่ ต อ งการผลั ก ดัน เรื่อ งอาหารลพลั ง งานทดแทนให เ ป น วาระแห ง ชาติ นอกจากนั้ น ยั ง
สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ภาคกลางตอนลางนั้นเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนพื้นที่
ทางการเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ มีแหลงน้ําบริบูรณและสรางรายได ทางเศรษฐกิจใหกับเกษตรกรใน
พื้นที่ อยางไรก็ดี แนวทางการพัฒนาดานการเกษตรกรรมเชื่อมโยงกับภาคเกษตรอุตสาหกรรมของกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 มุงเนนไปที่การสงออกและบริโภคภายในประเทศ ในประเด็นยุทธศาสตรรอง
ของกลุมภาคกลางตอนลาง 1 เปนประเด็นยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ซึ่งทางกลุมจังหวัดมี
ศั ก ยภาพด า นการท อ งเที่ ย วค อ นข า งมาก เนื่ อ งจากมี แ หล ง ท อ งเที่ ย วทั้ ง ทางประวั ติ ศ าสตร แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ประกอบกับมีการคมนคมที่สะดวกและไมไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก
เปาประสงค:
สําหรับเปาประสงคในประเด็นยุทธศาสตรการเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่
มีความปลอดภัยและไดมาตรฐานสําหรับการบริโภคในประเทศและการสงออก ไดกําหนดเปาประสงคไว
2 เปา ไดแก
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1. เพิ่มมูลคาและการสงออกสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
2. มีการใชพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตเพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคาวัสดุเหลือใช
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย:
สํ า หรั บ ตั ว ชี้ วั ด และค า เป า หมายที่ จ ะใช วั ด ความสํ า เร็ จ ของเป า ประสงค ที่ กํ า หนดไว ใ นประเด็ น
ยุทธศาสตรการเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน
สําหรับการบริโภคในประเทศและการสงออก มีทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด ไดแก
1. รอยละของจํานวนเกษตรกรที่ผานการประเมินความพรอมเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต
GAP โดยตั้งคาเปาหมายไวที่รอยละ 100
กลยุทธ:
1. การบริหารจัดการปจจัยพื้นฐานทางดานการเกษตรของกลุมจังหวัด (ปรับปรุงคุณภาพแหลงน้ํา
เพื่ออการเกษตร
2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดตนทุนระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
3. การแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่ม โดยสงเสริมใหมีการแปรรูปพืชพลังงานและวัสดุเหลือใชภาค
การเกษตร
4. การพัฒนาและยกระดับตลาดกลางสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน
5. การพัฒนาบุคลากรทางดานเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม โดยสงเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตทางการเกษตรใหกับเกษรกรรุนใหม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: ประเด็นสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
เปาประสงค:
สําหรับเปาประสงคในประเด็นยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กําหนดเปาประสงคไวเพียงเปา
เดียว คือ
1) เพิ่มรายไดและจํานวนนักทองเที่ยว
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย:
สํ า หรั บ ตั ว ชี้ วั ด และค า เป า หมายที่ จ ะใช วั ด ความสํ า เร็ จ ของเป า ประสงค ที่ กํ า หนดไว ใ นประเด็ น
ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มี 1 ตัวชี้วัด ไดแก
1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดการทองเที่ยว โดยกําหนดคาเปาหมายอยางนอยรอยละ 1 ตอป
กลยุทธ:
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว
7. การพัฒนาปจจัยพื้นฐานการทองเที่ยว
8. การพัฒนาผลิตภัณฑการทองเที่ยว
9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว
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10. การพัฒนาดานการตลาดและการประชาสัมพันธ

วิสัยทัศน : เป็ นฐานการผลิตและส งออกสินค าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมตามมาตรฐานปลอดภัย
และส งเสริมการท องเที่ยวเชิงอนุรักษ

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ ี 1 (ประเด็นยุทธศาสตร หลัก)

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ ี 2 (ประเด็นยุทธศาสตร รอง)

เป็ นฐานการผลิตสินค าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ที่มี
ความปลอดภัยและได มาตรฐานสําหรับการบริ โภคใน
ประเทศและการสงออก

สงเสริ มการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

เปาประสงค :
1. เพิ่มมูลคาและการสงออกสินค าเกษตร/เกษตรอุตสาหกรรม
2. มีการใช พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตภาคการเกษตร
เพื่อลดต นทุนและเพิ่มมูลคาวัสดุเหลือใช

เปาประสงค :
1. เพิ่มรายได และจํานวนนักทองเที่ยว

ตัวชีว้ ัดและค าเปาหมาย:
1. ร อยละของจํานวนเกษตรที่ผานการประเมินความพร อม เพื่อ
ขอรับรองมาตรฐานการผลิตระบบ GAP (ร อยละ 100)

ตัวชีว้ ัดและค าเปาหมาย:
1. ร อยละที่เพิ่มขึ ้นของรายได จากการทองเที่ยว (ร อยละ 1/ปี )

แผนภาพที่ 12: สรุปแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1

:
ทั้งนี้โดยสรุปแผนพัฒนาฯ ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 มีการกําหนดกลยุทธที่สําคัญๆ ซึ่ง
สอดคลองกับเปาประสงคการพัฒนา ดังนี้
2 ประเด็น
ยุทธศาสตร

5 เปาประสงค

10 กลยุทธ

1. มุงเปนฐานการผลิต
และสงออกสินคาเกษตร
อุตสาหกรรมและเกษตร
อุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
เพื่อการบริโภคใน
ประเทศและการสงออก

1. เพิ่มมูลคาและการสงออกสินคา
เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
2. สงเสริมการใชพลังงานทดแทนใน
กระบวนการผลิตภาคการเกษตรเพื่อ
ลดตนทุนและเพิ่มมูลคาวัสดุเหลือใช

1. การบริหารจัดการปจจัยพื้นฐานทางดาน
การเกษตรของกลุมจังหวัด (ปรับปรุงคุณภาพ
แหลงน้ําเพื่ออการเกษตร)
2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลด
ตนทุนระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพ โดย
คํานึงถึงสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของ
สินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
3. การแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่ม โดยสงเสริม
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ใหมีการแปรรูปพืชพลังงานและวัสดุเหลือใช
ภาคการเกษตร
4. การพัฒนาและยกระดับตลาดกลางสินคา
เกษตรใหไดมาตรฐาน
5. การพัฒนาบุคลากรทางดานเกษตรและ
เกษตรอุตสาหกรรม โดยสงเสริมการสืบทอด
วัฒนธรรมและวิถชี ีวติ ทางการเกษตรใหกับ
เกษรกรรุนใหม
2. สงเสริมการทองเที่ยว 4. เพิ่มรายไดและจํานวนนักทองเที่ยว 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการการ
5. เพิ่มมูลคาผลผลิตของสินคา
เชิงอนุรักษ
ทองเที่ยว
ผลิตภัณฑ ชุมชนและทองถิ่น และ 7. การพัฒนาปจจัยพื้นฐานการทองเที่ยว
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 8. การพัฒนาผลิตภัณฑการทองเที่ยว
(SME)
9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการ
ทองเที่ยว
10. การพัฒนาดานการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ

4. การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัตริ าชการประจําป 2554 ของกลุมจังหวัด
จังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
4.1แนวทางการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ
ทางคณะที่ปรึกษาไดจัดทําตัวอยางการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป
2554 โดยมีแผนงานโครงการที่สําคัญ (กําหนด Flagship Project) ที่มีความสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนาของกลุมจังหวัด ที่คํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพื่อเปนตัวอยางใน
การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 ใหแกกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง
1 ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาไดเลือกประเด็นยุทธศาสตรการผลิตและสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อบริโภคภายในประเทศและเพื่อสงออกขึ้นมาเปนตัวอยาง เนื่องจากเปนประเด็นยุทธศาสตร
หลักของกลุมจังหวัด และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจกับกลุมจังหวัด โดยรายละเอียดของแนวทางการแปลง
แผนฯ และการกําหนดโครงการสําคัญเบื้องตน (Flagship Project) มีดังตอไปนี้
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แนวทางการแปลงแผนพัฒนาไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 สําหรับประเด็นการเปนฐาน
การผลิตและสงออกสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมนั้น คณะที่ปรึกษาเสนอวาควรจะพิจารณาจัดทํา
โครงการที่สอดคลองกับกลยุทธและเปาประสงคที่ระบุไวในแผนพัฒนาฯ โดยควรจะวางภาพรวมของแนว
ทางการพัฒนาดานการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมในรูปแบบของ “หวงโซมูลคา (Value Chain)” ซึ่งเปน
เครื่องมือในการบูรณาการกลยุทธและแผนงานโครงการของกลุมจังหวัด ทั้งนี้ กระบวนการของหวงโซมูลคา
จะเปนการแจกแจงกระบวนการพัฒนาการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมทั้งหมดที่ครบสมบูรณแบบตั้งแต
ตนน้ําไปยังปลายน้ํา โดยครอบคลุมประเด็นการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิต การทําวิจัย
และพัฒนา (R&D) ทั้งในเชิงการวิจัยพันธพืชใหมๆ หรือการวิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต การ
เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพและลดตนทุนในการผลิต การแปรรูปเพื่อสรางมูลคา ไปจนถึงการทําโลจิสติกสและ
การจัดการทางดานการตลาด เปนตน โดยกระบวนการของหวงโซมูลคานั้นยังสามารถสรางการมีสวนรวม
ของภาคีและประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากผูที่เขารวมประชุมสามารถระบุความตองการหรือเติมเต็มชองวาง
ภายในกรอบกลยุทธที่กําหนดวาตองการใหเกิดโครงการในรูปแบบใดและเพื่อตอบสนองเปาประสงคและ
ประเด็นกลยุทธใด นอกจากนี้ การจัดทํา Value Chain ยังชวยในดานการกําหนดบทบาทผูรับผิดชอบ
เนื่องจากสามารถแบงขอบเขตไดอยางคราวๆ วาโครงการระดับไหนสวนกลางควรดําเนินการ โครงการ
ระดับไหนกลุมจังหวัดควรดําเนินการ ทั้งนี้ หากพิจารณาดูแลวพบวาในสวนนั้นเปนแผนงานที่ยังไมมีใคร
ดําเนินการทางกลุมจังหวัดก็สามารถนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุม
จังหวัด เพื่อใหสามารถตอบโจทยความตองการในระดับพื้นที่ได
สําหรับกลุมภาคกลางตอนลาง 1 นั้น จากการวิเคราะหขอมูลทางดานการเกษตรเชื่อมโยงไปจนถึง
การทําเกษตรอุตสาหกรรม ที่เปนพวกโรงงานแปรรูปสินคาการเกษตรเพื่อเปนอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบ
กับการพิจารณาจุ ดออ นและประเด็ นทาทายของกลุมจังหวัด พบวา ประเด็นสําคัญที่จะตองจัดทําอยาง
เรงดวนในปงบประมาณ 2554 นั้น คือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
ใหมีความสะอาดและปลอดภัย เพื่อการบริโภคทั้งภายในประเทศและการสงออกไปนอกประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาสินคาของกลุมใหมีการใชระบบเกษตรอินทรีย เพื่อลดการใชสารเคมีทั้งในปุยและยาฆาแมลง
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดใหสามารถเจาะตลาดบนที่มีกําลังซื้อ
สูงและมีความสนใจหวงใยในสุขภาพ นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษายังเสนอใหกลุมจังหวัดสงเสริมการแปรรูป
และเพิ่มมูลคาของเสียจากภาคการเกษตร เพื่อนํามาใชเปนพลังงานทดแทนอันจะชวยลดตนทุนการผลิตได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อย า งไรก็ดี แนวทางการจั ด ทํ า โครงการเพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า ประสงค ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นร า ง
แผนพัฒนาฯ ขางตนนั้น จําเปนที่จะตองกําหนดผลผลิตเปาหมายใหชัดเจน อาทิ สินคาเกษตรของกลุมที่
ตองการจะสงเสริม ไมวาจะเปนสินคาเดิมที่เปนพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีศักยภาพอยูแลว อาทิ ขาว ออย
หรือมันสําปะหลัง หรือจะสงเสริมสินคาเกษตรตัวใหมที่แมปริมาณการผลิตภายในกลุมจังหวัดจะยังมาสูง
มาก แตอัตราการเติบโตและการสงออกมีสูง อาทิ สินคาจําพวกผักและสมุนไพร อาทิ หนอไมฝรั่ง กระเจี๊ยบ
เขียว ขาวโพดฝกออน ผักสลัด เปนตน ซึ่งจัดไดวาเปนกลุมสินคาที่มีศักยภาพในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อการ
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แปลงแผนฯ และการจัดทําโครงการจะไดมีความชัดเจนสามารถเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติไดอยางเกิด
ประสิทธิภาพและสงผลตอเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดสูงสุด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การผลิตและสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อบริโภค
ภายในประเทศและเพื่อสงออก
เปาประสงคการพัฒนา:
ในสวนของประเด็นยุทธศาสตรการเปนฐานผลิตและสงออกสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
เพื่อการบริโภคภายในประเทศและการสงออกนั้น มีการปรับและขยายความเปาประสงคเพิ่มเติมเพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในการกําหนดกลยุทธและโครงการ ดังนี้
เปาประสงคที่ 1: เพิ่มมูลคา/การสงออกสินคาเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม
เปาประสงคที่ 2: สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตภาคการเกษตรเพื่อลดตนทุน
และเพิ่มมูลคาเพิ่มใหวัสดุเหลือใชจากภาคการเกษตร
โดยเปาประสงคที่ 2 นั้น มีการเพิ่มเติมจากของเดิม จากที่ทางกลุมไดระบุถึงประเด็นพลังงาน
ทดแทนอยา งกว า งๆ จึง ทํา ให ก ารกํา หนดแนวทางขาดความชัด เจน โดยไม ท ราบวา จะส งเสริ ม การใช
พลังงานทดแทนหรือสงเสริมการปลูกพืชพลังงาน นอกจากนี้ หากเปนการสงเสริมใหใชพลังงานทดแทนแลว
ทางคณะที่ปรึกษาเห็นวาควรมีการระบุใหชัดเจนวาเปนพลังงานทดแทนจากสิ่งใด จากพืชพลังงานหรือจาก
วัสดุเหลือใชภาคการเกษตร เปนตน
กลยุทธและแนวทางในการพัฒนา
จากการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัด ป พ.ศ. 2553-2556 พบวากลยุทธเดิมที่ทางกลุมกําหนดไว
ในประเด็นยุทธศาสตร การเปนฐานผลิตและสงออกสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศและการสงออกนั้น ยังขาดการมองแบบบูรณาการและยังขาดการรอยเรียงกลยุ ทธตาม
แนวทางหงโซมูลคา (Value Chain) เพื่อใหสามารถแปลงกลยุทธในแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2554 ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกลยุทธใหมในประเด็นการเปนฐานผลิตและสงออก
สินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่คณะที่ปรึกษาไดทําการทบทวนนั้น มี 5 กลยุทธ ดังตอไปนี้
1. การบริหารจัดการปจจัยพื้นฐานทางดานการเกษตรของกลุมจังหวัด (ปรับปรุงคุณภาพแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร)
2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดตนทุนระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
3. การแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่ม โดยสงเสริมใหมีการแปรรูปพืชพลังงานและวัสดุเหลือใชภาค
การเกษตร
4. การพัฒนาและยกระดับตลาดกลางสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน

23

5. การพัฒนาบุคลากรทางดานเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม โดยสงเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมและ
วิถีชวี ิตทางการเกษตรใหกบั เกษรกรรุนใหม

ุ

ุ

การวิจยั
และพัฒนา (R&D)
+ โครงสร างพืน้ ฐาน
การทําวิจยั พันธพชื
การพัฒนาพันธุพ ืช
การสรางระบบ
มาตรฐานสิ นคา
เกษตร
(Standardization)
พัฒนาพืน้ ที่
การเกษตร แหลงนํ้า
และระบบ
ชลประทาน

การเพิ่มผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ
และลดต นทุน

การแปรรูป
เพิ่มและสร าง
คุณค า

การพัฒนา
ระบบ
การตลาด
ประชาสัมพันธ

การขนส ง
สินค า จัดการ
บริหารสินค า
(Logistics)

การวางแผนการผลิต
(Crops Planning)

การพัฒนา
เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกีย่ ว

ศูนย
กระจายสินคา
(Logistics Center)

การจัดการพืน้ ที่
เพาะปลูก ปรับปรุง
คุณภาพดิน แหลงนํา้

การพัฒนาระบบ
บรรจุหบี หอ

การทําระบบ
รับประกันราคา
พืชผลและตลาดซือ้
ขายลวงหนา

การรับรอง
ระบบ Farming

การพัฒนา
กระบวนการแปรรูป

การเพิม่ ผลผลิต
(Productivity)

การรับรองคุณภาพ
เพือ่ การส งออก

การพัฒนาระบบ
เกษตรอินทรียโดยใช
ภูมปิ ั ญญาท องถิ่นเพือ่
ลดการใช สารเคมี

GMP/HACCP

การพัฒนาระบบ
หองเย็นเพื่อเก็บ
รักษาสินคาเกษตร
การส งเสริมใช
พลังงานทดแทนจาก
วัตถุดิบการเกษตร

การพัฒนาตลาดกลาง
อาทิ ตลาดกลาง
สินคาเกษตร

การบริหารจัดการ
คลังสินคา
(Inventory
Management)

การพัฒนาจัดการ
ข อมูลการตลาด
การส งเสริมด าน
การตลาดเพิม่ ความ
สามารถในการ
แข งขัน

การพัฒนา
เกษตรกรและ
สถาบัน
เกษตรกร
การสรางศูนย
ประสานงาน
ระหวางกลุม
เกษตรกรและภาค
ธุรกิจ
การถ ายทอด
เทคโนโลยีและองค
ความรู
การสงเสริม
การรวมกลุม ให
ความรูด า นการ
บริหารจัดการธุรกิจ
การสร างภูมคิ มุ กัน
ด วยการส งเสริมวิถี
ชีวติ ให เกษตรกร

สรางตราสินคาเพื่อ
เพิม่ มูลคาในเชิง
มาตรฐานและ
ภาพลักษณ
โครงการแผนปฏิบ ัติฯ ปี 2554

แผนภาพที่ 13: แนวทางการพัฒนาดานการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ เมื่อกําหนดกลยุทธที่มีความจําเปนและสอดคลองกับประเด็นการพัฒนาไดตามรายละเอียด
ขั้นตนแลว ลําดับตอไปคณะที่ปรึกษาไดใชกระบวนการหารือภายในที่ประชุมกับคณะทํางานยกรางแผนฯ
ของกลุมจังหวัด เพื่อชวยกันกําหนดกรอบโครงการที่มีความจําเปนและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาตาม
กลยุทธที่กําหนด โดยจากแผนภาพที่ 13 คณะที่ปรึกษาไดลองตั้งกรอบโครงการขึ้นมา โดยพิจารณาถึง
กิจกรรมหรือโครงการที่ควรจะมีเพื่อตอบสนองเปาประสงคของประเด็นการเปนฐานผลิตและสงออกสินคา
เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมของกลุมภาคกลางตอนลาง 1
ทั้งนี้ ในสวนของการจัดทําและพิจารณาโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2554 ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 นั้น คณะที่ปรึกษาไดอาศัยกรอบแนวทางในการ
วิเคราะหและคัดเลือกโครงการ ดังมีสาระสําคัญสามารถสรุปไดตามแผนภาพดานลางนี้
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ความสอดคลอง
เชื่อมโยงของแผน
• นโยบายรัฐบาล (นโยบาย
เรงดวน*)
• แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
• ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
• ยุทธศาสตรรายสาขา
• แผนปฏิบัติราชการในปี กอนๆ
• ศักยภาพ โอกาส สภาพปั ญหา
• ความต องการของประชาชนใน
พื้นที่

คุณภาพของโครงการ
• ความชัดเจนของวัตถุประสงค
• ความชัดเจนผลผลิต/ผลลัพธ
• พื้นที่ เป าหมายโครงการ
• ขนาดกลุมเป าหมายโครงการ
• ความสอดคล องระหวางกิจกรรม
วัตถุประสงค และผลที่ คาดวาจะได รับ
• ความเหมาะสมของกิจกรรม
• ความเหมาะสมของคาใช จาย
• ความคุมคาในการสนับสนุน
• ผลกระทบของโครงการ (บวก/ลบ)

ความพรอมและความ
เป็ นไปไดในการ
ดําเนินงาน
• ภารกิจและความเหมาะสมของ
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
• การบูรณาการระหวางหนวยงาน
• ความพร อมของชุมชน/พื้นที่
• ความสามารถในการตอยอด
การดําเนินงานโครงการในปี
ถัดไป
• ความพร อมในการดําเนินงาน
โครงการ

แนวทางการคัดเลือกโครงการ
• การทํา Check Lists เพื่ อตรวจสอบ
ความครบถ วนตามเกณฑ

• การให คะแนนเพื่ อประเมิน
โครงการ (ชวงคะแนนที่ เหมาะสม)

แผนภาพที่ 14: แนวทางในการวิเคราะหและคัดเลือกโครงการ

ปจจัยพื้นฐานที่ทุกแหลงขอมูลตระหนักวา เปนเงื่อนไขเบื้องตนของการพิจารณาวิเคราะหโครงการ
และคัดเลือก ประกอบดวย
- ปจจัยความสอดคลองเชื่อมโยงของแผน: ทิศทาง เปาหมาย และแนวทางในการ
ดําเนินงานตามแผนในระดับตางๆ ที่มีความสอดคลอง เชื่อมโยง และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
เปนปจจัยเบื้องตนที่จะชวยในการพิจารณาโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับกลุมจังหวัดซึ่งมีบทบาทใน
การบูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรในสวนกลาง กับความตองการในพื้นที่ใหมีความเปน
เอกภาพนั้น ความสอดคลองเชื่อมโยงของแผนจึงเปนสิ่งสําคัญลําดับแรกที่หนวยงานที่
เกี่ยวของควรนํามาพิจารณาวิเคราะห และคัดเลือกโครงการที่ควรไดรับการสนับสนุนให
ดํ า เนิ น การต อ ไป ความสอดคล อ งเชื่ อ มโยงระหว า งโครงการและแผนในระดั บ ต า งๆ
นอกจากจะมีสวนชวยใหการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเกิดผลอยาง
ชัดเจนแลวนั้น ยังมีหลักประกันในเบื้องตนวาโครงการดังกลาวจะมีสวนชวยเสริมสราง หรือ
แก ป ญ หาที่ ส ว นกลาง หรื อ หน ว ยงานในพื้ น ที่ เ ห็ น ว า เป น เรื่ อ งเร ง ด ว นที่ ค วรแก ไ ขหรื อ
สงเสริมอีกดวย นอกจากความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางทิศทางของแผนในระดับตางๆ
แลวนั้น สิ่งที่จะหนวยงานควรคํานึงถึงคือ ความสอดคลองระหวางการดําเนินงานโครงการ
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ในแตละป โดยพิจารณาวิเคราะหใหเห็นถึงความตอเนื่องในการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานโครงการที่กอใหเกิดประโยชนแกพื้นที่อยางแทจริง
- คุณภาพและความจําเปนของโครงการ: สําหรับประเด็นเรื่องคุณภาพของโครงการนั้น
ตามความเห็นของ ก.น.จ. ระบุวา สิ่งที่ควรนํามาพิจารณา คือ วัตถุประสงคและเปาหมาย
ของโครงการมี ความชัดเจนว าจะบรรลุยุทธศาสตรมากนอยเพียงใด โครงการของกลุม
จังหวัดจําเปนตองมีการหารือและยอมรับรวมกันของจังหวัดในกลุม เพื่อสรางความรวมมือ
ในการขับเคลื่อนและใหผลประโยชนเกิดกับกลุมจังหวัด นอกจากนั้น ยังควรพิจารณาจาก
ความจําเปนของโครงการ ความเหมาะสม และความเปนไปไดของโครงการ สําหรับความ
เหมาะสมของกิจกรรมที่ควรไดรับการสนับสนุน โดยมุงเนนสนับสนุนโครงการที่ฝกอบรม
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติจริงในการสรางงาน และสรางอาชีพ แตโครงการฝกอบรม ศึกษาวิจัย
ที่ไมกอใหเกิดการสรางงาน สรางรายได รวมทั้งโครงการทัศนศึกษา นําเที่ยว และดูงาน
ตางประเทศ เปนโครงการที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑ2 เปนตน ในขณะเดียวกัน ความ
คุมคา หรือผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการควรพิจารณาใหครอบคลุมทั้งในสวน
ของประสิทธิภาพของโครงการ (เปรียบเทียบตนทุนตอหนวย ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริง
เปรียบเทียบกับแผน สัดส วนเวลาที่ใช จริงในการใหบริการเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่
กําหนด และสัดสวนผลผลิตตอทรัพยากร) ประสิทธิผลของโครงการ และผลกระทบตอ
ประชาชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเกิดจากการดําเนินงาน
โครงการ3
- ความพรอมและความเปนไปไดในการดําเนินงาน: ไมเพียงความสอดคลองเชื่อมโยง
ระหวางโครงการกับแผน หรือยุทธศาสตรของแผนในระดับตางๆ และความคุมคา หรือ
เหมาะสมของกิจกรรมโครงการเทานั้นที่จะควรนํามาใชในการพิจารณาโครงการ สิ่งที่ขาด
เสียมิไดในกระบวนการดังกลาว คือ การพิจารณาความพรอม หรือความสอดคลองระหวาง
ภารกิจของหนวยงานในการดําเนินงานโครงการ ยกตัวอยางเชน โครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัด นอกจากจะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด
และนโยบายรัฐบาลแลวนั้น ควรเปนโครงการที่มีลักษณะรวมกันดําเนินการโดยจังหวัดใน
กลุม มากกวาเปนโครงการกลุมแตแยกกันดําเนินการ พรอมกันนั้น หากโครงการที่ควร
ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดไมควรเปน
โครงการตามภารกิจปกติของหนวยงาน เปนตน
2

บันทึกความเห็นของ ก.น.จ. เรือ่ ง “แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุม จังหวัด แผนปฏิบตั ิราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบตั ิราชการประจําป
ของกลุม จังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

3

เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธในหนวยงานภาครัฐ” โครงการฝกอบรมเชิงประสบการณ “การพัฒนานโยบายและการ
จัดการในหนวยงานภาครัฐ” ระหวางวันที่ 14-15, 21-22 กุมภาพันธ 2552 จัดโดย สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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แนวทางที่กลาวมาขางตน ครอบคลุม 3 ประเด็นหลักที่จะเปนประโยชนในการวิเคราะหโครงการ
เพื่อใหทราบทิศ ทางของแผนงานโดยรวมวามีความสอดคลอง หรื อสงผลต อเปาหมายตามยุทธศาสตร
หรือไม อยางไร ทั้งนี้ เนื่องจากเปนไปไดวา แตละปงบประมาณหนวยงานพิจารณาโครงการอาจไดรับ
ขอเสนอโครงการในปริมาณมาก และมีความหลากหลาย ดังนั้น การออกแบบเกณฑในการคัดเลือกโครงการ
จึงจะเปนตัวชวยที่มีประโยชนกับหนวยงานในการนําไปปรับปรุงแผนใหมีประสิทธิภาพโดยรวมสูงขึ้น ในการ
นี้ สถาบันฯ จึงไดออกแบบแนวทางในการคัดเลือกโครงการ รายละเอียดจะไดกลาวถึงในสวนตอไป
การวิจยั
และพัฒนา(R&D)
+ ปั จจัยพืน้ ฐาน

การเพิ่มผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ
และลดต นทุน

การแปรรูป
เพิ่มและสร าง
คุณค า

• การวางแผนการผลิตของ • การส งเสริ มการจัดทํา
ประเทศ โดยคํานึ งถึงการ ระบบ Zero Waste
ระดับ
จัดสรรการใช พืน้ ที่
• การจัดทําฟาร มตัวอย าง
กระทรวง • การพัฒนาพันธ พืชและ
• การบูรณาการการรับรอง เพื่อถ ายทอดเทคโนโลยี
ปศุสัตว ท่ สี ําคัญ
มาตรฐานสําหรั บประเทศ การแปรรู ปวัสดุเหลือใช
• การพัฒนาพืน้ ที่การ
ที่ทัดเทียมสากล
ทางการเกษตร
เกษตร แหล งนํา้ และ
• การปรั บปรุ งคุณภาพแม • การคัดแยกสินค าตาม
ระบบชลประทาน
นํา้ ท าจีนที่มีมลพิษ
คุณภาพเพื่อจัดเกรด
ระดับกลุม
สินค า
• การพัฒนาระบบเกษตร
จังหวัด
อินทรี ย (Organic Farm) • การพัฒนากระบวนการ
โดยใช ภูมิปัญญาท องถิ่น แปรรู ปพืชพลังงานและ
เพื่อลดการใช สารเคมี
วัสดุเหลือใช ภาค
การเกษตร
• การพัฒนาการบริ หาร
จัดการฟาร มเพื่อขอรั บรอง • ส งเสริ มให เอกชนมา
ระดับจังหวัด
มาตรฐานคุณภาพเพื่อการ ลงทุนระบบห องเย็นเพื่อ
ส งออกGAP/GMP/HACCP เก็บรั กษาสินค าเกษตร
• การวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตร

ระดับ
ท องถิ่น

การพัฒนา
ระบบ
การตลาด

การบริหาร
จัดการสินค า
(Logistics)

การพัฒนา
เกษตรกรและ
สถาบัน
เกษตรกร

• การพัฒนาระบบประกัน • วางแผนเส นทางขนส ง • บริ การปรึกษาแนะนํา
ราคาพืชผลและตลาดซือ้
ในประเทศ เพื่อรองรั บ เทคโนโลยีการผลิตใหม อาทิ
ขายล วงหน า
ASEAN Supply Chain Post Harvest Technology
• การทําการตลาดเพื่อ
• จัดตัง้ ศูนย กระจายสินค า • สนับสนุนสินเชื่อและการ
ประชาสัมพันธ การเป็ น
เพื่อเป็ นจุดส งผ านสินค า แปลงสินทรั พย ให เป็ นทุนแก
ฐานผลิตอาหารระดับโลก ทัง้ ในและต างประเทศ เกษตรกร
• การเจรจาจับคูระหว างผู • ส งเสริ มความร วมมือกัย • การจัดตัง้ ศูนย พัฒนา
ส งออกและเกษตรกร
สถาบันการศึกษา เพื่อ อุตสาหกรรมการเกษตร
(Contract Farming)
เพื่อส งออกแบบครบวงจร
อบรมผูประกอบและ
สร างความแข็งแกร งใน ในพืน้ ที่ (Food Processing
• การพัฒนา/ยกระดับ
Capacity Building and
ด านโลจิสติกส และซัพ
มาตรฐานตลาดกลาง
Export Development
สินค าเกษตร (ตลาดทุงศรี พลายเชน
Center)
เมือง) ให ได รับการยอมรั บ
ระดับสากล
• การส งเสริ ม สืบทอด
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตทาง
• การพัฒนาจัดการข อมูล
การเกษตร
การตลาด (Market
Intelligence Unit) โดยมี
การรวบรวมข อมูล
ผลิตภัณฑ ฟาร มเกษตร
ในพืน้ ที่ทัง้ หมด

• การทําแปลงสาธิตเกษตร • การส งเสริ มจัดทําปุย
อินทรี ยในระดับอําเภอ
หมักชีวภาพใช ในระดับ
และระดับตําบล
ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได • การจัดงานแสดงสินค า
ผลิตภัณฑ การเกษตร
• การส งเสริ มให เกษตรกร ให เกษตรกร
ระดับท องถิ่น
ใช นํา้ ส มควันอ อยเพื่อ
กําจัดศัตรู พืช

• การทําส งเสริ มการรวมกลุม
ของเกษตรกรและการจัดตัง้
สหกรณ การเกษตรใน
ชุมชน

แผนภาพที่ 15: แนวทางการแบงความรับผิดชอบโครงการ

นอกจากนี้ ทางคณะที่ปรึกษาไดพยายามจําแนกความรับผิดชอบของการจัดทําโครงการไมวาจะเปน
โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานสวนกลาง โครงการที่เปนของระดับกลุมจังหวัด ระดับจังหวัด
และระดั บ ท อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ โครงการของหน ว ยงานส ว นกลาง หมายถึ ง โครงการที่ ป กติ แ ล ว มี ห น ว ยงาน
สวนกลางที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบอยูแลว ซึ่งมักจะเปนโครงการที่มีลักษณะกวางๆ ในภาพรวม มากกวา
โครงการที่มีลักษณะเจาะจงกับพื้นที่ ไมวาจะเปนการวางแผนการผลิตสินคาเกษตรในระดับประเทศที่จัดทํา
โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือการจัดทําระบบมาตรฐานคุณภาพการ
จัดการบริหารฟารมเกษตร (GAP) เปนตน การจัดแบงบทบาทความรับผิดชอบนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหกลุม
จังหวัดสามารถกําหนดโครงการขึ้นเองไดตามความตองการและความจําเปนของกลุม โดยไมไปซ้ําซอนกับ
งานของหนวยงานสวนกลาง ของจังหวัดและของทองถิ่น ในขณะเดียวกันการแบงบทบาทความรับผิดชอบ
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ลักษณะนี้เปนเสมือนแนวทางในการบูรณาการการทํางานรวมกัน อันจะชวยใหเกิดโครงการที่เชื่อมโยง
สอดคลองกันและสามารถกอใหเกิดผลลัพธที่ดีกวาในทางปฏิบัติ (ตามแผนภาพที่ 15)
นอกจากนี้ จากการทบทวนแผนพัฒนาฯ และจัดทําตัวอยางแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 ของ
ทางกลุม หลังจากการหารือในที่ประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2552 ที่ปรึกษาสามารถกําหนดและสรุป
โครงการสําคัญ (Flagship Projects) พรอมกับผูรับผิดชอบไดดังรายละเอียดในตารางดานลางนี้
4.2 สรุปโครงการสําคัญ (Flagship) เบื้องตน ภายใตประเด็นยุทธศาสตรดานการผลิตและสงออก
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อบริโภคภายในประเทศและเพื่อสงออก
เปาประสงค
(ภายใต
ประเด็น
ยุทธศาสตร)

กลยุทธและ
แนวทาง

แผนงาน / โครงการ

1.1 การบริหาร 1.1.1 โครงการวางแผนบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
- สรางเครือขายเฝาระวังรักษาคุณภาพมลพิษทางน้ํา และ
จัดการ
ปจจัยพื้นฐาน คุณภาพ แหลงน้ํา
- ฟนฟูคืนชีวิต และปรับปรุงคุณภาพแหลงน้ํา แมน้ําทาจีนแล
ทางดาน
การเกษตรของ แมน้ําแมกลอง
กลุมจังหวัด
(ปรับปรุง
คุณภาพแหลง
น้ําเพื่ออ
การเกษตร)
1. การเพิ่ม
มูลคาการ
สงออกสินคา
เกษตรและ
เกษตร
อุตสาหกรรม

1.2 การเพิ่ม
ผลผลิต พัฒนา
คุณภาพและลด
ตนทุนระบบ
การผลิตใหมี
ประสิทธิภาพ
โดยคํานึงถึง
สิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัย
ของสินคา
เกษตร และ

ผูรับผิดชอบ
สนง.ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม
ภาค 5 นครปฐม
และภาค 8
ราชบุรี

สนง.ทรัพยากร
น้ําภาค
สํานักงาน
สิ่งแวดลอม
จังหวัด 4
จังหวัด
1.2.1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฟารมเกษตรและ
สํานักงาน
วัตถุดิบการเกษตร
เกษตร 4
(Good Agriculture Practice: GAP Model) (เปนโครงการ
จังหวัด
ตอเนื่องจากงบ ป 53)
ม.เกษตรศาสตร
- การสรางศูนยบริหารจัดการ GAP ครบวงจร รวบรวม
กําแพงแสน
เครือขาย GAP และเกษตรกรที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานจากกรม ม.ราชภัฏ
วิชาการเกษตร
นครปฐม
- สรางเครือขายกลุมเกษตรนํารอง การทําฟารมตัวอยาง
มาตรฐาน GAP
1.2.2 โครงการเสริมสรางความปลอดภัยในการทําเกษตรกรรม
- การสงเสริมแนวทางเกษตรอินทรีย โดยใหเกษรกรผลิตปุย
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เกษตร
อุตสาหกรรม

และยากําจัดศัตรูพืชอินทรียจากธรรมชาติ เพื่อลดการใชสารเคมี

1.3 การแปรรูป 1.3.1 โครงการสงเสริมการรับรอง/จัดทําเครื่องหมายสินคาเกษตร
และสราง
ปลอดภัยหรือเกษตรอินทรียของกลุมจังหวัด
มูลคาเพิ่ม
1.3.2 โครงการยกกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและสงเสริมการ
จัดทําระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยสินคาเกษตรแปร
รูป
(เปนโครงการตอเนื่องจากงบป 53)
– พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเขาสูระบบมาตรฐานสากล
(GMP,HACCP,ISO)

1.4 การพัฒนา 1.4.1 โครงการยกระดับระบบมาตรฐานตลาดกลางสินคาเกษตร
ุ ภาพสากล
ระบบการตลาด ใหไดคณ
1.5 การพัฒนา 1.5.1 โครงการสงเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทาง
การเกษตรใหกับเกษรกรรุนใหม
บุคลากร
- สรางแรงจูงใจใหกับผูประกอบการอาชีพเกษตรกรรมเพื่อให
ทางดานเกษตร
มีความภูมิใจและไมใหละทิ้งอาชีพ
และเกษตร
อุตสาหกรรม
2. มีการใช
พลังงาน
ทดแทนจาก
พืชพลังงาน
และวัสดุเหลือ
ใชภาค
การเกษตร

2.1 การแปรรูป
และสราง
มูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคา
การเกษตร

2.1.1 โครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใช
ภาคการเกษตรในกระบวนการผลิตของกลุมจังหวัด
- นําวัสดุเหลือใชจากภาคการเกษตร-เกษตรอุตสาหกรรม มา
ใชเปนพลังงานทดแทน
2.1.2 โครงการสงเสริมการแปรรูปพืชพลังงานมาเปนไบโอดีเซล
(เปนโครงการตอเนื่องจากงบป 53)
- นําออยที่ลนตลาดมาแปรรูปเปนพลังงานทดแทนใชในกลุม
จังหวัด

สํานักงาน
เกษตรฯ 4
จังหวัด รวมมือ
กับกรมวิชาการ
เกษตร

สํานัก
อุตสาหกรรม 4
จังหวัด
รวมกับ
สํานักงาน
มาตรฐาน
อุตสาหกรรม
สนง.เกษตร
จังหวัดราชบุรี
พาณิชยจังหวัด
สนง.เกษตร
จังหวัด
สุพรรณบุรี

สนง.พลังงานฯ
นครปฐม

ศูนยพัฒนาที่ดิน
ฯ นครปฐม
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4.3 ตัวอยางโครงการนํารอง
ประเด็นยุทธศาสตร: การเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ที่มีความ
ปลอดภัยและไดมาตรฐานสําหรับการบริโภคในประเทศและการสงออก
กลยุทธที่ 4: การพัฒนาเกษตรกรและการสงเสริมการรวมกลุม
ชื่อโครงการ
ความสําคัญของ
โครงการ/หลักการ
และเหตุผล

โครงการสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อผลิตสินคาเกษตรอินทรีย (ผักใบเขียว)
ที่มา: เนื่องจากในปจจุบันกระแสความนิยมในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการเอาใจใสในการ
บริโภค โดยเฉพาะสินคาเกษตรที่ปลอดสารพิษไดกอใหเกิดความตองการสินคาเกษตรอินทรีย
อยางกวางขวางทั้งภายในและตางประเทศ

เพื่อใหผูผลิตและผูบริโภคสินคาเกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตสู
รูปแบบที่เกื้อกูลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร
ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแขงขันและสรางมูลคาอยางยั่งยืน
ผลผลิตและผลลัพธ 1. ปริมาณการผลิต สรางรายไดและความสามารถในการแขงขันใหกับกลุมจังหวัด
2. กลุมเกษตรกรที่ทําการผลิตสินคาเกษตรอินทรียในกลุมจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
ของโครงการ
1. รอยละของผลิตภัณฑเกษตรอินทรียที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑการเกษตร
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ทั้งหมดของกลุม
ของโครงการ
2. จํารวนกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการและนําความรูไปปรับใชในการผลิต
โครงการนี้มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ไดประกาศสนับสนุนใหเกษตรอินทรีย
เปนวาระแหงชาติ นับตั้งแตป พ.ศ. 2548 เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และสรางโอกาสใหประเทศ
ความเชื่อมโยงกับ
ไทยเปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัยและพรอมที่จะเปนครัวโลกในอนาคต จึงเปนโอกาสในการ
ยุทธศาสตรและ
ผลิตสินคาเกษตรอินทรีย (ผักใบเขียว) เพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกรในกลุม ในขณะดียวกัน
ความพรอมของ
ก็สอดคลองกับแผนพัฒนาระดับภูมิภาคของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
โครงการ
สังคมแหงชาติที่พิจารณาวาพื้นที่ภาคกลางมีความอุดมสมบูรณและเหมาะสมที่จะเปนพื้นที่
ยุทธศาสตรทางดานเกษตรกรรม
สํานักงานบริหารยุทธศาสตร (OSM) กลุมภาคกลางตอนลาง 1
ผูรับผิดชอบ
วัตถุประสงคของ
โครงการ

ทรัพยากรที่ตองใช

งบประมาณ

ผูเชี่ยวชาญที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเกษตรอินทรียที่จะมาถายทอดและ
แลกเปลี่ยนองคความรูใหกับเกษตรกรในพื้นที่
รวม 10 ลานบาท โดยสามารถจําแนกตามกิจกรรมไดดังนี้
กิจกรรมยอยที่ 1: ใหความรูและประชาสัมพันธแนวคิดการผลิตสินคาเกษตรระบบเกษตร
อินทรียในพื้นที่กลุมจังหวัด งบประมาณ 2 ลานบาท
กิจกรรมยอยที่ 2: สรางเครือขายและการรวมกลุมของเกษตรกรรายใหมที่ตองการปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิตใหเขาสูระบบเกษรอินทรีย งบประมาณ 3.5 ลานบาท
กิจกรรมยอยที่ 3: สนับสนุนการฝกอบรมถายทอดความรูและประสบการณจากผูเชี่ยวชาญที่
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ผูที่เกี่ยวของกับ
โครงการนี้
(Stakeholders) หรือ
ผูที่ไดรับผลกระทบ
จากโครงการนี้

ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจผลิตสินคาเกษตรอินทรีย งบประมาณ 1.5 ลานบาท
กิจกรรมยอยที่ 4: การจัดทําแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย โดยเกษตรกรที่เขารับการอบรม
งบประมาณ 3 ลานบาท
กลุมเกษตรกรภายในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สุพรรณ ราชบุรี
และกาญจนบุรี

โครงการประชาสัมพันธและพัฒนาชองทางการตลาดเกษตรอินทรียของกลุมจังหวัดภาคกลาง
โครงการที่เกี่ยวของ ตอนลาง 1

ความเสี่ยง

1. ขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน ทําใหไมสามารถสรางภาพลักษณของการเปนกลุม
จังหวัดเกษตรอินทรียไดสําเร็จ
2. ประกอบกับการทําเกษตรอินทรียตองอาศัยความอดทนและพิถีพิถัน มีความรับผิดชอบ
อยางสูงมาก ซึ่งอาจทําใหเกษตรกรหันไปดําเนินการผลิตรูปแบบเกาโดยใชสารเคมี
ระยะเวลาของโครงการเริ่มตนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 สิ้นสุดเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยมี
กิจกรรมที่สําคัญดังนี้
กิจกรรม

ระยะเวลา และ
กิจกรรมที่สําคัญของ
โครงการ

เดือ น 1 เดือ น 2

เดือ น 3 เดือ น 4 เดือ น 5 เดือ น 6 เดือ น 7 เดือ น 8

กิจกรรมยอ ยที่ 1: ใหความรูและประชาสัมพันธ
แนวคิดการผลิตสินคาเกษตรอิ นทรีย
กิจกรรมยอ ยที่ 2: สรางเครือ ขายและการ
รวมกลุมของเกษตรกรรายใหม
กิจกรรมยอ ยที่ 3: สนับสนุนการฝกอบรม
ถายทอดความรูและประสบการณจากผูเชี่ยวชาญ
กิจกรรมยอ ยที่ 4: การจัดทําแปลงสาธิตเกษตร
อิ ทรีย

ประเด็นยุทธศาสตร: การเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ที่มีความปลอดภัยและได
มาตรฐานสําหรับการบริโภคในประเทศและการสงออก
กลยุทธที่ 3: การพัฒนาดานการตลาด

ชื่อโครงการ

โครงการประชาสัมพันธและพัฒนาชองทางการตลาดเกษตรอินทรียของกลุมจังหวัดภาค
กลางตอนลาง 1

31

ที่มา: เนื่องจากในปจจุบันกระแสความนิยมในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการเอาใจใสใน
การบริโภค โดยเฉพาะสินคาเกษตรที่ปลอดสารพิษไดกอใหเกิดความตองการสินคาเกษตร
อินทรียอยางกวางขวางภายในประเทศ
ความสําคัญของ
ศักยภาพของพื้นที่: พื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 เปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณและเปนฐาน
โครงการ/หลักการและ
การผลิตสินคาเกษตรในระดับแนวหนาของประเทศและยังมีที่ตั้งใกลกับกรุงเทพฯ ซึ่งเปน
เหตุผล
ตลาดบริโภคสินคาเกษรอินทรียขนาดใหญ นับเปนโอกาสอันดีที่เกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตร
อินทรียของกลุมจังหวัดจะจัดทําการประชาสัมพันธดานการตลาด เพื่อใหสินคาเปนที่รูจักและ
ไดรับการยอมรับ ทําใหสามารถขยายตลาดและผลิตสินคาสงขายในประเทศไดมากขึ้น
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสินคาเกษตรอินทรียของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
วัตถุประสงคของ
เปนที่รูจักและมีการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น ตอบสนองความตองการของสินคา
โครงการ
เกษตรอินทรียขยายตัวมากขึ้นรองรับกับผลผลิตของกลุมกลุมจังหวัด
ผลลัพธเชิงคุณภาพ
ผลผลิตและผลลัพธ
1. การขยายตัวของตลาดสินคาเกษตรอินทรียในประเทศ เพื่อรองรับกับผลผลิตที่ผลิตได
ของโครงการ
ภายในกลุมจังหวัด ทําใหเกษตรกรสรางรายไดและความสามารถในการแขงขัน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
1. จํานวนคําสั่งซื้อสินคาเกษตรอินทรียที่เพิ่มมากขึ้น
โครงการ
โครงการนี้มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ไดประกาศสนับสนุนใหเกษตร
อินทรียเปนวาระแหงชาติ นับตั้งแตป พ.ศ. 2548 เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และสรางโอกาส
ความเชื่อมโยงกับ
ใหประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัยและพรอมที่จะเปนครัวโลกในอนาคต จึงเปน
ยุทธศาสตรและความ โอกาสในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย (ผักใบเขียว) เพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกรในกลุม
พรอมของโครงการ ในขณะดี ย วกั น ก็ ส อดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาระดั บ ภู มิ ภ าคของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่พิจารณาวาพื้นที่ภาคกลางมีความอุดมสมบูรณและ
เหมาะสมที่จะเปนพื้นที่ยุทธศาสตรทางดานเกษตรกรรม
ผูรับผิดชอบ
สํานักบริหารยุทธศาสตรเปนเจาภาพหลักในการบริหารจัดการโครงการ
ทรัพยากรที่ตองใช

งบประมาณ

ผูที่เกี่ยวของกับ
โครงการนี้

9,000,000 บาท โดยจําแนกตามกิจกรรมไดดังนี้
กิจกรรมยอยที่ 1: ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรใหผูบริโภคในประเทศทราบวากลุมจังหวัดภาค
กลางตอนลางเปนผูผลิตสินคาเกษตรอินทรียรายใหญ งบประมาณ 2.5 ลานบาท
กิจกรรมยอยที่ 2: พัฒนาฉลากและเครื่องหมายการคาเกษตรอินทรียของกลุมจังหวัด
งบประมาณ 1.5 ลานบาท
กิจกรรมยอยที่ 3: สงเสริมผูแทนเกษตรกรใหเขารวมงานแสดงสินคาการเกษตรที่จัดขึ้นใน
ประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อสรางภาพลักษณสินคาใหกับกลุมจังหวัด งบประมาณ 2 ลานบาท
กิจกรรมยอยที่ 4: จัดงานตลาดนัดเกษตรอินทรียของกลุมจังหวัด ภายใตชื่องาน “ตลาดนัด
เกษรอินทรีย ของดีกลุมภาคกลางตอนลาง 1” งบประมาณ 3 ลานบาท
กลุมเกษตรกรภายในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี
ราชบุรีและกาญจนบุรี
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(Stakeholders) หรือผูที่
ไดรับผลกระทบจาก
โครงการนี้
โครงการที่เกี่ยวของ โครงการสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อผลิตสินคาเกษตรอินทรีย (ผักใบเขียว)
ความเสี่ยง

ไมมี
ระยะเวลาของโครงการเริ่มตนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 สิ้นสุดเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 โดย
มีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้
กิจกรรมยอยที่ 1: ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรใหผูบริโภคในประเทศทราบวากลุมจังหวัดภาค
กลางตอนลางเปนผูผลิตสินคาเกษตรอินทรียรายใหญ
กิจกรรมยอยที่ 2: พัฒนาฉลากและเครื่องหมายการคาเกษตรอินทรียของกลุมจังหวัด
กิจกรรมยอยที่ 3: สงเสริมผูแทนเกษตรกรใหเขารวมงานแสดงสินคาการเกษตรที่จัดขึ้นใน
ประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อสรางภาพลักษณสินคาใหกับกลุมจังหวัด กิจกรรมยอยที่ 4: จัดงาน
ระยะเวลา และกิจกรรม ตลาดนัดเกษตรอินทรียของกลุมจังหวัด ภายใตชื่องาน “ตลาดนัดเกษรอินทรีย ของดีกลุมภาค
ที่สําคัญของโครงการ กลางตอนลาง 1”
กิจกรรม

เดือ น 1

กิจกรรมยอ ยที่ 1: ประชาสัมพันธเพื่อ เผยแพร
กับผูบริโภคในประเทศ
กิจกรรมยอ ยที่ 2: พัฒนาฉลากและเครื่อ งหมาย
การคาเกษตรอิ นทรียกลุมจังหวัด
กิจกรรมยอ ยที่ 3: สงเสริมใหผูแทนเกษตรกรเขา
รวมงานแสดงสินคาเกษตรในประเทศอยาง
ตอ เนื่อ ง
กิจกรรมยอ ยที่ 4: จัดงานตลาดนัดเกษตรอิ นทรีย
ภายใตชื่อ งาน ตลาดนัดเกษตรอิ นทรีย ของดี
กลุมภาคกลางตอนลาง 1
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เดือ น 2

เดือ น 3 เดือ น 4 เดือ น 5 เดือ น 6 เดือ น 7 เดือ น 8
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5.วิเคราะหเปรียบเทียบแผนพัฒนาฯ ที่เสนอโดยคณะที่ปรึกษากับแผนพัฒนาฯ ที่กลุมจังหวัด
นําเสนอ ก.บ.ก.
จากการวิเคราะหแผนพัฒนากลุมจังหวัด พ.ศ. 2552-2556 ที่ทางกลุมจังหวัดนําเสนอ ก.บ.ก.ตามมติ
ที่ใหทบทวนแผนฯ กับแผนพัฒนาฯ ที่นําเสนอโดยคณะที่ปรึกษาในโครงการศึกษาครั้งนี้ พบวาทั้งสองแผน
เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีเนื้อหาสาระเหมือนกัน ดังในรายละเอียดตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร:
ทั้งแผนแผนพัฒนากลุมจังหวัด พ.ศ. 2552-2556 ที่ทางกลุมจังหวัดนําเสนอ ก.บ.ก.ตามมติที่ให
ทบทวนแผนฯ กับแผนพัฒนาฯ ที่นําเสนอโดยคณะที่ปรึกษาในโครงการศึกษาครั้งนี้ ใหความสําคัญกับ
2 ประเด็นยุทธศาสตร คือ
1) ประเด็นยุทธศาสตรการเปนฐานการผลิตสินคาเหษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัย
และไดมาตรฐานสําหรับการบริโภคในประเทศและการสงออก
2) ประเด็นดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ในสวนของประเด็นการคาชายแดน หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรก ทางคณะที่ปรึกษาได
เสนอวาแมประเด็นนี้จะมีความสําคัญมากในอนาคต แตในปจจุบันเนื่องจากปญหาความไมสงบภายในของ
พมา ทําใหไมสามารถเปดดานหรือพรมแดนการคาไดอยางสะดวก จึงยังไมควรนําประเด็นการพัฒนานี้ระบุ
ไวในแผนพัฒนาฯ ซึ่งผูเขารวมประชุมไดรับจะนําไปหารือกับคณะทํางานและนําผลการทบทวนแผนพัฒนาฯ
เขาสูที่ประชุม ก.บ.ก.
ซึ่งที่ประชุมฯ ก็ไดมีมติใหยังไมบรรจุประเด็นยุทธศาสตรการคาชายแดนใน
แผนพัฒนากลุมจังหวัด พ.ศ. 2525-2556 ที่ทบทวนใหม ตามความคิดเห็นที่คณะที่ปรึกษาไดนําเสนอ

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ที่ทางที่ปรึกษาเสนอ
วิสัยทัศน : เป็ นฐานการผลิตและส งออกสินค าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมตามมาตรฐานปลอดภัย
และส งเสริมการท องเที่ยวเชิงอนุรักษ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ ี 1: เกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม

• เป็ นฐานการผลิตสินค าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ที่มีความปลอดภัยและได

ประเด็นยุทธศาสตรท่ ี 2: ทองเที่ยว

• ส งเสริมการท องเที่ยวเชิงอนุรักษ

มาตรฐานสําหรั บการบริโภคในประเทศและการส งออก
ประเด็นยุทธศาสตร รอง

ประเด็นยุทธศาสตร หลัก

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ที่ทางกลุมจังหวัดนําเสนอ ก.น.จ.
วิสัยทัศน : เป็ นฐานการผลิตและส งออกสินค าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมตามมาตรฐานปลอดภัย
และส งเสริมการท องเที่ยวเชิงอนุรักษ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ ี 1: เกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม

• เป็ นฐานการผลิตสินค าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ที่มีความปลอดภัยและได

ประเด็นยุทธศาสตรท่ ี 2: ทองเที่ยว

• ส งเสริมการท องเที่ยวเชิงอนุรักษ

มาตรฐานสําหรั บการบริโภคในประเทศและการส งออก

แผนภาพที่ 15: เปรียบเทียบแผนพัฒนากลุมจังหวัด
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6. ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ
ในการดําเนินงานโครงการระยะที่ 2 นี้ ทางคณะที่ปรึกษาสามารถสรุปประเด็นปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะไดดังนี้
ประเด็นปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

1. ผูแทนจากหนวยงานสวนกลาง (กระทรวง
ทบวง กรม) ที่อยูในพื้นที่ไมทราบขอมูล
ของโครงการส ว นกลางที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใน
ปงบประมาณนั้นๆ อันเนื่องมาจากขาดการ
ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ ห ว า ง
หนวยงานในระดับตางๆ อยางบูรณาการ
ทําใหเกิดปญหาในการจัดทําโครงการของ
กลุมจังหวัดเพื่อไมใหซ้ําซอนกับสวนกลาง

หน วยงานในระดับ ตางๆ ควรพั ฒนาการประสานงาน
และเชื่อมโยงระหวางกัน โดยเฉพาะในเรื่องแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งประกอบดวยโครงการตางๆ เพื่อการทํางาน
ร ว มกั น อย า งบู ร ณาการ อั น จะส ง ผลให ก ารพั ฒ นามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง และทําใหเกิด
การใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ไมทับซอน และ
ถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

2. กระบวนการจัดทําแผนของและหนวยงาน
ราชการ โดยเฉพาะในส ว นขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นมีกรอบระยะเวลาใน
การดํ า เนิ น งานไม เ ท า กั น ทํ า ให ก าร
วางแผนไมสามารถจัดทําในเวลาเดียวกัน
ได
3. ขาดการสื่อสารภายในหนวยงานสวนกลาง
อย า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพเกี่ ย วกับ การที่มี ก าร
ดํ า เนิ น โครงการนี้ ทํ า ให ก ลุ ม จั ง หวั ด เกิ ด
ความเขาใจผิดคิดวา ไมมีโครงการนี้เกิดขึ้น
และเกือบจะดําเนินการประชุมเพื่อทบทวน
แผนพัฒนากลุมจังหวัดกันเองภายในกลุม
จั ง หวั ด ในเวลาที่ ทั บ ซ อ นกั บ ระยะเวลาที่
ทางคณะทํางานที่ปรึกษาลงพื้นที่
4. เจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานบริ ห ารยุ ท ธศาสตร
(OSM) ของกลุมภาคกลางตอนลาง 1
ยังคงเปนการยืมตัวมาปฏิบัติราชการ โดย
ยังมีตําแหนงอยูกับทางจังหวัดดวย ทําให
ต อ งรั บ หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ 2 หน า ที่

มี ก ารหารื อ เพื่ อ ปรั บ กรอบเวลาในการจั ด ทํ า แผนของ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งให มี ค วามสอดคล อ งกั น ยิ่ ง ขึ้ น
เพื่อใหทุกฝายสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีบูรณาการ

ควรพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การสื่ อ สารทั้ ง ภายในหน ว ยงาน
ส ว นกลางและกั บ หน ว ยงานภายนอก โดยเฉพาะใน
ระดั บ กลุ ม จั ง หวั ด เพื่ อ สร า งความเข า ใจร ว มกั น อย า ง
ถูกตอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ควรมีการประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความ
ชัดเจนในเรื่องของการจัดสรรกําลังคน เพื่อใหบุคลากรที่
จะมาทําหนาที่เปน OSM ไดมีความเปนอิสระในการ
ทํางาน ไมตองทํางานซ้ําซอนถึงสองหนาที่
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ประเด็นปญหา/อุปสรรค

สงผลตอการปฏิบัติงานที่ทําไมไดอยางเต็ม
ศักยภาพ
5. แนวทางการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ที่กําหนดใหสงเสริมการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนทําใหการสรุปประเด็นยุทธศาสตร
โดยคัดเลือกใหเหลือเพียง 1-2 ประเด็นนั้น
ทํ า ได ค อ นข า งยากลํ า บาก เนื่ อ งจาก
จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของประเด็ น นั้ น
บางครั้งไมไดอาศัยขอมูลเชิงประจักษเพียง
อยางเดียว แตตองคํานึงถึงผลประโยชนใน
แง มุ ม อื่ น ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชนใน
พื้นที่ดวย

ขอเสนอแนะ

ควรมี ก ารกํ า หนดประธานในที่ ป ระชุ ม ที่ มี อํ า นาจและ
สามารถที่ จ ะตั ด สิ น ใจได อ ย า งเด็ ด ขาด เพื่ อ ให
แผนพัฒนากลุมจังหวัดมีเ ปาหมายที่ เน นอยางชัดเจน
ไม ใ ช เ ป น หลายประเด็ น และรวบเอาแผนงานของทุ ก
จังหวัดมาไวรวมๆกัน
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