สวนที่ 2
2.1 สรุปเคาโครงรางแผนปฏิบต
ั ิราชการประจําป พ.ศ. 2555
จังหวัด/กลุมจังหวัด................

ประเด็นยุทธศาสตร
1. …………………….

โครงการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1.1 โครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด

..............

..............

1.2 โครงการของกระทรวง กรม

..............

..............

1.3 โครงการของ อปท.

..............

..............

1.4 โครงการความรวมมือจากชุมชน หรือ

..............

..............

2.1 โครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด

..............

..............

2.2 โครงการของกระทรวง กรม

..............

..............

2.3 โครงการของ อปท.

..............

..............

2.4 โครงการความรวมมือจากชุมชน หรือ

..............

..............

ภาคเอกชน
รวม
2. ……………………

ภาคเอกชน

รวม

57

2.2 ประเด็นยุทธศาสตรและชื่อโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร..........................................................
..........................................................
(โดยตองมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการดวย)

ชื่อโครงการ
โครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด*
1.……………………………………….
2.…………………………………………

งบประมาณ

หนวยดําเนินงาน

………………
…………………

………………………
………………………
………………………

โครงการของกระทรวง กรม
1.……………………………………….
2.…………………………………………

………………
………….…….

(ระบุชื่อกระทรวง กรม
โดยเรียงตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่
แกไขเพิ่มเติม)

………………
………………

………………………
………………………
(ระบุชื่อ อปท. โดยเรียงตามลําดับ
ดังนี้ อบจ. เทศบาล และ อบต.)
………………………
……………………

………………
………………

………………………
………………………

โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.……………………………………….
2.…………………………………………
โครงการความรวมมือจากชุมชน หรือภาค
เอกชน
1.……………………………………….
2.…………………………………………

สวนที่ 2

หมายเหตุ
* 1. โครงการที่ดําเนินการโดยจังหวัด/กลุมจังหวัด เปนโครงการที่จะนํามาจัดทําเปนคําของบประมาณของจังหวัด/
กลุมจังหวัด
2. โครงการสําคัญ (Flagship Project) ตามประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด
ใหจัดทําโครงการแบบยอ (Project Brief) ประกอบดวย
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2.3 โครงการแบบยอ (Project Brief)
ประเด็นยุทธศาสตร ........................................................................

สวนที่ 2

กลยุทธ .................................................................
ลําดับความสําคัญของโครงการ .................................................................

1.ชื่อโครงการ
2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงคของโครงการ
4. ผลทีค
่ าดวาจะไดรับ
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ความพรอมของโครงการ
7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
9. งบประมาณ
10. ผูรบ
ั ผิดชอบ
11. หนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ จัดทําเฉพาะโครงการสําคัญ (Flagship Project) ตามประเด็นยุทธศาสตร ที่เปนโครงการ
ที่ดําเนินการโดยจังหวัด/กลุมจังหวัด

59

5
ประเด็นยุทธศาสตร พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑขาวหอมมะลิคุณภาพ

าง
ย
อ
ว
ั
โครงการแบบย
อ
ต

(Project Brief)
Brief)

1. ชื่อโครงการ

การพัฒนา/ยกระดับมาตรฐานตลาดกลางขาวหอมมะลิ ใหไดรบ
ั การยอมรับระดับสากล

2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ยกระดับราคาและมาตรฐานของขาวหอมมะลิใหเปนที่ยอมรับของตางประเทศ เพื่อพัฒนาการ
สงออกขาวหอมมะลิไทย

3. วัตถุประสงคของโครงการ

1. พัฒนาระบบการผลิตและบรรจุภัณฑขาวหอมมะลิ
2. พัฒนาระบบตลาดกลางเพื่อการสงออก

4. ผลที่คาดวาจะไดรบ
ั

ราคาเฉลี่ยของขาวหอมมะลิสูงขึ้น ทําใหเกษตรกรในกลุมจังหวัด มีรายไดเพิ่มขึ้น โดย
ประมาณมากกวา 5,000 ราย

5. ตัวชี้วด
ั ความสําเร็จของโครงการ

ราคาขาวหอมมะลิ เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 20
รายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 10

6. ความเชือ
่ มโยงกับยุทธศาสตร
ความพรอมของโครงการ

เปาประสงค – ขอที่...
ประเด็นยุทธศาสตรขอที่... (พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑขาวหอมมะลิคุณภาพ)
แนบภาพหวงโซอป
ุ ทาน (value chain) (ถามี)

7. ระยะเวลา

ม.ค. 2554 – มิ.ย. 2554

8. กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

พัฒนาการตลาด

9. งบประมาณ

39 ลานบาท (แนบรายละเอียดการวิเคราะหงบประมาณเบื้องตน ตามที่สํานักงบประมาณ

กําหนด)

10. ผูรบ
ั ผิดชอบ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (จังหวัดรอยเอ็ด)

11. หนวยงานที่เกี่ยวของ

กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมสงเสริมการสงออก

* ขอมูลที่ปรากฎเปนเพียงตัวอยางประกอบเทานั้น
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ประเด็นยุทธศาสตร
การวิจจัยัย
า ง และพัการวิ
ย
(R&D)
และพัฒ
ฒนา
นา(R&D)
อ
ว
ั
++ ปปจจจัจัยยพืพื้น้นฐาน
ฐาน
ต

: พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑขาวหอมมะลิคุณภาพ
การเพิ
การเพิ่ม่มผลผลิ
ผลผลิตต
พัพัฒ
ฒนาคุ
นาคุณ
ณภาพ
ภาพ
และลดต
น
และลดตนทุทุนน

การแปรรู
การแปรรูปป
เพิ
เพิ่ม่มและสร
และสราางง
คุคุณ
ณคคาา

การพั
การพัฒ
ฒนา
นา
ระบบ
ระบบ
การตลาด
การตลาด

การบริ
การบริหหารจั
ารจัดดการ
การ
สิสินนคคาา ((Logistics)
Logistics)

การพั
การพัฒ
ฒนา
นา
เกษตรกรและ
เกษตรกรและ
สถาบั
สถาบันน
เกษตรกร
เกษตรกร

• การวางแผนการผลิตของ • การสงเสริมการจัดทํา • การพัฒนาระบบประกัน • วางแผนเสนทางขนสง • บริการปรึกษาแนะนํา
• การวิจัยและพัฒนา
ประเทศ โดยคํานึงถึงการ ระบบ Zero Waste
เทคโนโลยีการเกษตร
ราคาขาวและตลาดซื้อขาย ในประเทศ เพื่อรองรับ เทคโนโลยีการผลิตใหม อาทิ
จัดสรร
ลวงหนา
ASEAN Supply Chain Post Harvest Technology
ระดับ
• การพัฒนาและ
• การจัด model ตัวอยาง
การใชพื้นที่
ปรับปรุงพันธขาว
เพื่อถายทอดเทคโนโลยี • การทําการตลาดเพื่อประชา• จัดตั้งศูนยกระจายสินคา • สนับสนุนสินเชื่อและการ
กระทรวง
หอมมะลิ
• การบูรณาการการรับรอง การแปรรูปขาวหอมมะลิ สัมพันธขาวหอมมะลิสูครัว เพื่อเปนจุดสงผานสินคา แปลงสินทรัพยใหเปนทุนแก
ทั้งในและตางประเทศ เกษตรกร
• การพัฒนาพื้นที่ทงุ กุลารอง มาตรฐานสําหรับประเทศ • การพัฒนาบรรจุภัณฑ โลก
ที
ท
่
ด
ั
เที
ย
มสากล
ไห แหลงน้ําและ
• สงเสริมความรวมมือกัย
ระบบชลประทาน
สถาบันการศึกษา เพื่อ
• การปรับปรุงคุณภาพแมน้ํา • การคัดแยกขาวหอมมะลิ • การเจรจาจับคูระหวางผู อบรมผูประกอบและ • การจัดตัง้ ศูนยพัฒนาอุต
• การวิจัย
และ ชีที่มีมลพิษ
ตามคุณภาพเพื่อจัดเกรด สงออกและเกษตรกร
สรางความแข็งแกรงใน สาหกรรมการเกษตรเพื่อสง
พั
ฒ
นาข
า
วหอมมะลิ
(Contract Farming)
ระดับกลุม
สิ
น
ค
า
ดานโล จิสติ
สติกสและ
และซัพ ออกแบบครบวงจรในพื้นที่
• การพัฒนาระบบเกษตร
• การพัฒนา/ยกระดับมาตร พลายเชน
ชนิดพิเศษ
จังหวัด
(Food Processing Capacity
อินทรีย (Organic Farm) • การพัฒนากระบวนการ
ฐานตลาดกลางขาวหอม
Building and Export
โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น แปรรูปและ วัสดุเหลือใช
มะลิ ใหไดรับการยอมรับ
Development Center)
ภาคการเกษตร
เพื่อลดการใชสารเคมี
ระดับสากล
• การสงเสริม สืบทอดวัฒน
• การพัฒนาการบริหารจัด • สงเสริมใหเอกชนมาลง • การพัฒนาจัดการขอมูล
ธรรมและวิถีชีวิตทางการ
ทุนระบบการเก็บรักษา การตลาด (Market
การเพื่อขอรับรองมาตร
เกษตร
ขาวหอมมะลิ
ฐานคุณภาพเพื่อการสง
Intelligence Unit) โดยมี
ระดับจังหวัด
ออกGAP/GMP/HACCP
การรวบรวมขอมูลผลิต
ภัณฑ นาขาวการเกษตร
ในพื้นที่ทงั้ หมด
การจัดงานแสดงสินคาผลิต
• การทําสงเสริมการรวมกลุม
• การทําแปลงสาธิตเกษตร • การสงเสริมจัดทําปุย
ภัณฑการเกษตรระดับ
ของเกษตรกรและการจัด
อินทรียในระดับอําเภอ
หมักชีวภาพใชในระดับ ทองถิ่น
และระดับตําบล
ตัง้ สหกรณการเกษตรในชุม
ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได
ระดับทองถิ่น
ชน
ใหเกษตรกร
• การสงเสริมใหเกษตรกร
61
ใชน้ําสมควันออยเพื่อ
กําจัดศัตรูพืช
* ขอมูลที่ปรากฎเปนเพียงตัวอยางประกอบเทานั้น

ตารางเปรียบเทียบโครงการแบบยอ (project brief)
กับแบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด
โครงการแบบยอ (project brief)

แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/
กลุมจังหวัด

1. ชื่อโครงการ

1. ชื่อโครงการ

2. ความสําคัญของโครงการหลักการ
และเหตุผล
3. วัตถุประสงคของโครงการ

2. มีอยูในหัวขอ (1) หลักการและเหตุผล

4. ผลที่คาดวาจะไดรับ

4. มีอยูในหัวขอ (4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

5. มีอยูในหัวขอ (4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ความพรอมของโครงการ
7. ระยะเวลา

6. มีอยูในหัวขอ (2) ขอมูลทั่วไปของโครงการ ตามขอ 2.2 (ซึ่ง
อาจตองปรับเนื้อหา) และขอ (9) ความพรอมของโครงการ

8. กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ

8. มีอยูในหัวขอ (5) แนวทางการดําเนินงาน

9. งบประมาณ

9. มีอยูในหัวขอ (7) วงเงินของโครงการ

10. ผูรับผิดชอบ

10. อยูในหัวขอ “หนวยดําเนินการ”

11. หนวยงานที่เกี่ยวของ

11. มีอยูในหัวขอ (3) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย

3. มีอยูในหัวขอ (2) ขอมูลทั่วไปของโครงการ

7. มีอยูในหัวขอ (2) ขอมูลทั่วไปของโครงการ ตามขอ 2.6
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สรุ
สรุปปการดํ
การดําาเนิ
เนินนการขั
การขั้น้นตตออไป
ไป
p
o
n
จังหวัดและกลุมจังหวัด
จัดประชุม อ.ก.น.จ.
ฝายเลขานุการ ก.น.จ.
ดําเนินการทบทวน
ดานแผนและดานงบประมาณ
รวมกับหนวยงานกลาง
สถานการณแผนพัฒนา
คณะที่ 1- 5 เพื่อใหจังหวัด/
ที่เกี่ยวของจัดประชุม
จังหวัด/กลุมจังหวัดและ
กลุมจังหวัดเสนอโครงราง
เชิงปฏิบัติการชี้แจงหลัก
จัดทําโครงรางแผน
ของแผนปฏิบัติราชการ
เกณฑและแนวทางพรอมทั้ง
ปฏิบัติราชการประจําป
ประจําปของจังหวัด/
ปฏิทินการจัดทําแผนฯ
งบประมาณ พ.ศ. 2555
กลุมจังหวัด พ.ศ. 2555
ตามกรอบหลักเกณฑ
และรับขอสังเกตจาก
และแนวทางดังกลาว
อ.ก.น.จ.ฯ เพื่อประกอบ
และระยะเวลาตาม
ในการจัดทํารายละเอียด
ปฏิทินที่ ก.น.จ.
ใหสมบูรณตอไป
ไดมีมติเห็นชอบ
13 ก.ย. 53

14 ก.ย. - 25 ต.ค. 53

3 – 4 พ.ย. 53
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โทร 02-2219200
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