โครงการพัฒนาตัวแบบการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อเสริมสรางขีดสมรรถนะการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

ประกอบดวย
• รายงานฉบับสมบูรณของแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก
• รายงานฉบับสมบูรณของการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2554 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก

กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)
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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 และเลมนี้เปนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
เพื่อใหการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก สอดคลองกับหลักเกณฑการ
พิจารณาในแผนพัฒนากลุมจังหวัดของ ก.น.จ. ที่เนนการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัดและนําไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและ
สรางรายไดใหกับกลุมจังหวัดนั้น การทบทวนการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดจําเปนจะตองมีแนว
ทางการพัฒนาที่มีความชัดเจน และมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังตองเปนสิ่งที่ทุกจังหวัดภายในกลุมสามารถทํารวมกันไดจริง
และสงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง
ทั้งนี้ จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานและการวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ทําใหได
ขอสรุปวา กลุมจังหวัดภาคตะวันออกมีศักยภาพดานการทองเที่ยวและดานการเกษตร โดยเปน
สิ่งที่สามารถทํารวมกันไดจริงทั้ง 4 จังหวัดและทํารายไดใหกับกลุมจังหวัด ดังนั้นทางคณะทํางานที่
ปรึ ก ษาจึ ง ได ทํ า การทบทวนแผนพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกที่ มี อ ยู เ ดิ ม และได นํ า เสนอร า ง
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556) เพื่อแปลงไปสูแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2554 ตอไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด : แหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากล และแหลงผลิตผลไมเมืองรอนที่มีชื่อเสียง
ประเด็นยุทธศาสตร
1
การพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยว
ในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน

2
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดของผลไมเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด

กลยุทธ
พัฒนาและเชื่อมโยงสินคาและกิจกรรม
การทองเที่ยวสูม าตรฐานระดับสากล

พัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต

ยกระดับศักยภาพดานการตลาดและ
การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว

พัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/สรางมูลคา และใหมคี ุณภาพ

พัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการใหบริการดานการ
ทองเทีย่ วใหมีประสิทธิภาพ

สงเสริมศักยภาพดานการตลาดและการกระจายสินคา

เสริมสรางและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

พัฒนา/ยกระดับองคความรูของเกษตรกรและ
ผูประกอบการ

พัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการทองเทีย่ ว

แผนภาพที่ 1 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)

4

วิสัยทัศน
“แหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากล และแหลงผลิตผลไมเมืองรอนที่มีชื่อเสียง”
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 2 ประเด็นยุทธศาสตรหลัก คือ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว
2. เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวตอคนตอวัน และกระจายรายไดอยางทั่วถึงในกลุม จังหวัด
กลยุทธ ประกอบดวย 5 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาและเชื่อมโยงสินคาและกิจกรรมการทองเที่ยวสูมาตรฐานระดับสากล
2. การยกระดับศักยภาพดานการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว
3. การพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการใหบริการดานการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพ
4. การเสริมสรางและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. การพัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดของ
ผลไมเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลไมเมืองรอน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป
3. เพื่อพัฒนาชองทางการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
กลยุทธ ประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
2. การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/สรางมูลคา และใหมีคุณภาพ
3. การสงเสริมศักยภาพดานการตลาดและการกระจายสินคา
4. การพัฒนา/ยกระดับองคความรูของเกษตรกรและผูประกอบการ
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ประเด็นยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด: แหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากล และแหลงผลิตผลไมเมืองรอนที่มีชื่อเสียง
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว
เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวตอคนตอวัน และ
กระจายรายไดอยางทั่วถึงในกลุมจังหวัด

1.
2.

กลยุทธ: กลยุทธของกลุมจังหวัดโดยยึดตามแนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคา โดยกลยุทธที่เนนสี (Highlight) คือ กลยุทธของ
กลุมจังหวัดในแผนพัฒนา พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม
1
2
3
4
5
พั
ฒ
นาบุ
ค
ลากรและ
พัฒนาปจจัย/
พัฒนาและเชื่อมโยง
ยกระดับศักยภาพ
เสริมสรางและรักษา
มาตรฐานการ
สินคาและกิจกรรม
ดานการตลาดและ
โครงสรางพื้นฐานและ
ให
บ
ริ
ก
ารด
า
นการ
ความปลอดภั
ย
ในชี
ว
ต
ิ
การทองเที่ยว
การประชาสัมพันธ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ทองเที่ยว
และทรัพยสิน
สูมาตรฐานระดับสากล
ดานการทองเที่ยว
ดานการทองเที่ยว
ใหมีประสิทธิภาพ

แผนภาพที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด: แหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากล และแหลงผลิตผลไมเมืองรอนที่มีชื่อเสียง
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดของผลไมเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด
1.
2.
3.

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลไมเมืองรอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป
เพื่อพัฒนาชองทางการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

กลยุทธ: กลยุทธของกลุมจังหวัดโดยยึดตามแนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคา โดยกลยุทธที่เนนสี (Highlight) คือ กลยุทธของ
กลุมจังหวัดในแผนพัฒนา พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม
4
2
3
5
1
พัฒนาปจจัยการผลิต
และประสิทธิภาพการ
ผลิต

พัฒนาการแปรรูปเพื่อ
เพิ่ม/สรางมูลคา และ
ใหมีคุณภาพ

สงเสริมศักยภาพดาน
การตลาดและการ
กระจายสินคา

การสรางมาตรฐาน
สินคาเกษตร

แผนภาพที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร

6

พัฒนา/ยกระดับองค
ความรูของเกษตรกร
และผูประกอบการ

นอกจากนี้ การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูการปฏิบัติ จําเปนจะตองเปนไปอยางบูรณาการ
โดยโครงการที่สําคัญของกลุมจังหวัดจะตองมีความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด และมีการ
กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแตละโครงการ ซึ่งโครงการตางๆนั้นสามารถแบงความรับผิดชอบ
ออกเปน ระดับกระทรวง/กรม (Function-Based Projects) ระดับกลุมจังหวัด (Cluster-Based Projects)
และระดับจังหวัด(Provincial Projects) ตามแตละกลยุทธในแผนพัฒนากลุมจังหวัด ซึ่งคณะทํางานที่
ปรึกษาไดนําเสนอตัวอยางโครงการที่สําคัญในแตละกลยุทธ และจําแนกตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ของแตละหนวยงานไวเบื้องตน ดังแสดงในแผนภาพที่ 4 (ประเด็นยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว) และ
แผนภาพที่ 5 (ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร)
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน
กลยุทธ/
โครงการ
ระดับกระทรวง
(Function-Based
Projects)

ระดับกลุม จังหวัด
(Cluster-Based
Projects)

1

2
พัฒนาและเชื่อมโยง
สินคาและกิจกรรม
การทองเที่ยว
สูมาตรฐานระดับสากล

• โครงการจัดตั้งศูนย
ประชุมนานาชาติ MICE
(Meeting Incentive
Convention Exhibition)

• โครงการสงเสริมการตลาด
เชิงรุกทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
• โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธสงเสริมการ
ทองเที่ยวไทย

4

พัฒนาบุคลากรและ
มาตรฐานการใหบริการ
ดานการทองเทีย่ ว
ใหมีประสิทธิภาพ

5
เสริมสรางและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

• โครงการประชุมสัมมนาเพื่อ • โครงการจัดตั้งศูนย
เพิ่มทักษะการบริหารจัดการ
อุบัติภัย และศูนย
รวมภาครัฐและเอกชน
ปองกันบรรเทา
สาธารณภั
ย
• โครงการกําหนดมาตรฐาน
โรงแรมและมัคกุเทศก

• โครงการจัดทําแผน
• โครงการสงเสริมการตลาดการ • โครงการพัฒนาบุคลากรดาน •
ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงและ
ทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาค
การทองเที่ยวกลุมจังหวัด
ตะวันออก
เพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยว
• โครงการสรางทัศนคติดานการ
• โครงการจัดทํากิจกรรมการ • โครงการจัดตั้ง The East
ทองเที่ยวยั่งยืนของประชาชน
Coast Trade Fair (ECTF)
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
• โครงการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศและเวปไซดดาน
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
• โครงการทําความสะอาด
แหลงทองเที่ยว
• โครงการปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยว จังหวัดชลบุรี

ระดับจังหวัด
(Provincial
Projects)

3
ยกระดับศักยภาพ
ดานการตลาดและ
การประชาสัมพันธ
ดานการทองเทีย่ ว

• โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
หาดแมรําพึง จังหวัดระยอง
• โครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยววัฒนธรรม จังหวัด
จันทบุรี

• โครงการสงเสริมการตลาดใน
ประเทศ จังหวัดชลบุรี

• โครงการฝกอบรมหลักสูตร
พัฒนามาตรฐานการ
ทองเที่ยวเฉพาะดาน

• โครงการสงเสริมปทองเที่ยว
จังหวัดระยอง

• โครงการจัดหลักสูตร
การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการดานการ
ทองเที่ยว

• โครงการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ จังหวัดจันทบุรี

พัฒนาปจจัย/
โครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการทองเทีย่ ว

• โครงการพัฒนาเครือขาย
เสนทางการคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกสเพื่อ
เชื่อมโยงการทองเที่ยว
ภายในกลุมจังหวัด (ทั้งทาง
บก ทางน้ํา และทาง
อากาศ)

• โครงการพัฒนาเครือขาย
โครงการพัฒนาระบบ
ดานการบริหารจัดการ
ปองกันและรักษาความ
ทางการทองเที่ยว
ปลอดภัยในเสนทาง
เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว • โครงการจัดทําศูนยบริการ
ของกลุมจังหวัด
นักทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของกลุม
จังหวัด

• โครงการจัดทําปายแหลง
• โครงการปองกันและ
ทองเที่ยว จังหวัดชลบุรี
ปราบปรามอาชญากรรม
• โครงการสรางถนนลาดยาง
ยาเสพติด และการคา
จังหวัดระยอง จันทบุรี
มนุษย
ตราด
• โครงการสรางถนนรอบ
อุทยานแหงชาติ จังหวัด
ตราด

แผนภาพที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาและการเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดของผลไม
เศรษฐกิจของกลุมจังหวัด
กลยุทธ/
โครงการ
ระดับกระทรวง
(Function-Based
Projects)

1

2
พัฒนาปจจัยการผลิตและ
ประสิทธิภาพการผลิต

• โครงการกําหนดพื้นที่การปลูก
พืชอาหารและพืชพลังงาน
(Zoning)

ระดับกลุม จังหวัด
(Cluster-Based
Projects)

• โครงการจัดทําเครือขาย GIS
ของผลผลิตการเกษตรของกลุม
จังหวัด
• โครงการปรับโครงสรางสินคา
เกษตรอินทรียภาคตะวันออก
• โครงการควบคุมกํากับดูแล
สินคาใหอยูในมาตรฐาน GAP

ระดับจังหวัด
(Provincial
Projects)

• โครงการพัฒนาการแปรรูป
สินคาเกษตรใหมๆ เพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม

• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตมันสําปะหลัง สับปะรด
จังหวัดชลบุรี
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตมันสําปะหลัง จังหวัด
ระยอง
• โครงการจัดตั้งโรงปุยชีวภาพ
จังหวัดระยอง

สงเสริมศักยภาพดาน
การตลาดและการกระจาย
สินคา
• โครงการจัดตั้งศูนยกระจาย
สินคาการเกษตร เพื่อการ
สงออก
• โครงการสงเสริมการบริโภค
สินคาเกษตรภายในประเทศ

• โครงการจัดทํามาตรฐานสินคา
เกษตร เพื่อรองรับการสงออก
• โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช
ใหเหมาะกับสภาพของดิน

4

3
พัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/
สรางมูลคา และใหมีคุณภาพ

• โครงการพัฒนากระบวนการ
ผลิตหลังการเก็บเกี่ยว (Post
Harvest)

• โครงการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธสินคาเกษตร
ปลอดภัย

• โครงการกอสราง
หองเย็นเพื่อเก็บสินคา
การเกษตร

• โครงการประชาสัมพันธการ
ใชปุยอินทรีย

• โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ
และตราสินคาของกลุม
จังหวัด
• โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตสินคาเกษตร จังหวัดชลบุรี
• โครงการพัฒนาทองเที่ยวเชิง
เกษตร จังหวัดระยอง

พัฒนา/ยกระดับองคความรู
ของเกษตรกรและ
ผูประกอบการ
• โครงการประชุมสัมมนา
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ เพื่อพัฒนาองค
ความรูดานการเกษตร

• โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
การตลาด
• โครงการสงเสริมการสราง
ทัศนคติการผลิตสินคาใหมี
คุณภาพ

• โครงการขยายตลาดเชิงรุก
ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

• โครงการพัฒนาผูประกอบการ
ตนแบบของกลุมจังหวัด

• โครงการพัฒนาแหลงจําหนาย
สินคาเกษตรปลอดภัย จังหวัด
จันทบุรี

• โครงการพัฒนาเกษตรกร
ตนแบบของสินคากลวยไม
จังหวัดชลบุรี

• โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการสินคา มังคุด ทุเรียน
และเงาะ จังหวัดจันทบุรี

แผนภาพที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดของผลไม เศรษฐกิจของ
กลุมจังหวัด
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2. ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษางานภายใตโครงการพัฒนาตัวแบบการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัดและจังหวัด เพื่อเสริมสรางขีดสมรรถนะการบริหารงานกลุมจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณาการนั้น ไดแก การจัดทําตัวแบบแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและความตองการของประชาชนในพื้นที่ พรอมกับตัวอยางของกลุม
จังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554
ทั้งนี้ แนวทางการดําเนินงานเพื่อทบทวนและจัดทําตัวแบบแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ประกอบดวย
1.1 การศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดและ
จังหวัด เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา พรอมกับกําหนดแนวทางการวิเคราะหโครงการและ
หลักเกณฑการคัดเลือกโครงการ
รวบรวมและศึกษาขอมูลแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
และจังหวั ดในปจจุ บั น รวมไปถึงผลการศึกษาแผนฯ ที่ เ กี่ย วของจากเอกสาร อาทิ แผนพั ฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดและจังหวัด ป พ.ศ. 2553 – 2556 และแผนปฏิบัติราชการ ป
พ.ศ. 2554 ที่ไดเสนอเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.น.จ.) ขอมูลพื้นฐานและศักยภาพของกลุมจังหวัดและจังหวัด ตลอดจนนโยบายภาครัฐใน
ปจจุบัน เปนตน เพื่อวิเคราะหและสรุปแนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนากลุมจังหวัด
•

•

ออกแบบแนวทางการการจําแนกประเภทและผูรับผิดชอบโครงการ

•

ออกแบบแนวทางการวิเคราะหและเกณฑคัดเลือกโครงการสําคัญแบบบูรณาการ

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

การจัด Workshop รวมกับกลุมจังหวัดเพื่อสอบทานขอมูล

•

การปรับปรุงและจัดทํารางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก

•

การกําหนดและจัดลําดับประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ

•

จัดทํารางแผนพัฒนากลุมจังหวัด ป พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม

การลงพื้นที่ครั้งที่ 2: มีวัตถุประสงคในการลงพื้นที่ดังตอไปนี้
•

การจัด workshop รวมกับกลุมจังหวัดเพื่อจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม

•

การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดฉบับสมบูรณ
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•

1.3
เกี่ยวของ

การจัดทําตัวอยางการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ. 2554 ของกลุมจังหวัดที่มีการระบุโครงการที่สําคัญอยางนอย 2 โครงการ
การประมวลผลการศึกษาที่ไดเผยแพรในรูปของเอกสารและการประชุมชี้แจงผูมีสวน

•

หลังจากเสร็จสิ้นการลงพื้นที่ทั้ง 2 ครั้งแลว คณะที่ปรึกษาจะไดรวบรวมและประมวลผล
เพื่อจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ พรอมทั้งจัดการประชุมชี้แจงผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อ
ถายทอดขอมูล ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะวิธีการแกไข เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของ
สามารถวิเคราะหและคัดเลือกโครงการสําคัญไดอยางมีระบบหลักเกณฑที่ถูกตอง มี
ความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณาการที่เพิ่มขึ้น พรอมทั้งสามารถจัดทําไดอยางมีประสิทธิภาพรวมไป
ถึงใหผูมีสวนเกี่ยวของสามารถแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดแบบบูรณาการไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
1. วิเคราะหและทบทวนเชิงเปรียบเทียบ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด และขอมูลที่
เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาความสมบูรณ
และความสอดคลองเบื้องตน
• แผนพัฒนากลุมจังหวัด ป 2551-2553
• ผลการศึกษาแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ป 2552 ของ กพร. (ศึกษาโดยสถาบันฯ
ศศินทร)
• แผนยุทธศาสตรพัฒนาภาคและกลุม
จังหวัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
• แผนพัฒนาฯ 2553 – 2556 และ
แผนปฏิบัติราชการ ป 53 ของกลุมจังหวัดที่
เสนอ ก.น.จ.

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. รางแผนพัฒนากลุมจังหวัดและรางแผนปฏิบัติการ (พรอมตัวอยางการเสนอ
แนวคิดโครงการยอย (Project Idea) 2 โครงการ)

2. จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategies
Map) เพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยง
ระหวาง:

• วิสัยทัศน
• ประเด็นยุทธศาสตร
• เปาประสงคของยุทธศาสตร
• กลยุทธของยุทธศาสตร
• โครงการ

6.รางชุดโครงการของประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ โดยแสดงประเภทโครงการตามกลยุทธ และ
แบงหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการตามประเภทโครงการและระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยอาศัย
เครื่องมือ :
• การวิเคราะหหวงโซมูลคา (Value chain analysis) หรือ Key Success Factors หรือ
• เครื่องมืออื่นๆทีเ่ กี่ยวของ

0

แผนภาพที่ 6 แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
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อยางไรก็ดีเนื่องจากขอบเขตการศึกษาภายใตโครงการฯ มีระยะเวลาการศึกษาที่จํากัด และยัง
ขาดการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการที่ ก.น.จ. กําหนด นอกจากนั้น ความ
คิดเห็นที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินงาน เปนเพียงกลุม
ตัวอยางของการศึกษาเทานั้น รวมทั้งแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยังไมไดผานการประชุมปรึกษาหารือ
รวมกันกับคณะบุคคล ตามมาตรา 19 ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยการบริหารงานกลุมจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ดังนั้น ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินโครงการฯ จึงเปนเพียงแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะหของคณะที่
ปรึกษาเพื่อเปนตนแบบใหกลุมจังหวัดนําไปปรับใชตอไป
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3. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ในการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก เพื่อศึกษาหาตัวแบบของการจัดทํา
แผนพัฒนากลุมจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่ และสามารถนํามาเปนกรณีตัวอยางได คณะทํางานที่ปรึกษาไดทําการศึกษา
ขอมูลทุติยภูมิเพื่อศึกษาศักยภาพของกลุมจังหวัดและเพื่อนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนากลุม
จังหวัด และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน และ
ภาคองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ทําให
สามารถกําหนดแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ตามแบบฟอรมของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ที่ไดออกแบบเพื่อใชสําหรับจัดทําคํารับรองแผนปฏิบัติการกลุมจังหวัด ไดดังนี้
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556
3.1 สภาพทั่วไปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
สภาพทางกายภาพ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ตั้งอยูในภาคตะวันออกของประเทศไทยหรือริมฝงทะเลดานตะวันออก
ของอ า วไทย อั น ประกอบไปด ว ยจั ง หวั ด ชลบุ รี ระยอง จั น ทบุ รี และตราด มี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมด
17,072 ตารางกิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
จังหวัดชลบุรี
มีเนื้อที่ 4,363 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางหางจากกรุงเทพ 81 กิโลเมตร
จังหวัดระยอง
มีเนื้อที่ 3,552 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางหางจากกรุงเทพ 179 กิโลเมตร
จังหวัดจันทบุรี
มีเนื้อที่ 6,338 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางหางจากกรุงเทพ 239 กิโลเมตร
จังหวัดตราด
มีเนื้อที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางหางจากกรุงเทพ 315 กิโลเมตร
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกมีภูมิประเทศมีทั้งที่เปนที่ราบภูเขาอันกวางขวางมาก ทําใหเหมาะสมแก
การทํ าสวนผลไม ยางพารา และสับปะรด ส วนพื้ นที่ราบลุมแมน้ําเหมาะสําหรับทํ านาขาวและปลูก
ผลไม นอกจากนี้ยังมีที่ราบติดชายฝงทะเลรวมทั้งเกาะนอยใหญอีกมากมาย ซึ่งมีปาชายเลนขึ้นอยาง
หนาแนน
ขอมูลพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและจํานวนประชากร
ในป 2551 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกมีมูลคาผลผลิตมวลรวมจังหวัด (GPP) คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น
1,227,923 ลานบาท โดยมูลคาผลผลิตมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกมีสัดสวนของมูลคา GPP
ดานอุตสาหกรรมมากที่สุด ซึ่งคิดเปนรอยละ 69 ของมูลคาผลผลิตมวลรวมจังหวัดทั้งหมด รองลงมา
ไดแก มูลคา GPP ดานเกษตรกรรม คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 และมูลคา GPP ดานบริการทางการคา คิด
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เปนสัดสวนรอยละ 5 นอกจากนี้ หากพิจารณาอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) ของมูลคา
ผลผลิตมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกนั้น พบวามีอัตราการเติบโตมูลคา GPP ในระหวางป
พ.ศ. 2547-2551 คิดเปนรอยละ 5 ตอป
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกมีจํานวนประชากรในป 2551 ทั้งสิ้น 2,598,872 คน และมีรายได
เฉลี่ยตอหัวตอปอยูที่ 482,018 บาท

สัดสวนมูลคา GPP และอัตราการเติบโตของมูลคา GPP กลุมจังหวัดตะวันออก
สัดสวนของมูลคา GPP ป พ.ศ. 2551
เกษตรกรรม 5%

อัตราการเติบโตของมูลคา GPP ป 2547-2551
CAGR +5.0%

พันลานบาท

บริการทางการคา 5%

(%YoY)
10%

600

468
484

504

516
8%

430
400

6%

บริการที่ไมใช
การคา 21%

4%

อุตสาหกรรม
69%

200
2%
0

0%
2547

2548

2549

2550

มูลคา GPP ของจังหวัด

2551

%YoY Growth

ที่มา: ขอมูลจาก สศช.
16

แผนภาพที่ 7 สัดสวนมูลคา GPP และอัตราการเติบโตของมูลคา GPP กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
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สรุปมูลคาผลผลิตมวลรวมรายจังหวัด (GPP) ป 2551 และรายไดจากการ
ทองเที่ยว ป 2550
หนวย: ลานบาท
ขอมูล GPP
รายจังหวัด

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม

บริการทาง
การคา

บริการที่ไมใช รายไดจากการ GPP ทั้งหมด GPP Per
การคา
ทองเทีย่ ว
(ลานบาท) Capita (บาท)

ชลบุรี

18,314

288,364

39,936

145,437

61,698

492,051

416,003

ระยอง

19,417

553,940

13,834

84,913

13,113

672,104

1,137,470

จันทบุรี

15,191

2,718

7,730

16,070

2,565

41,708

78,435

ตราด

10,192

973

2,107

8,789

6699

22,060

91,148

กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก

63,113

845,993

63,608

255,209

84,076

1,227,923

482,018

ที่มา: ขอมูลจาก สศช. และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
19

แผนภาพที่ 8 สรุปมูลคาผลผลิตมวลรวมรายจังหวัด (GPP) ป 2551 และรายไดจากการทองเที่ยวป 2550

3.2 สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
จากการศึกษาภาพรวมดานเศรษฐกิจโดยการประยุกตใชมูลคา GPP และภาพรวมดานสังคมโดย
การประยุกตใช Human Achievement Index (HAI) ของ UNDP นั้น พบวา สถานการณทางดาน
เศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก มีความโดดเดนในดานอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว สวน
สถานการณทางดานสังคมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก มีความโดดเดนเกือบทุกดาน คือ ดานสุขภาพ
ดานการศึกษา ดานการคมนาคมและการสื่อสาร และดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม ยกเวนดานชีวิต
ครอบครัวและชุมชนที่มีเกณฑต่ํากวาคาเฉลี่ย
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ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุม จังหวัดภาคตะวันออก

ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจ

ภาพรวมศักยภาพดานสังคม
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ที่มา: ขอมูล GPP จาก สศช. และ HAI Human Achievement Index จาก UNDP
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แผนภาพที่ 9 ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก

3.2.1 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
3.2.1.1 ดานเกษตรกรรม
ดานเกษตรกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกนั้น เมื่อวิเคราะหถึงสัดสวนมูลคา GPP ดาน
เกษตรกรรมตอมูลคา GPP ทั้งหมดของกลุมจังหวัด และสัดสวนมูลคา GPP ดานเกษตรกรรมตอ
มูลคา GDP ดานเกษตรกรรมของประเทศ พบวา ดานเกษตรกรรมมีความสําคัญตอกลุมจังหวัด
นอย และมี ค วามสํ าคั ญ ต อ ประเทศน อย นอกจากนี้ หากพิ จ ารณาถึ ง ปริม าณผลผลิ ต สิ นค า
เกษตรกรรมในกลุมจังหวัดตะวันออก พบวากลุมจังหวัดภาคตะวันออกมีสินคาเกษตรพืชไรที่สําคัญ
คือ ออย โดยในป 2551 มีปริมาณผลผลิตอยูที่ 2,812,327 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.2 ของ
ประเทศ และมันสําปะหลัง มีปริมาณผลผลิตอยูที่ 1,786,201 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.4 ของ
ประเทศ โดยมีแหลงผลิตที่สําคัญอยูที่จังหวัดชลบุรีและระยอง และสินคาเกษตรประเภทผลไมเมือง
รอน คือ สับปะรด มีปริมาณผลผลิตอยูที่ 566,251 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.9 ของประเทศ
รองลงมาคือ ทุเรียน มีปริมาณผลิตอยูที่ 375,886 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 58.9 ของประเทศ และ
เงาะ มีปริมาณผลผลิตอยูที่ 280,797 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 69.5 ของประเทศ โดยมีแหลงผลิต
ผลไมเมืองรอนที่สําคัญอยูที่จังหวัดระยองและจันทบุรี สวนสินคาเกษตรประเภทปศุสัตวที่สําคัญ คือ
ไกเนื้อ และไกไข
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การวิเคราะหดานเกษตรกรรม
มีความสําคัญตอกลุมจังหวัดนอย และมีความสําคัญตอประเทศนอย
% เกษตรกรรมตอมูลคาเกษตรกรรมทัง้ หมด ป 2551

= มูลคาของ GPP ดานเกษตรกรรม ป 2551
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ที่มา :ขอมูลจาก สศช.
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แผนภาพที่ 10 การวิเคราะหดานเกษตรกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก

3.2.1.2 ดานอุตสาหกรรม
ดานอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกนั้น เมื่อวิเคราะหถึงสัดสวนมูลคา GPP ดาน
อุตสาหกรรมตอมูลคา GPP ทั้งหมดของกลุมจังหวัด และสัดสวนมูลคา GPP ดานอุตสาหกรรมตอ
มูลคา GDP ดานอุตสาหกรรมของประเทศ พบวา ดานอุตสาหกรรมมีความสําคัญตอจังหวัด
มากและมี ค วามสํ า คั ญ ต อ ประเทศมาก โดยเมื่ อ พิ จ ารณาภาพรวมทางด า นโครงสร า ง
อุตสาหกรรมนั้น พบวาอุตสาหกรรมที่สําคัญของกลุมจังหวัดตะวันออก คือ อุตสาหกรรมประเภท
เฟอรนิเจอร โดยมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 2,804 แหง คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.8 ของประเทศ
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมประเภทเครื่องแตงกาย โดยมีจํานวนโรงงาน 1,873 แหง คิดเปนสัดสวน
รอยละ 12.5 ของประเทศ และอุตสาหกรรมประเภทโลหะและอโลหะ โดยมีจํานวนโรงงาน 1,085
แหง คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.3 ของประเทศ อยางไรก็ดี หากพิจารณาในภาพรวม จะเห็นไดวา
โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญมีการกระจุกตัวในจังหวัดชลบุรีและระยองเทานั้น
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การวิเคราะหดานอุตสาหกรรม
มีความสําคัญตอกลุมจังหวัดมาก และมีความสําคัญตอประเทศมาก
%อุตสาหกรรมตอมูลคาอุตสาหกรรมทั้งหมด ป 2551

= มูลคาของ GPP ดานอุตสาหกรรม ป 2551
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ที่มา :ขอมูลจาก สศช.
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แผนภาพที่ 11 การวิเคราะหดานอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก

3.2.1.3 ดานการทองเที่ยว
ดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกนั้น เมื่อวิเคราะหถึงสัดสวนรายได
จากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดตอมูลคา GPP ทั้งหมดของกลุมจังหวัด และสัดสวนรายได
จากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดตอรายไดจากการทองเที่ยวของประเทศ พบวา ดานการ
ทองเที่ยวมีความสําคัญตอจังหวัดมาก และมีความสําคัญตอประเทศมาก โดยในชวงป
พ.ศ. 2547-2550 มีอัตราการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 11.5 ตอป
และอัตราการเติบโตของรายไดจากนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 10.0 ตอป เนื่องจาก
มีจํานวนวันพักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 1.8 แตคาใชจายเฉลี่ยตอหัวตอวันลดลง คิดเปน
รอยละ 0.9 โดยนักทองเที่ยวสวนใหญที่เขามาเที่ยวในกลุมจังหวัดตะวันออกเปนนักทองเที่ยว
ไทย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 65 ของนักทองเที่ยวทั้งหมด ในขณะที่มีนักทองเที่ยวตางชาติ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 35 โดยสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวรัสเซีย รองลงมาคือ เกาหลี และ
อังกฤษ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกมีแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งแหลงทองเที่ยวเชิง
นันทนาการในเขตเมืองพัทยา เชน สวนสนุก สนามแขงรถ และการแสดงโชว และแหลง
ทองเที่ยวทางทะเลและอุทยานแหงชาติที่ยังคงความงดงามตามธรรมชาติไวอยางสมบูรณใน
ทุ ก จั ง หวั ด นอกจากนี้ กลุ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกยั ง มี ข อ ได เ ปรี ย บทางด า นภู มิ ศ าสตร
เนื่องจากมีที่ตั้งอยูไมไกลจากกรุงเทพ ทําใหเปนแหลงพักตากอากาศสําคัญของคนเมือง
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การวิเคราะหดานการทองเที่ยว
% รายไดจากการทองเที่ยวตอรายไดรวมทั้งหมด ป 2550

มีความสําคัญตอกลุมจังหวัดมาก และมีความสําคัญตอประเทศมาก
= รายไดจากการทองเที่ยว ป 2550
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ที่มา :ขอมูลจาก สศช. และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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แผนภาพที่ 12 การวิเคราะหดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก

3.2.2 ปจจัยทางดานสังคม
จากการวิเคราะหสถานการณทางดานสังคมจากดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) พบวา
สถานการณภาพรวมทางดานสังคมเปนกลุมจังหวัดที่มีสถานะดานสังคมในระดับดี โดยจัดอยูใน
อันดับที่ 3 จากทั้งหมด 18 กลุมจังหวัด โดยกลุมจังหวัดภาคตะวันออกมีคาดัชนีความกาวหนาของ
คนอยูในระดับสูงกวาคาเฉลี่ยเกือบทุกดาน ยกเวนดานชีวิตครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
ปจจัยทางดานสังคม ซึ่งประกอบดวย ปจจัยทางดานสุขภาพ ปจจัยทางดานการศึกษา ปจจัยที่อยู
และสภาพแวดลอม ปจจัยชีวิตครอบครัวและชุมชน และปจจัยการคมนาคมและการสื่อสาร สามารถ
สรุปไดดังนี้
1) ดานสุขภาพ: มีประชากรที่เจ็บปวย พิการหรือเจ็บปวยเรื้อรัง ปวยดวยโรคเอดส
โรคจิต/ประสาท รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพ (สูบบุหรี่/ดื่มสุรา) และจํานวน
ประชากรตอแพทยต่ํากวาคาเฉลี่ย
2) ดานการศึกษา: มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย อัตราการเขาเรียน คุณภาพการศึกษา
(คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน) สูงกวาคาเฉลี่ย รวมทั้งมีจํานวนประชากรที่ไมมี
การศึกษาต่ํากวาคาเฉลี่ย ในขณะที่บริการการศึกษา (จํานวนนักเรียนตอหองเรียน)
ยังตองไดรับการพัฒนา
3) ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม: มีประชากรที่ประสบภัยน้ําแลง และ/หรือน้ํา
ทวม ต่ํากวาคาเฉลี่ยเปนอยางมาก
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4) ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน: มีจํานวนเด็กอายุ 15-17 ปที่ทํางาน และครัวเรือน
ที่มีหัวหนาเปนมาย หยารางหรือแยกกันอยูสูงกวาคาเฉลี่ยเชนเดียวกับปญหาความ
ไม ป ลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น โดยเห็ น ได จ ากจํ า นวนคดี ป ระทุ ษ ร า ย และ
โดยเฉพาะคดียาเสพติดที่จับกุมได มีคาสูงกวาคาเฉลี่ยเปนอยางมาก
5) ดานการคมนาคมและการสื่อสาร: มีจํานวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน ประชากรที่มี
โทรศัพทมือถือ และประชากรที่เขาถึงอินเตอรเน็ตสูงกวาคาเฉลี่ย
ภาพรวมสถานการณดานสังคมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
0

1

2

3

4

5

ภาคกลาง ตอนบน (1)
ภาคกลาง ตอนบน (2)
นออก
ภาคตะวัภาคตะวั
นออก
ภาคใต ฝงอันดามัน
ภาคกลาง ตอนลาง (2)
ภาคใต ชายแดน
ภาคกลาง ตอนกลาง
ภาคใต ฝงอาวไทย
ภาคกลาง ตอนลาง (1)
ภาคกลาง ตอนบน (2)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน (1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง
ภาคเหนือ ตอนลาง (2)
ภาคเหนือ ตอนลาง (1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน (2)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง (2)
ภาคเหนือ ตอนบน (2)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง (1)

คาเฉลี่ยที่ 3.3
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สถานะทางดานสังคมของกลุม จังหวัดภาคตะวันออก
Scale = 7.0
สุขภาพ
6.0

ที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอม

4.1

5.1

การศึกษา

1.3
การคมนาคมและ
การสื่อสาร

5.5

แสดงสถานะ

ชีวิตครอบครัว
และชุมขน

แสดงคาเฉลี่ย

ที่มา : อางอิงและประยุกตใชขอมูลจากดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ของ UNDP
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แผนภาพที่ 13 ภาพรวมสถานการณดานสังคมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก

3.2.3 ปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สถานการณทางดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก มี
องคประกอบที่สําคัญคือ ทีด่ ิน น้ํา และปาไม ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
3.2.3.1 ที่ดิน
ดินสวนใหญมีลักษณะเปนดินปนทรายและดินเค็ม หรือบางพื้นที่เปนดินเลน ปญหา
เรื่องดินที่สําคัญของกลุมจังหวัด คือ ปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝง นอกจากนี้ยังเปนกลุม
จังหวัดที่มีทรัพยากรแรธาตุประเภทดีบุกมากที่สุดในประเทศ
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3.2.3.2 น้ํา
สัดสวนพื้นที่ชลประทานตอพื้นที่ทางการเกษตรอยูในระดับต่ํา โดยมีพื้นที่ชลประทาน
คิดเปนรอยละ 11 ตอพื้ นที่การเกษตรทั้งหมดในกลุมจังหวัด ส วนปริมาณน้ํ าฝนของกลุม
จังหวัดอยูในเกณฑดี โดยอยูในระดับสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ
3.2.3.3 ปาไม
มีพื้นที่ปาไม คิดเปนสัดสวนรอยละ 24 ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่ปาชายเลน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 8 โดยเปนกลุมจังหวัดที่มีพื้นที่ปาชายเลนมากที่สุด
ภาพรวมสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก
ประเด็นที่สําคัญ

ที่ดิน

 ดินสวนใหญลักษณะ เปนดินปนทราย และดินเค็ม หรือบางพืน้ ที่เปนดินเลน
 ปญหาเรื่องดินที่สําคัญของกลุม จังหวัด คือ ปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝง
 ทรัพยากรแรธาตุ เปนกลุม จังหวัดที่พบแรดีบกุ มากที่สุดในประเทศ

น้ํา

 สัดสวนพื้นที่ชลประทานตอพืน้ ที่ทางการเกษตรอยูในระดับต่ํา โดยมีพนื้ ที่ชลประทานคิดเปน
รอยละ 11 ตอพืน้ ที่การเกษตรทัง้ หมดในกลุมจังหวัด
 ปริมาณน้ําฝนของจังหวัดอยูในเกณฑดี โดยอยูในระดับสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ

ปาไม

 พื้นที่ปาไม คิดเปนสัดสวนรอยละ 24 ของพืน้ ที่ทงั้ หมดและพืน้ ที่ปาชายเลน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 8 โดยเปนกลุม จังหวัดที่มีพนื้ ที่ปาชายเลนมากที่สุด

ที่มา: กรมชลประทาน/กรมพัฒนาที่ดิน/กรมทรัพยากรน้ํา/กรมปาไม/สศช./ SMC Analysis
ที่มา: กรมชลประทาน/กรมพัฒนาที่ดิน/กรมทรัพยากรน้ํา/กรมปาไม/กรมควบคุม
มลพิษ/สศช./ SMC Analysis
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แผนภาพที่ 14 ภาพรวมสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก

ดังนั้น เมื่อวิเคราะหปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุม
จังหวัดภาคตะวันออก ทําใหสามารถสรุปจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อ
กําหนดทิศทางและเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด ไดดังนี้ คือ
จุดแข็ง (Strengths)
1. เปนศูนยกลางการลงทุนในอุตสาหกรรมของประเทศโดยสวนใหญกระจุกตัวอยูที่จังหวัด
ชลบุรี และระยอง
2. เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายและมีชื่อเสียงในระดับโลก
3. มีทําเลที่ตั้งที่อยูใกลกรุงเทพฯ สะดวกตอการคมนาคมขนสง
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4. ประชากรมีชีวิตความเปนอยูในภาพรวมที่ดี ทั้งในดานสุขภาพ การศึกษา ชีวิตครอบครัว
และชุมชน การคมนาคมสื่อสาร และที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม
จุดออน (Weaknesses)
1. ป ญ หาด า นสิ่ ง แวดล อ ม โดยเฉพาะป ญ หาด า นขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล จากโรงงาน
อุตสาหกรรม
2. ปญหาการขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมที่ไรระเบียบและทิศทาง รวมทั้งการรุกล้ํา
พื้นที่เกษตรกรรม
3. ปญหาสังคมคอนขางสูงจากการเปลี่ยนจากสังคมเกษตรเปนสังคมเมือง โดยเฉพาะปญหา
ความรุ น แรงที่ เ กิ ด กั บ เด็ ก และเยาวชน ป ญ หาการค า มนุ ษ ย ป ญ หายาเสพติ ด ป ญ หา
อาชญากรรม ปญหาประชากรแฝง เปนตน
4. แหลงน้ําในการพัฒนามีจํากัดในการรองรับการขยายตัวในอนาคต
โอกาส (Opportunities)
1. แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่กําลังไดรับความนิยม
2. กระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมในเวทีการคาโลก
3. การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศพัฒนาแลว
ภัยคุกคาม (Threats)
1. วิกฤตการณสภาวะดานเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก ทําใหประชาชนตกงานและทําใหเกิดปญหา
ดานสังคมตามมา
2. ภาวะภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง และอุทกภัย
3. ความเสี่ยงของโรคระบาดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
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3.3 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก พ.ศ. 2553-2556
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ได
ใหผูเขารวมประชุมจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของรวมกันระดมความคิดเห็นใน
การทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ป พ.ศ. 2553-2556 เพื่อการจัดทําแผนพัฒนากลุม
จั ง หวั ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศและความต อ งการของ
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อการนําไปสูการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดสูแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ. 2554 ตอไป โดยสรุปรายละเอียดไดดังนี้
3.3.1 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ป พ.ศ. 2553 – 2556 ที่มีอยูเดิม
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศน: ดินแดนนาอยู คนมีความรูควบคูคุณธรรม นําการทองเที่ยว เกี่ยวโยงการคาตางประเทศ การเกษตรอินทรีย มีผลไมชื่อกองโลก
อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมสะอาด ราษฎรรัฐ บริหารจัดการอยางธรรมาภิบาล
1

2

3

4

5

พัฒนาเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
ใหเกิดความหลากหลาย

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑผลไม
เมืองรอน

พัฒนาระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

พัฒนาสังคมใหเปนเมืองนา
อยู ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดี

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รวมกันภายในกลุมจังหวัดใหมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มมูลคา
สถานที่ทองเที่ยว

สนับสนุนและพัฒนาการผลิตผลไม
ใหไดคุณภาพและเพียงพอสําหรับ
การสงออก

การบริหารจัดการระบบน้ําของทุก
ภาคสวนใหเพียงพอตอการบริโภค

การบริหารจัดการรวมกันและการ
สรางเครือขายดานการพัฒนาสังคม
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว

สงเสริมใหมีระบบบริหารและ
ตัดสินใจดานยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ

สงเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธระดับกลุมจังหวัด

พัฒนาการบริหารจัดการโครงสราง
พื้นฐานดานการเกษตร

อนุรักษพื้นที่ชายฝงทะเล

พัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัด ดาน
การจัดทํายุทธศาสตรการติดตาม
ประเมินผล

พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน

พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว การ
สงออกผลไมทั้งในและนอกประเทศ

มีความพรอมในการเตือนภัยชายฝง
ทะเล

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด

พัฒนาระบบสถาบันเกษตร พัฒนา
บุคลากรและบริหารการจัดการ
รวมกัน

แผนภาพที่ 15 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556 ที่มีอยูเดิม

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ระยะ 4
มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ป พ.ศ. 2553

–

2556 ที่มีอยูเดิมนั้น

วิสัยทัศน
ดิ น แดนน า อยู คนมี ค วามรู ค วบคู คุ ณ ธรรม นํ า การท อ งเที่ ย ว เกี่ ย วโยงการค า ต า งประเทศ
การเกษตรอินทรีย มีผลไมชื่อกองโลก อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมสะอาด ราษฎรรัฐ บริหารจัดการ
อยางธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวใหเกิดความหลากหลาย
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
1. การพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มมูลคาสถานที่ทองเที่ยว
2. การสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธระดับกลุมจังหวัด
3. การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑผลไมเมืองรอน
ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้
1. การสนับสนุนและพัฒนาการผลิตผลไมใหไดคุณภาพและเพียงพอสําหรับการสงออก
2. การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร
3. การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว การสงออกผลไมทั้งใน
และนอกประเทศ
4. การพัฒนาระบบสถาบันเกษตร พัฒนาบุคลากรและบริหารการจัดการรวมกัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
1. การบริหารจัดการระบบน้ําของทุกภาคสวนใหเพียงพอตอการบริโภค
2. การอนุรักษพื้นที่ชายฝงทะเล
3. การมีความพรอมในการเตือนภัยชายฝงทะเล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประกอบดวย 1 กลยุทธ ดังนี้
1. การบริหารจัดการรวมกันและการสรางเครือขายดานการพัฒนาสังคม เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการรวมกันภายในกลุมจังหวัดใหมี
ประสิทธิภาพ
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
1. การสงเสริมใหมีระบบบริหารและตัดสินใจดานยุทธศาสตรกลุมจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัดดานการจัดทํายุทธศาสตรการติดตามประเมินผล
3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
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3.3.2 ผลการศึกษาทบทวนเพื่อปรับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ระยะ 4 ป พ.ศ.
2553-2556
จากการวิเคราะหสถานการณ ศักยภาพของกลุมจังหวัด และการระดมความคิดเห็นจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหทราบถึงความตองการของประชาชน
ในกลุมจังหวัด ทําใหไดขอสรุปวา กลุมจังหวัดภาคตะวันออกมีศักยภาพทางเศรษฐกิจดานการ
ทองเที่ยวและดานการเกษตร ซึ่งเปนประเด็นการพัฒนาที่สามารถทําไดรวมกันทั้ง 4 จังหวัด และ
สงผลกระทบในเชิงบวกตอทุกจังหวัดในกลุม มิใชเปนการพัฒนาที่ทําใหเกิดผลประโยชนแกจังหวัด
ใดจังหวัดหนึ่งในกลุมจังหวัดเทานั้น นอกจากนี้ ยังเปนสิ่งที่ควรใหความสําคัญกอนในการแปลง
แผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการในป พ.ศ. 2554 อันจะสงผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจในเชิงบวกตอกลุมจังหวัดในภาพรวม
นอกจากนี้ วิสัยทัศนเดิมในแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกนั้นมีลักษณะครอบคลุมหลาย
มิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังมีความหมายเปน
นามธรรมและมีเปาหมายในการพัฒนาที่ไมชัดเจน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการปรับวิสัยทัศนใหมใหมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใหสะทอนถึงแนวทางการพัฒนาหรือประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด
อยางแทจริง โดยทางคณะทํางานที่ปรึกษาไดกําหนดแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกที่ไดทํา
การทบทวนใหมดังนี้
วิสัยทัศน
“ดิ น แดนน า อยู คนมี ค วามรู ค วบคู คุ ณ ธรรม นํ า การท อ งเที่ ย ว เกี่ ย วโยงการค า
ตางประเทศ การเกษตรอินทรีย มีผลไมชื่อกองโลก อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมสะอาด
ราษฎรรัฐ บริหารจัดการอยางธรรมาภิบาล”
วิ สั ย ทั ศ น เ ดิ ม นั้ น มี ลั ก ษ ณ ะ ค ร อ บ ค ลุ ม ใ น ห ล า ย มิ ติ ทั้ ง ใ น ด า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมีความหมายกวาง
เปนนามธรรมและมีเปาหมายในการพัฒนาที่ไมชัดเจน รวมทั้งประเด็นการพัฒนามิไดสะทอนอยู
ในประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวใหเกิดความหลากหลาย
เปนประเด็นยุทธศาสตรที่สอดคลองกับศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก โดยจากผลการ
วิเคราะหศักยภาพดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดนั้นพบวา การทองเที่ยวมีความสําคัญตอ
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กลุมจังหวัดมาก และมีความสําคัญตอประเทศมากเชนกัน นอกจากนั้นยังเปนสิ่งที่สามารถ
พัฒนารวมกันไดทั้ง 4 จังหวัด และสงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงตอ 4
จังหวัดในกลุมจังหวัดไดอยางแทจริง ดังนั้นจึงเปนประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญและเหมาะสม
มากที่สุดในการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑผลไมเมืองรอน นอกจากกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกมีศักยภาพในดานการทองเที่ยวแลว ในขณะเดียวกันกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก ยังมีชื่อเสียงในดานการเกษตรผลไมที่มีผลกระทบตอเกษตรกรสวนผลไมในจังหวัด
จันทบุรี ตราด และระยอง ซึ่งนับเปนจํานวน 1 ใน 3 ของประชากรของภาคตะวันออก และมี
มูลคาการผลิตสูง แตมีปญหาในดานการจําหนาย นอกจากนี้การผลิตใหสินคามีคุณภาพและเพิ่ม
มูลคาสามารถสงออกตางประเทศได รวมทั้งการกระจายสินคาออกนอกแหลงผลิตอยางรวดเร็ว
จะชวยลดความเสียหายของผลผลิตและแกปญหาราคาตกต่ํา กลุมจังหวัดภาคตะวันออกจึงควร
ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการเกษตรผลไมเชนกัน ซึ่งผลไมเมืองรอนของกลุมจังหวัดนี้
ยั ง จะเป น สิ น ค า การท อ งเที่ ย วประเภทหนึ่ ง ที่ จ ะช ว ยเสริ ม และรองรั บ การขยายตั ว ด า นการ
ท อ งเที่ ย วของกลุ ม จั ง หวั ด ดั ง นั้ น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า นการเกษตรผลไม นี้ มี
ความสําคัญเปนอันดับสองรองจากประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวขางตน ซึ่ง
ควรยังคงไวในแผนพัฒนากลุมจังหวัดเชนเดียวกับประเด็นยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม เปนคนละระดับ
กับประเด็นยุทธศาสตรอื่นๆ ทําใหการกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ไมสามารถใชวัดความสําเร็จยุทธศาสตรได
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เปนประเด็นยุทธศาสตรที่ใชขอความเปนนามธรรม มีความหมายกวาง ครอบคลุมหลายสาขา/
เรื่อง ทําใหไมสามารถสะทอนถึงแนวทางการพัฒนาไดอยางชัดเจน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการรวมกันภายในกลุมจังหวัดใหมี
ประสิทธิภาพ เปนงานดานการบริหารจัดการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามปกติ ดังนั้นจึง
ไมควรอยูในประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด
ดังนั้น ทางคณะทํางานที่ปรึกษาจึงไดทําการปรับประเด็นยุทธศาสตรในแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก จากประเด็นยุทธศาสตรเดิมที่มีอยู 5 ประเด็นยุทธศาสตร โดยปรับเปน 2 ประเด็น
ยุทธศาสตรหลัก เพื่อใหสะทอนถึงประเด็นการพัฒนาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันประกอบดวย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดของผลไม
เศรษฐกิจของกลุมจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556) ที่มีอยูเดิม
วิสัยทัศน: ดินแดนนาอยู คนมีความรูควบคูคุณธรรม นําการทองเที่ยว เกี่ยวโยงการคาตางประเทศ การเกษตรอินทรีย มีผลไมชื่อกองโลก
อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมสะอาด ราษฎรรัฐ บริหารจัดการอยางธรรมาภิบาล
1

2

พัฒนาเชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยวใหเกิดความ
หลากหลาย

3

พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑผลไมเมืองรอน

4

พัฒนาระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

5

พัฒนาสังคมใหเปน
เมืองนาอยู ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการรวมกันภายในกลุม
จังหวัดใหมีประสิทธิภาพ

ผลการทบทวนเพื่อปรับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด : แหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากล และแหลงผลิตผลไมเมืองรอนที่มีชื่อเสียง
1

2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1:
การพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยว
ในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2:
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป
และการตลาดของผลไมเศรษฐกิจของกลุม
จังหวัด

แผนภาพที่ 16 ผลการทบทวนเพื่อปรับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกที่ไดรับการทบทวนใหม มีรายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด : แหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากล และแหลงผลิตผลไมเมืองรอนที่มีชื่อเสียง
ประเด็นยุทธศาสตร
1
การพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยว
ในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน

2
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดของผลไมเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด

กลยุทธ
พัฒนาและเชื่อมโยงสินคาและกิจกรรม
การทองเที่ยวสูม าตรฐานระดับสากล

พัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต

ยกระดับศักยภาพดานการตลาดและ
การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว

พัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/สรางมูลคา และใหมคี ุณภาพ

พัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการใหบริการดานการ
ทองเทีย่ วใหมีประสิทธิภาพ

สงเสริมศักยภาพดานการตลาดและการกระจายสินคา

เสริมสรางและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

พัฒนา/ยกระดับองคความรูของเกษตรกรและ
ผูประกอบการ

พัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการทองเทีย่ ว

แผนภาพที่ 17 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553-2556

วิสัยทัศน: แหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากล และแหลงผลิตผลไมเมืองรอนที่มีชื่อเสียง
ประเด็นยุทธศาสตร: ประกอบดวย 2 ประเด็นยุทธศาสตรหลัก คือ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
1. เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว
2. เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวตอคนตอวัน และกระจายรายไดอยางทั่วถึงในกลุม จังหวัด
กลยุทธ ประกอบดวย 5 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาและเชื่อมโยงสินคาและกิจกรรมการทองเที่ยวสูมาตรฐานระดับสากล
2. การยกระดับศักยภาพดานการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว
3. การพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการใหบริการดานการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพ
4. การเสริมสรางและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. การพัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดของ
ผลไมเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
1. เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลไมเมืองรอน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป
3. เพื่อพัฒนาชองทางการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
กลยุทธ ประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
2. การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/สรางมูลคา และใหมีคุณภาพ
3. การสงเสริมศักยภาพดานการตลาดและการกระจายสินคา
4. การพัฒนา/ยกระดับองคความรูของเกษตรกรและผูประกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด: แหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากล และแหลงผลิตผลไมเมืองรอนที่มีชื่อเสียง
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน
1.
2.

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว
เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวตอคนตอวัน และ
กระจายรายไดอยางทั่วถึงในกลุมจังหวัด

กลยุทธ: กลยุทธของกลุมจังหวัดโดยยึดตามแนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคา โดยกลยุทธที่เนนสี (Highlight) คือ กลยุทธของ
กลุมจังหวัดในแผนพัฒนา พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม
1
2
3
4
5
พั
ฒ
นาบุ
ค
ลากรและ
พัฒนาปจจัย/
พัฒนาและเชื่อมโยง
ยกระดับศักยภาพ
เสริมสรางและรักษา
มาตรฐานการ
สินคาและกิจกรรม
ดานการตลาดและ
โครงสรางพื้นฐานและ
ให
บ
ริ
ก
ารด
า
นการ
ความปลอดภั
ย
ในชี
ว
ต
ิ
การทองเที่ยว
การประชาสัมพันธ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ทองเที่ยว
และทรัพยสิน
สูมาตรฐานระดับสากล
ดานการทองเที่ยว
ดานการทองเที่ยว
ใหมีประสิทธิภาพ

แผนภาพที่ 18 ประเด็นยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว
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ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด: แหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากล และแหลงผลิตผลไมเมืองรอนที่มีชื่อเสียง
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดของผลไมเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด
1.
2.
3.

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลไมเมืองรอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป
เพื่อพัฒนาชองทางการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

กลยุทธ: กลยุทธของกลุมจังหวัดโดยยึดตามแนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคา โดยกลยุทธที่เนนสี (Highlight) คือ กลยุทธของ
กลุมจังหวัดในแผนพัฒนา พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม
4
2
3
5
1
พัฒนาปจจัยการผลิต
และประสิทธิภาพการ
ผลิต

พัฒนาการแปรรูปเพื่อ
เพิ่ม/สรางมูลคา และ
ใหมีคุณภาพ

สงเสริมศักยภาพดาน
การตลาดและการ
กระจายสินคา

การสรางมาตรฐาน
สินคาเกษตร

แผนภาพที่ 19 ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร
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พัฒนา/ยกระดับองค
ความรูของเกษตรกร
และผูประกอบการ

4. การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554 ของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก
4.1 แนวทางการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ
แนวทางการแปลงแผนพัฒนาไปสูแผนปฏิบัติราชการนั้น เริ่มตนจากการจัดทําแผนยุทธศาสตร
(Strategy Map) ซี่งประกอบดวยการวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร เพื่อใหไดซึ่งการประเมิน
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) หรือกรอบการวิเคราะห
SWOT Analysis อันจะนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัดหรือวิสัยทัศน (Vision)
ตอจากนั้นจึงจะทําการวิเคราะหถึงประเด็นสําคัญที่จะตองมุงเนนเพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว
เพื่อใหไดมาซึ่งประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนากลุมจังหวัด (Strategic Issues) ทั้งนี้ เมื่อ
สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญไดแลว จําเปนจะตองกําหนดเปาประสงค (Goals)
สําหรับแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อใหทราบถึงเปาหมายการพัฒนาในแตละประเด็น ตอจากนั้น จึง
จะกําหนดกลยุทธ (Strategies) ที่สําคัญในแตละประเด็นยุทธศาสตรเพื่อใหสามารถบรรลุเปาประสงค
ดังกลาว (ดังแสดงในแผนภาพที่ 20)
การจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategy Map)
กระบวนการ

ผลลัพธ

การวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร

จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม (SWOT)

การกําหนดทิศทางของกลุมจังหวัด

วิสัยทัศน (Vision)

การวิเคราะหถงึ ประเด็นสําคัญที่จะตองมุงเนน
เพื่อที่จะบรรลุวสิ ัยทัศน

ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issues)

การกําหนดเปาประสงคสําหรับ
แตละประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค (Goals)

การกําหนดกลยุทธหรือ
สิ่งที่จะทําเพื่อใหบรรลุเปาประสงค

กลยุทธ (Strategies)

แผนภาพที่ 20 การจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategy Map)
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เมื่อกําหนดแผนยุทธศาสตร (Strategy Map) ของกลุมจังหวัดไดแลว จึงจะเขามาสูกระบวนการ
แปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย การกําหนดกลยุทธ (Strategies) ที่สําคัญใน
แตละประเด็นยุทธศาสตร ตอจากนั้นจึงนําเสนอโครงการและสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับ
กลยุทธดังกลาว รวมทั้งระบุหนวยงานที่รับผิดชอบในโครงการนั้นๆ และสุดทายคือ การจัดทําคําขอ
งบประมาณในโครงการตางๆที่นําเสนอ (ดังแสดงในแผนภาพที่ 21)
กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
กระบวนการ

ผลลัพธ

การกําหนดกลยุทธ

กลยุทธ (Strategies)

โครงการและสิ่งที่จะดําเนินการ
เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ

โครงการ (Project)

การระบุหนวยงานที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่รับผิดชอบของแตละโครงการ

งบประมาณที่จะตองใชสําหรับแตละโครงการ

งบประมาณที่จะเสนอขอ

แผนภาพที่ 21 กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน: แหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากล และแหลงผลิตผลไมเมืองรอนที่มีชื่อเสียง
ประเด็นยุทธศาสตร: ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
1. เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว
2. เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวตอคนตอวัน และกระจายรายไดอยางทั่วถึงในกลุม จังหวัด
กลยุทธ ประกอบดวย 5 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาและเชื่อมโยงสินคาและกิจกรรมการทองเที่ยวสูมาตรฐานระดับสากล
2. การยกระดับศักยภาพดานการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว
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3. การพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการใหบริการดานการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพ
4. การเสริมสรางและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. การพัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดของ
ผลไมเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
1. เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลไมเมืองรอน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป
3. เพื่อพัฒนาชองทางการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
กลยุทธ ประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
2. การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/สรางมูลคา และใหมีคุณภาพ
3. การสงเสริมศักยภาพดานการตลาดและการกระจายสินคา
4. การพัฒนา/ยกระดับองคความรูของเกษตรกรและผูประกอบการ
ทั้ ง นี้ จากกระบวนการแปลงแผนยุ ท ธศาสตร ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ ดั ง กล า ว ทํ า ให ค ณะที่ ป รึ ก ษา
สามารถจัดทําตัวอยางการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 โดยมี
แผนงานโครงการที่สําคัญ (Flagship Project) ที่มีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและ
กลยุทธของกลุมจังหวัด และคํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพื่อเปนตัวอยางในการแปลง
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาขอ
ยกตัวอยางการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการในประเด็นยุทธศาสตรดานการ
ทองเที่ยวและดานการเกษตร เนื่องจากเปนประเด็นยุทธศาสตรหลักที่สอดคลองกับศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
นอกจากนี้ การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูการปฏิบัติ จําเปนจะตองเปนไปอยางบูรณา
การ โดยโครงการที่สําคัญของกลุมจังหวัดจะตองมีความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด และมี
การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแตละโครงการ ซึ่งโครงการตางๆนั้นสามารถแบงความ
รับผิดชอบออกเปน ระดับกระทรวง/กรม (Function-Based Projects) ระดับกลุมจังหวัด (ClusterBased Projects) และระดับจังหวัด (Provincial Projects) ตามแตละกลยุทธในแผนพัฒนาจังหวัด
ซึ่ง คณะทํา งานที่ ป รึ ก ษาได นํา เสนอตั ว อยา งโครงการที่ สํ าคั ญ ในแตล ะกลยุ ท ธ และจํ า แนกตาม
ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบของแต ล ะหน ว ยงานไว เ บื้ อ งต น ดั ง แสดงในแผนภาพที่ 22 (ประเด็ น
ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว) และแผนภาพที่ 23 (ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร)

32

ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน
กลยุทธ/
โครงการ
ระดับกระทรวง
(Function-Based
Projects)

ระดับกลุม จังหวัด
(Cluster-Based
Projects)

1

2
พัฒนาและเชื่อมโยง
สินคาและกิจกรรม
การทองเที่ยว
สูมาตรฐานระดับสากล

• โครงการจัดตั้งศูนย
ประชุมนานาชาติ MICE
(Meeting Incentive
Convention Exhibition)

4

พัฒนาบุคลากรและ
มาตรฐานการใหบริการ
ดานการทองเทีย่ ว
ใหมีประสิทธิภาพ

5
เสริมสรางและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

• โครงการประชุมสัมมนาเพื่อ • โครงการจัดตั้งศูนย
เพิ่มทักษะการบริหารจัดการ
อุบัติภัย และศูนย
รวมภาครัฐและเอกชน
ปองกันบรรเทา
สาธารณภั
ย
• โครงการกําหนดมาตรฐาน

• โครงการสงเสริมการตลาด
เชิงรุกทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
• โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธสงเสริมการ
ทองเที่ยวไทย

โรงแรมและมัคกุเทศก

• โครงการจัดทําแผน
• โครงการสงเสริมการตลาดการ • โครงการพัฒนาบุคลากรดาน •
ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงและ
การทองเที่ยวกลุมจังหวัด
ทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก
เพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยว
• โครงการสรางทัศนคติดานการ
• โครงการจัดทํากิจกรรมการ • โครงการจัดตั้ง The East
ทองเที่ยวยั่งยืนของประชาชน
Coast Trade Fair (ECTF)
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
• โครงการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศและเวปไซดดาน
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
• โครงการทําความสะอาด
แหลงทองเที่ยว
• โครงการปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยว จังหวัดชลบุรี

ระดับจังหวัด
(Provincial
Projects)

3
ยกระดับศักยภาพ
ดานการตลาดและ
การประชาสัมพันธ
ดานการทองเทีย่ ว

• โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
หาดแมรําพึง จังหวัดระยอง
• โครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยววัฒนธรรม จังหวัด
จันทบุรี

• โครงการสงเสริมการตลาดใน
ประเทศ จังหวัดชลบุรี
• โครงการสงเสริมปทองเที่ยว
จังหวัดระยอง
• โครงการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ จังหวัดจันทบุรี

• โครงการฝกอบรมหลักสูตร
พัฒนามาตรฐานการ
ทองเที่ยวเฉพาะดาน
• โครงการจัดหลักสูตร
การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการดานการ
ทองเที่ยว

พัฒนาปจจัย/
โครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการทองเทีย่ ว

• โครงการพัฒนาเครือขาย
เสนทางการคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกสเพื่อ
เชื่อมโยงการทองเที่ยว
ภายในกลุมจังหวัด (ทั้งทาง
บก ทางน้ํา และทาง
อากาศ)

• โครงการพัฒนาเครือขาย
โครงการพัฒนาระบบ
ดานการบริหารจัดการ
ปองกันและรักษาความ
ทางการทองเที่ยว
ปลอดภัยในเสนทาง
เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว • โครงการจัดทําศูนยบริการ
ของกลุมจังหวัด
นักทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของกลุม
จังหวัด

• โครงการจัดทําปายแหลง
• โครงการปองกันและ
ทองเที่ยว จังหวัดชลบุรี
ปราบปรามอาชญากรรม
• โครงการสรางถนนลาดยาง
ยาเสพติด และการคา
จังหวัดระยอง จันทบุรี
มนุษย
ตราด
• โครงการสรางถนนรอบ
อุทยานแหงชาติ จังหวัด
ตราด

แผนภาพที่ 22 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดของผลไม
เศรษฐกิจของกลุมจังหวัด
กลยุทธ/
โครงการ
ระดับกระทรวง
(Function-Based
Projects)

1

2
พัฒนาปจจัยการผลิตและ
ประสิทธิภาพการผลิต

• โครงการกําหนดพื้นที่การปลูก
พืชอาหารและพืชพลังงาน
(Zoning)

ระดับกลุม จังหวัด
(Cluster-Based
Projects)

• โครงการจัดทําเครือขาย GIS
ของผลผลิตการเกษตรของกลุม
จังหวัด
• โครงการปรับโครงสรางสินคา
เกษตรอินทรียภาคตะวันออก
• โครงการควบคุมกํากับดูแล
สินคาใหอยูในมาตรฐาน GAP

ระดับจังหวัด
(Provincial
Projects)

• โครงการพัฒนาการแปรรูป
สินคาเกษตรใหมๆ เพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม

• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตมันสําปะหลัง สับปะรด
จังหวัดชลบุรี
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตมันสําปะหลัง จังหวัด
ระยอง
• โครงการจัดตั้งโรงปุยชีวภาพ
จังหวัดระยอง

สงเสริมศักยภาพดาน
การตลาดและการกระจาย
สินคา
• โครงการจัดตั้งศูนยกระจาย
สินคาการเกษตร เพื่อการ
สงออก
• โครงการสงเสริมการบริโภค
สินคาเกษตรภายในประเทศ

• โครงการจัดทํามาตรฐานสินคา
เกษตร เพื่อรองรับการสงออก
• โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช
ใหเหมาะกับสภาพของดิน

4

3
พัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/
สรางมูลคา และใหมีคุณภาพ

• โครงการพัฒนากระบวนการ
ผลิตหลังการเก็บเกี่ยว (Post
Harvest)

• โครงการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธสินคาเกษตร
ปลอดภัย

• โครงการกอสราง
หองเย็นเพื่อเก็บสินคา
การเกษตร

• โครงการประชาสัมพันธการ
ใชปุยอินทรีย

• โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ
และตราสินคาของกลุม
จังหวัด
• โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตสินคาเกษตร จังหวัดชลบุรี
• โครงการพัฒนาทองเที่ยวเชิง
เกษตร จังหวัดระยอง

พัฒนา/ยกระดับองคความรู
ของเกษตรกรและ
ผูประกอบการ
• โครงการประชุมสัมมนา
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ เพื่อพัฒนาองค
ความรูดานการเกษตร

• โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
การตลาด
• โครงการสงเสริมการสราง
ทัศนคติการผลิตสินคาใหมี
คุณภาพ

• โครงการขยายตลาดเชิงรุก
ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

• โครงการพัฒนาผูประกอบการ
ตนแบบของกลุมจังหวัด

• โครงการพัฒนาแหลงจําหนาย
สินคาเกษตรปลอดภัย จังหวัด
จันทบุรี

• โครงการพัฒนาเกษตรกร
ตนแบบของสินคากลวยไม
จังหวัดชลบุรี

• โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการสินคา มังคุด ทุเรียน
และเงาะ จังหวัดจันทบุรี

แผนภาพที่ 23 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร
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4.2 สรุปโครงการที่สําคัญ (Flagship) เบื้องตนภายใตประเด็นยุทธศาสตร
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ทําใหสามารถ
สรุปโครงการที่สําคัญภายใตแตละกลยุทธ ไดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน
เปาประสงค
(ภายใตประเด็น
ยุทธศาสตร)

1. เพื่อเพิ่มจํานวน
นักทองเที่ยว
2. เพิ่มรายไดจาก
การทองเที่ยวตอ
คนตอวัน
3. เพื่อกระจาย
รายไดอยางทั่วถึง
ในกลุมจังหวัด

กลยุทธและแนวทาง

แผนงาน / โครงการ

1.1 พัฒนาและเชื่อมโยง
สินคาและกิจกรรม
การทองเที่ยว
สูมาตรฐานระดับสากล

1.1.1 โครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการเชื่อมโยง
และเพิ่มศักยภาพแหลง
ทองเที่ยว
1.1.2 โครงการจัดทํากิจกรรมการ
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
1.1.3 โครงการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศและเวปไซดดาน
การทองเที่ยวของกลุม
จังหวัด
1.1.4 โครงการทําความสะอาด
แหลงทองเที่ยว

•

1.2 ยกระดับศักยภาพ
ดานการตลาดและ
การประชาสัมพันธ
ดานการทองเที่ยว

1.2.1 โครงการสงเสริมการตลาด
การทองเที่ยวกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก
1.2.2 โครงการจัดตั้ง The East
Coast Trade Fair (ECTF)

•

1.3 พัฒนาบุคลากรและ
มาตรฐานการใหบริการ
ดานการทองเที่ยว
ใหมีประสิทธิภาพ

1.3.1 โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานการทองเที่ยวกลุม
จังหวัด
1.3.2 โครงการสรางทัศนคติดาน
การทองเที่ยวยั่งยืนของ
ประชาชน

•
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หนวยงานรับผิดชอบ

•

•
•

•

สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ททท.จังหวัด

สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ททท.จังหวัด
สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัด
สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
สถาบันการศึกษา

เปาประสงค
(ภายใตประเด็น
ยุทธศาสตร)

กลยุทธและแนวทาง

แผนงาน / โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ

1.4 เสริมสรางและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

1.4.1 โครงการพัฒนาระบบ
ปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในเสนทาง
เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
ของกลุมจังหวัด

•

สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

1.5 พัฒนาปจจัย/
โครงสรางพื้นฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ดานการทองเที่ยว

1.5.1 โครงการพัฒนาเครือขาย
ดานการบริหารจัดการ
ทางการทองเที่ยว
1.5.2 โครงการจัดทําศูนยบริการ
นักทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของกลุม
จังหวัด

•

สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดของผลไม
เศรษฐกิจของกลุมจังหวัด
เปาประสงค
(ภายใตประเด็น
ยุทธศาสตร)

กลยุทธและแนวทาง

แผนงาน / โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ

1.1 พัฒนาปจจัยการผลิต 1.1.1 โครงการวิจัยและพัฒนา
พันธุพืชใหเหมาะกับสภาพ
และประสิทธิภาพการ
ของดิน
ผลิต
1.1.2 โครงการจัดทําเครือขาย
GIS ของผลผลิตการเกษตร
ของกลุมจังหวัด
1.1.3 โครงการปรับโครงสราง
สินคาเกษตรอินทรียภาค
1. เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ตะวันออก
ของผลไมเมือง
1.1.4 โครงการควบคุมกํากับดูแล
รอน
สินคาใหอยูในมาตรฐาน
2. เพื่อเพิ่ม
GAP
ประสิทธิภาพการ
1.2.1 โครงการพัฒนากระบวนการ
1.2 พัฒนาการแปรรูป
แปรรูป
ผลิตหลังการเก็บเกี่ยว (Post
เพื่อเพิ่ม/สรางมูลคา และ
3. เพื่อพัฒนา
Harvest)
ชองทางการตลาด ใหมีคุณภาพ
1.2.2 โครงการกอสราง
ทั้งภายในประเทศ
หองเย็นเพื่อเก็บสินคา
และตางประเทศ
การเกษตร
1.2.3 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ
และตราสินคาของกลุม
จังหวัด

•

1.3.1 โครงการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธสินคาเกษตร
ปลอดภัย
1.3.2 โครงการประชาสัมพันธการ
ใชปุยอินทรีย
1.3.3 โครงการขยายตลาดเชิงรุก
ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

•

1.3 สงเสริมศักยภาพ
ดานการตลาดและการ
กระจายสินคา
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•

•
•

•

สํานักงานเกษตรจังหวัด
สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด

สํานักงานเกษตรจังหวัด
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด

สํานักงานพาณิชยจังหวัด
สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัด

เปาประสงค
(ภายใตประเด็น
ยุทธศาสตร)

กลยุทธและแนวทาง

แผนงาน / โครงการ

1.4 พัฒนา/ยกระดับองค 1.4.1 โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานการตลาด
ความรูของเกษตรกรและ
1.4.2 โครงการสงเสริมการสราง
ผูประกอบการ
ทัศนคติการผลิตสินคาใหมี
คุณภาพ
1.4.3 โครงการพัฒนา
ผูประกอบการตนแบบของ
กลุมจังหวัด
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หนวยงานรับผิดชอบ
•
•

สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด
สถาบันการศึกษา

4.3 ตัวอยางโครงการนํารอง
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน
กลยุทธ: ยกระดับศักยภาพดานการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว
โครงการ: โครงการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวกลุม จังหวัดภาคตะวันออก
ชื่อโครงการ

โครงการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
• รัฐบาลมีนโยบายหลักในการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อนํารายไดเขาสูประเทศไทย และ เพื่อ
หวังผลใหประเทศไทยเปนเมืองแหงการทองเที่ยว การดําเนินการไปสูเปาหมายดังกลาว
หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนจะตองพัฒนาการทองเที่ยวและการตลาดควบคูกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานการดําเนินการดานการตลาด ในสภาวะที่มีการแขงขันเพื่อแยงชิงลูกคาของทุก
กลุมจังหวัดอยูในระดับสูง จึงตองรักษากลุมตลาดเดิม และดําเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อนํา
สินคาและบริการที่มีอยูเปนจํานวนมากของกลุมภาคตะวันออกนําเสนอแกลูกคา
กลุมเปาหมายที่มีศักยภาพ ทั้งในประเทศและตางประเทศในรูปแบบตาง ๆ
• กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ถือไดวาเปนเมืองทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูงและมีชื่อเสียงใน
ความสําคัญของ
ระดับโลก มีจุดขายของการทองเที่ยวที่โดดเดน มีสิ่งอํานวยความสะดวกระดับมาตรฐาน
โครงการ/หลักการและ
รวมถึงแหลงทองเที่ยว และสนามกอลฟระดับมาตรฐานนานาชาติ กลไลในการขยายตลาด
เหตุผล
ทางการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวใหเดินทางเขามาทองเที่ยวยังจังหวัดกลุม
ภาคตะวันออกมากขึ้นและมีวันพักเฉลี่ยนานวันขึ้นนั้น จําเปนที่จะตองเปดตลาดที่มี
ศักยภาพและความเปนไปไดสูง มีแนวโนมที่จะเปนตลาดหลักในอนาคต โดยกลุมตลาดที่มี
ศักยภาพสําคัญไดแก ตลาดในทวีปยุโรป คืออังกฤษ เยอรมัน รัสเซีย สแกนดิเนเวีย คือ
สวีเดน และเอเชีย ญี่ปุน เกาหลี และจีน เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธจังหวัดกลุม
ภาคตะวันออก นําเสนอขอมูลที่ถูกตองรวมถึงปญหาตาง ๆ ที่ไดดําเนินการแกไขแลว
พรอมนําเสนอขายสินคาใหม ๆ ใหเปนที่รูจักมากขึ้น อันจะเปนการเพิ่มโอกาสทาง
การตลาดของการทองเที่ยวใหมากยิ่งขึ้น
1. เพื่อเพิ่มการแขงขันตลาดเชิงรุกตลาดตางประเทศกลุมเปาหมาย และการแขงขันใน
ตลาดโลก

วัตถุประสงคของ
โครงการ

2. เพื่อประชาสัมพันธสินคา การบริการ แหลงทองเที่ยว กิจกรรมตาง ๆ ของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก
3. เพื่อรักษาตลาดการทองเที่ยวในประเทศ และรุกไปยังตางประเทศและประเทศเพื่อนบาน
พื้นที่เชื่อมโยง รวมทั้งการจัดกิจกรรม Event ทางการทองเที่ยวในพื้นที่เพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว ตลอดจนการดําเนินการตลาดนําสื่อมวลชน ธุรกิจนําเที่ยว
เขามาทัศนศึกษาในพื้นที่เพื่อนําไปเผยแพรประชาสัมพันธและจัดรายการนําเที่ยวมายัง
พื้นที่กลุมภาคตะวันออก
4. เพื่อเปนการดึงดูดเงินตราเขาประเทศ พรอมทั้งสนับสนุนแลหาแนวรวมระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจดานการทองเที่ยวเพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน

ผลผลิตและผลลัพธของ การรับรูสินคา ภาพลักษณ กระตุนการซื้อ การกลับมาซื้อซ้ํา (Branding/Product Royalty)
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โครงการ

สงผลตอจํานวนผูเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น สงผลตอรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัด และรายได
ของจังหวัดสงผลใหรายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ 1. จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. มูลคารายไดจากการทองเที่ยวตอคนตอวันเพิ่มขึ้น
โครงการ
โครงการนี้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยวใน
ความเชื่อมโยงกับ
กลุมจังหวัดอยางยั่งยืนของกลุมจังหวัด รวมทั้งมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับยุทธศาสตรการ
ยุทธศาสตรและความ
พัฒนาดานการตลาดทางการทองเที่ยวทั้งในระดับกระทรวง และจังหวัด ดังนั้น โครงการนี้มี
พรอมของโครงการ
ความพรอมที่จะผลักดันใหเกิดผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ
1. จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
2. ททท.สํานักงานพัทยา
3. ททท.สํานักงานระยอง
ผูรับผิดชอบ
4. ททท. สํานักงานตราด
5. ภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดภาคตะวันออก
6. ภาคเอกชน สมาคม ชมรมดานการทองเที่ยว 4 จังหวัด
1. บุคลากรในภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานการตลาด
ทรัพยากรที่ตองใช
2. ชองทางการตลาด และสื่อตางๆ เพื่อสงเสริมการตลาดดานการทองเที่ยวของกลุม
จังหวัด
79,000,000 บาท
งบประมาณ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว
ผูที่เกี่ยวของกับ
โครงการนี้
(Stakeholders) หรือผูที่
ไดรับผลกระทบจาก
โครงการนี้
โครงการนี้มีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ ของกลุมจังหวัด ไดแก
1. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการเชื่อมโยงและเพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยว
โครงการที่เกี่ยวของ
2. โครงการจัดทํากิจกรรมการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
3. โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและเวปไซดดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
4. โครงการจัดตั้ง The East Coast Trade Fair (ECTF)
ไมมี
ความเสี่ยง
ระยะเวลาของโครงการเริ่มตั้งแต ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554 โดยมีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้
1. ประสานงานขอข อ มู ล รายละเอี ย ดจาก ททท.สํ า นั ก งานสต อ กโฮม, โฮจิ มิ น ห ในการ
ประสานงาน และกํ า หนดระยะเวลาที่เ หมาะสม และวางแผนการดํา เนิ น งานนํา เสนอ
รายละเอียดโครงการ และประมาณการคาใชจายเสนอกลุมจังหวัด

ระยะเวลา และกิจกรรม
2. ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบริษัทนําเที่ยวที่มีความชํานาญพิเศษที่สามารถดําเนินงานได
ที่สําคัญของโครงการ
ตามวัตถุประสงคเปนผูประสานงานอํานวยความสะดวกแกคณะเดินทาง

3. จัดนําคณะทํางานจากภาครัฐและเอกชนเดินทางรวมงานสงเสริมการขาย และจัดงาน
สงเสริมการขาย Road Show พบปะกับผูแทนบริษัทนําเที่ยว Wholesalers, Agents,
Airlines, Media โดยผูประกอบการดานการทองเที่ยวในภาคตะวันออกจะไดเจรจาทาง
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ธุรกิจ และนําเสนอขายสินคาทางการทองเที่ยวโดยตรง
4. จัดตกแตงประชาสัมพันธภาพรวมของภาคตะวันออก “สีสันตะวันออก” จัดเตรียมสถานที่
สําหรับการจัดทํา Table Top Sales ฉายวีดิทัศน ประชาสัมพันธภาคตะวันออก แนะนํา
คณะผูรวมเดินทาง จัดเลี้ยงอาหารค่ํา, Hard Cocktail+Table แจกเอกสาร DVD และของ
ที่ระลึกพรอมจับรางวัลแกผูโชคดี
ระยะเวลาโครงการ

ต.ค.-53 พ.ย.-53 ธ.ค.-53 ม.ค.-54 ก.พ.-54 มี.ค.-54 เม.ย.-54 พ.ค.-54 มิ.ย.-54 ก.ค.-54 ส.ค.-54 ก.ย.-54

1. ประสานงานขอขอมูลและ
วางแผนการดําเนินงาน
2. คัดเลือกบริษัทนําเทียว
่
3. จัดตังคณะทํางานรัฐและเอกชน
้
4. ประชาสัมพันธและ Road Show
ทังในประเทศและตางประเทศ
้

ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดของผลไม
เศรษฐกิจของกลุมจังหวัด
กลยุทธ: พัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
โครงการ: โครงการปรับโครงสรางสินคาเกษตรอินทรียกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ชื่อโครงการ

โครงการปรับโครงสรางสินคาเกษตรอินทรียกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
• ปจจุบันเกษตรกรภาคตะวันออกที่เคยใชปุยเคมีและสารเคมีมานาน ไดเริ่มเปลี่ยน
พฤติกรรมเปนการควบคุมการใชเคมีดังกลาวใหอยูในระดับปลอดภัยกับผูบริโภค แตยัง
มีสินคาเกษตรที่มาตรฐานไมเพียงพอกับความตองการ สําหรับเกษตรกรที่ยังใชปุยเคมี
และสารเคมี ที่สงผลตอสุขภาพ เกิดการเจ็บปวยดวยโรคหรืออาการตาง ๆ นอกจากนี้
ความสําคัญของ
ยังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เกิดการปนเปอนของสารเคมีในดิน ในแหลงน้ํา และใน
โครงการ/หลักการและ
อากาศ
• กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ไดกําหนดยุทธศาสตรสงเสริมเกษตรอินทรีย โดยกําหนด
เหตุผล
ตําบลนํารองของการทําเกษตรอินทรียเพื่อเปนตัวอยาง และพรอมขยายผลตอไปเมื่อ
ประสบผลสําเร็จ สําหรับในป 2554 เปนการจัดทําปรับโครงสรางสินคาเกษตรอินทรีย
ประกอบดวย ดานการผลิต ดานขบวนการผลิต(มาตรฐาน) ดานแปรรูป และดาน
การตลาด เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของการทําเกษตรอินทรียใหเกิดขึ้น
1. เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
วัตถุประสงคของ
2. เพื่อขยายตลาดสินคาเกษตรอินทรีย
โครงการ
3. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือของเกษตรกร
ผลผลิต:
ผลผลิตและผลลัพธ
1. เกษตรกรทําเกษตรอินทรีย 2,000 ราย
ของโครงการ
2. ตลาดจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย 4 แหง
3. มูลคาสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นรอยละ 10

40

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ รอยละของมูลคาสินคาเกษตรอินทรียที่เพิ่มสูงขึ้น
โครงการ
โครงการนี้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การ
ความเชื่อมโยงกับ
แปรรูป และการตลาดของผลไมเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด รวมทั้งมีความเชื่อมโยงและ
ยุทธศาสตร และความ สัมพันธกับยุทธศาสตรดานการเกษตรของกระทรวง และจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง จังหวัด
พรอมของโครงการ จันทบุรี และตราด ดังนั้น โครงการนี้มีความพรอมที่จะผลักดันใหเกิดผลเปนรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ
หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูรับผิดชอบ
ทรัพยากรที่ตองใช
งบประมาณ
ผูที่เกี่ยวของกับ
โครงการนี้
(Stakeholders) หรือผูที่
ไดรับผลกระทบจาก
โครงการนี้
โครงการที่เกี่ยวของ

ความเสี่ยง

บุคลากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
สหกรณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน
57,000,000 บาท (ป 2554)
171,000,000 บาท (ป 2553-2556)
กลุมเปาหมาย: เกษตรกร จํานวน 2,000 ราย (500 ราย/จังหวัด)
พื้นที่ดําเนินการ: 4 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

โครงการนี้มีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ ของกลุมจังหวัด ไดแก
1. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชใหเหมาะกับสภาพของดิน
2. โครงการจัดทําเครือขาย GIS ของผลผลิตการเกษตรของกลุมจังหวัด
3. โครงการควบคุมกํากับดูแลสินคาใหอยูในมาตรฐาน GAP
เนื่องจากปจจัยสูความสําเร็จของโครงการนี้ สวนหนึ่งมาจากความรวมมือและบูรณาการใน
การดําเนินงานจากหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงมีความเปนไปไดที่อาจจะพบขอจํากัดหรือ
อุปสรรค/ปญหาในการดําเนินงานรวมกัน
ระยะเวลาของโครงการเริ่มตนเดือนตุลาคมป พ.ศ. 2554 สิ้นสุดเดือนกันยายน ป พ.ศ.
2556 โดยมีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้
ระยะเวลาโครงการ
1. ประชาสัมพั นธ

ระยะเวลา และกิจกรรม
ที่สําคัญของโครงการ

2. สรา งบรรจุภณ
ั ฑ/ ตราสั ญลั กษณ
3. สรา อาคารจํา หนา ยมาตรฐาน
4. สรา งโรงงาน Vacuum Fried
5. รับรองมาตรฐานกลุ มจัง หวัด
6.การสรา งเครือ ข ายสมั ชชาสุ ขภาพ
7.การจัดงานแสดงสิ นคา/สง ออก
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2554

2555

2556

5. ผลการวิเคราะหแผนพัฒนากลุมจังหวัดของทีป่ รึกษากับแผนพัฒนากลุมจังหวัดทีน่ ําเสนอตอ
ก.บ.ก.
จากการพิจารณาทบทวนและวิเคราะหแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกที่นําเสนอตอ ก.บ.ก.
เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผานมา โดยพิจารณาถึงองคประกอบในดานตางๆ สามารถสรุปขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะไดดังตอไปนี้
1) ความสอดคลองระหวางแผนพัฒนากลุมจังหวัดกับแผนพัฒนาในระดับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกที่ทางกลุมจังหวัดไดนําเสนอตอ ก.บ.ก. ซึ่งประกอบดวย
2 ประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยว
ในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน และประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป
และการตลาดของผลไม มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลเนื่องจากแผนพัฒนาระดับประเทศ
แผนพัฒนาภาคของ สศช. และแผนพัฒนาระดับจังหวัดในกลุมจังหวัดครอบคลุมการพัฒนาในทุก
ดาน
2) ความชัดเจนและความเปนเหตุเปนผลของแผนพัฒนากลุมจังหวัด
วิสัยทัศน
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกในแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่ทางกลุมจังหวัดไดนําเสนอ
ตอ ก.บ.ก. มีความสอดคลองกับขอเสนอแนะของที่ปรึกษา โดยมีการปรับวิสัยทัศนที่สะทอนใหเห็น
ถึงทิศทางการพัฒนาที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมีความเหมาะสมกับศักยภาพของกลุมจังหวัด
โดยมุงเนนการพัฒนาใน 2 ประเด็นที่สําคัญของกลุมจังหวัด ที่สามารถพัฒนารวมกันไดทั้ง 4 จังหวัด
และสงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงตอ 4 จังหวัดในกลุมจังหวัดไดอยางแทจริง ซึ่ง
ไดแก ประเด็นการพัฒนาดานการทองเที่ยว และประเด็นการพัฒนาดานการเกษตร ซึ่งสอดคลองกับ
วิสัยทัศนที่ไดปรับใหมคือ “เปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากล และแหลงผลิตผลไมเมืองรอน
ที่มีชื่อเสียง” ซึ่งแนวทางการพัฒนาไดสะทอนอยูในประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดในแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเปนไปตามขอเสนอแนะ
ของที่ ป รึ ก ษา ที่ พิ จ ารณาจากผลการวิ เ คราะห ศั ก ยภาพของกลุ ม จั ง หวั ด โดยกลุ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกนั้น มีศักยภาพดานการทองเที่ยว ขณะเดียวกันกลุมจังหวัดภาคตะวันออก มีชื่อเสียงใน
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ดานการเกษตรผลไมที่มีผลกระทบตอเกษตรกรสวนผลไมในจังหวัดจันทบุรี ตราด และระยองนับเปน
จํานวน 1 ใน 3 ของประชากรของภาคตะวันออก และมีมูลคาการผลิตสูง แตมีปญหาในการจําหนาย
นอกจากนี้ การผลิต ใหสิ นค ามีคุ ณภาพและเพิ่ มมูลคาสามารถส งออกต างประเทศได รวมทั้ งการ
กระจายสินคาออกนอกแหลงผลิตอยางรวดเร็ว จะชวยลดความเสียหายของผลผลิตและแกปญหา
ราคาตกต่ํา กลุมจังหวัดภาคตะวันออกจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการเกษตรผลไมเชนกัน
ซึ่งมีความสําคัญเปนอันดับสองรองจากประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว ดังนั้น กลุม
จังหวัดภาคตะวันออกจึงมี 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญดวยกันคือ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน และประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาดของผลไม ซี่งไดรับความเห็นชอบจากผูเขารวมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นอกจากประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกมีความสอดคลองกับศักยภาพของ
กลุมจังหวัดแลว ยังสอดคลองกับหลักเกณฑการพิจารณาแผนพัฒนากลุมจังหวัดของ ก.บ.ก. ที่เนน
การการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัดและนําไปสู
การกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรางรายไดใหกับกลุมจังหวัด รวมทั้งสอดคลองและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังเปนสิ่งที่ทุก
จังหวัดภายในกลุมสามารถทํารวมกันไดจริง และสงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง
3) ความสอดคลองระหวางเปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธในแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ในแตละประเด็นยุทธศาสตรมีการกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และตัวชี้วัดที่ชัดเจนและมี
ความสอดคลองกัน ซึ่งเปนไปตามขอเสนอแนะของที่ปรึกษา โดยตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นนั้นสามารถใช
วัดความสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนกลยุทธมีความสอดคลองและตอบสนองกับเปาประสงค
และตัวชี้วัดของแผนพัฒนาฯ รวมถึงมีความเปนไปไดในการแปลงไปสูการปฏิบัติที่จะชวยใหบรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตรตามตัวชี้วัดนั้นไดอยางเปนรูปธรรม แตอยางไรก็ดี ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาประสิท ธิภาพการผลิ ต การแปรรูป และการตลาดของผลไม การกําหนดตัว ชี้ วัดยั ง ไม
ครอบคลุ ม เป า ประสงค เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร ซึ่ ง ได แ ก เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพของผลไม เ มื อ งร อ น เพื่ อ
ประสิทธิภาพการแปรรูป และพัฒนาชองทางการตลาดทั้งภายในและตางประเทศ ในความคิดเห็น
ของที่ปรึกษา นอกจากตัวชี้วัดซึ่งไดแก รอยละของมูลคาสินคาเกษตรอินทรียที่เพิ่มขึ้นแลว ควรเพิ่ม
ตัวชี้วัดอื่นๆ อีก เชน รอยละของมูลคาการจําหนายผลไมเมืองรอนของกลุมจังหวัด รอยละของมูลคา
การจําหนายและสงออกผลไมแปรรูป
รอยละของสว นแบงทางการตลาดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เปนตน
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4) คุณภาพของโครงการที่นําเสนอในแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ในภาพรวม โครงการที่นําเสนอในแผนพัฒนากลุมจังหวัดนั้นมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนพัฒนากลุมจังหวัด อยางไรก็ดี ที่ปรึกษาสามารถตั้งขอสังเกตบางประการได
ดังตอไปนี้
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด
อยางยั่งยืน บางโครงการยังเปนโครงการระดับหนวยงานสวนกลางหรือกระทรวง และ
บางโครงการสามารถผนวกรวมกันได อาทิเชน “โครงการ MICE : Meeting Incentive
Convention Exhibition และการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัด” และ “โครงการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัด” ซึ่งในความคิดเห็นของที่ปรึกษา
มองวา โครงการ MICE ควรเปนบทบาทของกระทรวง สวนเรื่องการเชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยวกลุมจังหวัดนั้น ควรนํามาผนวกรวมกับโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหลง
ทองเที่ยวกลุมจังหวัด
โดยอาจเปลี่ยนชื่อโครงการดังกลาวเปน “โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัด” เปนตน
4.2)
ภายใต ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 2
การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
การแปรรูปและการตลาดของผลไม มีโครงการเพียง 1 โครงการ คือ “โครงการปรับ
โครงสรางสินคาเกษตรอินทรียภาคตะวันออก” ซึ่งในความคิดเห็นของที่ปรึกษา ควรเพิ่ม
โครงการสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธผลไมเมืองรอนของกลุมจังหวัด โดยจัด
กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวในฐานะเปนสินคาทางการทองเที่ยวประเภทหนึ่งที่
จะไปรองรับการขยายตัวทางการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดตอไป ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา
ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวาง 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญของกลุมจังหวัด
4.1)
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6. ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ
ในการดําเนินงานโครงการระยะที่ 2 นี้ สามารถสรุปประเด็นปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะไดดังนี้

1.

2.

3.

ประเด็นปญหา/อุปสรรค
หนวยงานในสวนกลางที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่
กลุ ม จั ง หวั ด ไม ท ราบถึ ง โครงการในระดั บ
กระทรวง รวมถึงระดับจังหวัด อันเนื่องมาจาก
ขาดการประสานงานและเชื่ อ มโยงระหว า ง
หนวยงานในระดับตางๆ อยางบูรณาการ

หน ว ยงานในส ว นกลางมี ค วามล า ช า ในการ
จัดสงหนังสือราชการถึงกลุมจังหวัดเพื่อแจงให
ทราบถึ ง การดํ า เนิ น งานโครงการนี้ ทํ า ให
กํ า หนดการในการลงพื้ น ที่ ข องคณะทํ า งานที่
ปรึกษาคอนขางเปนไปอยางเรงดวนและกระชั้น
ชิ ด ส ง ผลให ก ลุ ม จั ง หวั ด ต อ งเร ง ดํ า เนิ น การ
ประสานงานในกลุมจังหวัด ในขณะเดียวกันก็มี
ภารกิ จ เป น จํ า นวนมาก จึ ง ทํ า ให ไ ม มี เ วลา
เพียงพอในการเตรียมขอมูลมากเทาที่ควรเพื่อ
ใช ส นั บ สนุ น ในการระดมความคิ ด เห็ น ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขาดการสื่อสารภายในหนวยงานสวนกลางอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเกี่ ย วกั บ การที่ มี ก ารดํ า เนิ น
โครงการนี้ ทําใหกลุมจังหวัดเกิดความเขาใจผิด
คิ ด ว า ไม มี โ ครงการนี้ เ กิ ด ขึ้ น และเกื อ บจะ
ดําเนินการประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุม
จังหวัดกั นเองภายในกลุมจังหวัดในเวลาที่ทับ
ซอนกับระยะเวลาที่ทางคณะทํางานที่ปรึกษาลง
พื้นที่
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ขอเสนอแนะ
หน ว ยงานในระดั บ ต า งๆ ควรพั ฒ นาการ
ประสานงานและเชื่อมโยงระหวางกัน โดยเฉพาะ
ในเรื่ อ งแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ซึ่ ง ประกอบด ว ย
โครงการต า งๆ เพื่ อ การทํ า งานร ว มกั น อย า ง
บู ร ณ า ก า ร อั น จ ะ ส ง ผ ล ใ ห ก า ร พั ฒ น า มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง และ
ทําใหเกิดการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
ไมทับซอน และถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
หน ว ยงานในส ว นกลางควรมี ก ารวางแผน
ล ว งหน า และเตรี ย มการให พ ร อ มมากกว า นี้
เพื่อใหเวลาที่เพียงพอสําหรับกลุมจังหวัดในการ
เตรียมการ และไมใหทับซอนกับภารกิจของกลุม
จังหวัดที่มีอยูเดิม

ควรพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การสื่ อ สารทั้ ง ภายใน
หนวยงานสวนกลางและกับหนวยงานภายนอก
โดยเฉพาะในระดับกลุมจังหวัด เพื่อสรางความ
เขาใจรวมกันอยางถูกตอง และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน

