
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
ล าดับความส าคัญ...10...... 

 
ชื่อโครงการ  : พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เพ่ือสร้างครัวอาหาร 
                  ปลอดภัยได้มาตรฐาน  
กิจกรรมหลัก        งบประมาณ 10,500,000 บาท 

1. การพัฒนาและต่อยอดระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการเกษตรปลอดภัยได้
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    วงเงิน 1,600,000 บาท 

2. การส่งเสริมยกระดับเกษตรกรแปลงต้นแบบให้ ได้มาตร ฐานเกษตรอินทรียและออแกนิค                   
ด้านสมุนไพรเพื่อการจัดการและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบในต้นทางการผลิต วงเงิน 3,808,000 บาท 

3. การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่น
ของผู้ ป ระกอบการ การสร้างแบรนด์ และ และการส่ ง เสริมตลาดสมุน ไพร แบบ  Digital Marketing  
วงเงิน 5,092,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรและ
ครัวอาหารปลอดภัย 

แผนงาน : ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร  

หน่วยด าเนินการ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 
ผู้รับผิดชอบ : นายวุธิพงศ์  ภักดีกุล ต าแหน่ง : อาจารย์ 
สถานที่ติดต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4272-5021, 08-1708-1908 
 
(1)  หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา :           
    ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทิศทางและกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมถึงรับทราบแนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ปีงบประมาณ 2559 ตามที่เสนอดังนี้ 1.ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 1.1 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2558– 2577) โดยรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์
ชาติเบื้องต้น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558– 2577) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความ
ตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงน าวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 



ฉบับที่ 12 โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2560-2564) เป็นส าคัญ 1.2 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สศช. ได้
น าความคิดเห็นจากการประชุมประจ าปี 2558 ของ สศช. มาประมวลและยกร่างแนวคิดยุทธศาสตร์ และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 และคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การ
ฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อ
สังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
รองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการ
ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการ
ทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรมอาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่ รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้น
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและ
เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย 
รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู  ่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งใน
สังคมไทย 3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับกา ร
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การ
ลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้
ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ 
อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษา
นานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้โดยจะให้ความส าคัญกับ
รูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้าง
ผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
บริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ซึ่ง
เป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ



ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบ
ของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นรวมทั้งยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 5) ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (2) ความ
สามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (3) ความสงบสุข
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและ
พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (5) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนา
ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (6) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (7) 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ( 8) 
เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (9) เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าว
กรองให้มีประสิทธิภาพ (10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (11) การ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบ
การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 6) 
ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและ  ธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มี การกระจาย
อ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการ
บริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี 2577  
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ  
โลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนา
ความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความ
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง 
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่ง
ระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่ราง
เป็นหลัก 8) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการ



พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัย
และพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและ
ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่า
อยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความ
อยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 10) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค ก าหนด
ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี
ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และ
ระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้
เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาคอาทิ 
Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่าง
ประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบ
ธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้าน 
โลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
 

(1.2) สรุปสาระส าคัญ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  

พ.ศ. 2539 เป็นวิทยาเขตที่  3 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ได้น้อมน าเอาแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในด้านต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการวางแผนงานพัฒนาความเป็นอยู่
ของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งจ านวน 5 ข้อ  อัน
ได้แก่การสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษา และการวิจัยในสาสตร์และศิลป์อย่างต่อเนื่องและ
เป็นสากล  การสร้างองค์ความรู้  เป็นแหล่งวิชาการที่เข้มแข็งของภูมิภาคเพ่ือสร้างความเจริญแก่สังคมและ
เศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนการเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนการด าเนินงานวิชาการแก่โครงการตาม
พระราชด าริ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และโครงการศิลปาชีพการสร้างสรรค์ชุมชนให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้  ระดมและผสมผสานความรู้ชุมชนท้องถิ่นกับวิทยาการสมัยใหม่เป็นภูมิปัญญาไทย และ
ถ่ายทอดสู่ภูมิภาคอย่างมีประสิทธิผล  และพัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้
บุคลากรและชุมชนมีจิตส านึกในการพัฒนาร่วมกัน 

จากการด าเนินงานตอบสนองโครงการของภาครัฐ  ราษฎร์ เอกชน และการร่วมศึกษาสถานการณ์ 
(situation phase) ในพ้ืนที่ของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนยังประสบปัญหาด้านผลผลิตทาง
การเกษตร  ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า  ต้นทุนการผลิตสูง  เกิดหนี้สินจากการลงทุน  ดินเสื่อม  ปริมาณน้ าไม่
เพียงพอ  ขาดพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทพ้ืนที่  ที่ต้องทนแล้ง  ทนโรค  เนื่องจากการมี
ศัตรูพืชมาก  เทคโนโลยีการผลิตไม่เหมาะสม  และค่าแรงสูง ตลาดรองรับผลผลิตไม่แน่นอน  บางพ้ืนที่ท าการ
ผลิตมุ่งสู่ภาคอุตสาหกรรม  จึงเกิดปัญหาการใช้ปุ๋ย สารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชน  สัตว์  ดิน 
กอปรกับประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ  ทั้งด้านการบริโภค  สุขลักษณะนิสัยอันสืบทอดปฏิบัติมาจาก



เผ่าพันธุ์วิถีชีวิตเดิม  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งด้านสังคม  เศรษฐกิจ สุขภาพ สัมพันธภาพที่ดีในชุมชน  
ที่ส าคัญคือ การด าเนินการแก้ไขปัญหาของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ผ่านมายังขาดการบูรณาการระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงกันท าให้การจัดการบนฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจไม่ดีพอ  ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปขาดคุณภาพ และไม่ได้
มาตรฐาน  ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกรขาดความช านาญในการท าการตลาด  เป็นต้น ผลลัพธ์เชิงประจักษ์
จากโครงการนี้จะเกิดขึ้นในระดับชุมชน กับประชาชนทุกหมู่ เหล่า ที่วัดได้จากการด ารงชีพที่ดี  มีฐานะ  อยู่
ภายใต้สังคมที่อบอุ่นด้วยวัฒนธรรมประเพณีที่ดีมีเอกลักษณ์  มีการเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยระบบฐานข้อมูลที่
ทันสมัย  มีความปลอดภัยต่อภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม  กล่าวคือมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทั้งนี้ด้วยการ
ประเมินจากผลลัพธ์ที่เกิดเชิงประจักษ์  ผลลัพธ์ทางวิชาการ  นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น และ
วิวัฒน์พัฒนาบ่มเพาะจนเกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ กอปรกับการวิเคราะห์เทียบเกณฑ์การบรรลุตัวชี้วัด (KPI) ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยขับเคลื่อนภายใต้การเอ้ืออ านวยการควบคุมดูแลของผู้บริหารองค์กร  สถาบัน 
หน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ และที่ส าคัญคือการมีส่วนร่วมประเมินผลจากภาคประชาสังคมใน
พ้ืนที่ อันจะท าไปสู่ความโปร่งใสและเกิดธรรมาภิบาลในที่สุด  
 
(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 
   1. เพ่ือส ารวจและขยายพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัยที่มี

คุณภาพ และรับรองการได้มาตรฐานระดับครัวเรือน 
   2. เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ ชุมชนต้นแบบด้านเกษตรปลอดภัย และต้นแบบชุมชนสุขภาพดี 
   3. เพื่อน างานวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร สู่งานบริการวิชาการแก่ชุมชน      

  4. เพื่อเสริมสร้างผลิตผลและการแปรรูปจากพืชสมุนไพรให้เกิดมูลค่าแก่ชุมชนพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย 
  5. เพื่อสร้างความต่อเนื่องการพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้สามารถท าการตลาดออนไลน์  

ผ่านแอพพลิเคชั่นแบบมืออาชีพ  อันจะก่อให้เกิดรายได้ ความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  

(2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ.......2.......ป ี  เริ่มต้นปี..........2563........ สิ้นสุดปี........2565.......... 

(2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)     
 พ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินการและก าลังด าเนินการเป็นเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดสนุกคือ 

จังหวัดสกลนคร  จังหวัดนครพนม  และจังหวัดมุกดาหาร  
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :............................. 
ประชาชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์จาก ๓๗ อ าเภอในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ คือ จังหวัด

สกลนคร  จังหวัดนครพนม  จังหวัดมุกดาหาร   
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :…………………… 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช   กรมป่าไม้  กองทัพบก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กระทรวงสาธารณะสุข 

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 



(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ -มีผลิตภัณฑ์ใหมท่ี่เพ่ิมข้ึนในชุมชน 

-จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์เพิ่มขึ้น 

จังหวัดละ 10 ผลิตภัณฑ์ 
จังหวัดละ 25 ราย ต่อปี 

เชิงคุณภาพ ศักยภาพของผู้น าชุมชนในการได้รับเชิญเป็นวิทยากร ปีละ 2 ครั้งต่อชุมชน 
เชิงเวลา ระยะเวลาของการด าเนินโครงการในแต่ละโครงการ

ย่อย 
ภายใน 2 ปี  

เชิงค่าใช้จ่าย รายได้รวมของชุมชนที่เพ่ิมข้ึน 
ต้นทุนการผลิตลดลง 

ปีละ 5 % 

 
(4.2) ผลผลิต  

1) มีระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาและวางแผนการส่งเสริมอาชีพ การจัดการและการสร้าง
เสริมสุขภาวะของเกษตรกรให้ปลอดภัย ได้มาตรฐานเกษตรแบบอินทรีย์  

   2) มีศูนย์เรียนรู้ และแปลงต้นแบบเพ่ือการพัฒนาต่อยอดด้านการท่องเที่ยงเชิงเกษตรเพ่ือสุขภาพด้วย
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 

 3) เพ่ิมผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนในพ้ืนที่โครงการที่ได้คุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย 
  4) สร้างสุขภาวะด้านอนามัยทั้งการอุปโภค บริโภคที่ปลอดภัยในผลผลิตจากการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรแก่ชุมชนพื้นที่โครงการ  

 
(4.3) ผลลัพธ์  

 1) ประชาชนพ้ืนที่โครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร 
   2) ชุมชนมีสามารถพ่ึงตัวเองได้อย่างยั่งยืนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร ตามหลักแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
   3) ช่วยยกระดับรายได้ครัวเรือน ทั้งด้านการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณผลผลิตรวม และสร้างเสริม
สุขภาวะที่ดี เป็นแบบอย่างของชุมชน ส่วนรวม 
 

(4.4) ผลกระทบ :  
เชิงบวก :……………………………………………………………………………………………………………………  

    1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากศาสตร์พระราชา ลงสู่พ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม 
    2) ชุมชนมีศักยภาพในการสร้างความเป็นอยู่ของตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยการน าศาสตร์พระราชา  

มาปฎิบัติควบคู่ไปกับ ศาสตร์สากล 
เชิงลบ : ...…ไม่มี………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
(5) แนวทางการด าเนินงาน  



ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส() 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

ด าเนินการใน
พื้นที่ () 

1 2 3 4 
ส่วน 
กลาง 

ภูมิภาค 

1. ส ารวจความต้องการเพ่ือการพัฒนาชุมชน     มก.ฉกส. 5 ครั้ง   
2. วางแผนงานร่วมกับหน่วยงานร่วมพัฒนา     มก.ฉกส. 2 ครั้ง   
3. ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายตามความต้องการ

การพัฒนาด้านต่าง ๆ  
    คณะกรรมการ

บริการวิชาการ 
มก.ฉกส. 1 ครั้ง 

  

4. ด าเนินการให้ความรู้และจัดกิจกรรม
พัฒนาอย่างเป็นรูปแบบตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

    หัวหน้าโครงการ
ห ลั ก แ ล ะ
โค รงการย่ อ ย 
10 ครั้ง 

  

5. ติดตามการด าเนินงานทุกระยะ 3 เดือน     คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
มก.ฉกส. 4 ครั้ง 

  

6. คณะกรรมการบริการวิชาการ มก.ฉกส.
ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานจาก
หัวหน้าโครงการหลักและโครงการย่อย 

    คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
มก.ฉกส. 3 ครั้ง 

  

7. หัวหน้าโครงการหลักและโครงการย่อยน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

    หัวหน้าโครงการ
ห ลั ก แ ล ะ
โครงการย่อย 1 
ครั้ง 

  

8. สรุปผลการด าเนินงาน     หัวหน้าโครงการ
ห ลั ก แ ล ะ
โครงการย่อย 1 
ครั้ง 

  

9. คณะกรรมการบริการวิชาการ มก.ฉกส.
รับฟังการสรุปโครงการครั้งสุดท้าย 

    คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
มก.ฉกส. 1 ครั้ง 

  

10. หัวหน้าโครงการหลักน าส่งเล่มผลการ
ด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ 

    หัวหน้าโครงการ
ห ลั ก แ ล ะ
โครงการย่อย 1 
ครั้ง 

  

        
 
 
 



กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและต่อยอดระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
ปลอดภัยได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
งบประมาณ 1,600,000 บาท 

หน่วยด าเนินการ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 
กิจกรรมที่ 2  การส่งเสริมยกระดับเกษตรกรแปลงต้นแบบให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรียและออแกนิค  

ด้านสมุนไพร เพื่อการจัดการและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบในต้นทางการผลิต  
งบประมาณ 3,808,000 บาท 

หน่วยด าเนินการ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 
กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ การพัฒน า

ผลิตภัณฑ์เด่นของผู้ประกอบการ การสร้างแบรนด์และและการส่งเสริมตลาดสมุนไพร  
แบบ Digital Marketing     
งบประมาณ 5,092,000 บาท 

หน่วยด าเนินการ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 
 
(6) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน 10,500,000 บาท 
 

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ  ปี 63 
(บาท) 

1. งบบุคลากร :  
2. งบด าเนินงาน : 10,500,000 

2.1 ค่าตอบแทน 93,600 
2.2 ค่าใช้สอย 8,520,900 
2.3 ค่าวัสดุ 885,500 
(1) ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม  
(2) ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์  

3. งบลงทุน :  
4. งบเงินอุดหนุน :  
5. งบรายจ่ายอ่ืน :  

รวมทั้งสิ้น    10,500,000 (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) 10,500,000 
 
(8) ความพร้อมของโครงการ  

(8.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนิ นการหรือได้รับ

อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่

อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
 
 
 
 



(8.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี  แ ล ะ ส ม บู ร ณ์  ( ใ ห้ ร ะ บุ ชื่ อ ห น่ ว ย ง า น เ จ้ า ข อ ง รู ป แ บ บ ร า ย ก า ร ที่ ใ ช้ ) 

................................................................................ 
 มี แ ต่ ยั ง ไ ม่ ส ม บู ร ณ์  ( ใ ห้ ร ะ บุ ชื่ อ ห น่ ว ย ง า น เจ้ า ข อ ง รู ป แ บ บ ร า ย ก า ร ที่ ใ ช้ ) 

........................................................................... 
 ไม่มี 

(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
 เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา  

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
 วิธีการ .....แต่งตั้งตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริการวิชาการของวิทยาเขตให้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
และติดตาม 
                    ผลการด าเนินงาน และจัดการประชุมเพ่ือน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ..... 
 เครื่องมือ ............แบบประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน......... 

ระยะเวลา ...........ทุก ๓ เดือน......................................................... 
 

(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ(จากข้อ 5) ปัญหา อุปสรรค ที่คาดว่าจะมี แนวทางแก้ไข 

1. วางแผนงานร่วมกับหน่วยงานร่ วม
พัฒนา 

นโยบายภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนบ่อย มีการท าข้อตกลงล่วงหน้า 

2. ด าเนินการให้ความรู้และจัดกิจกรรม
พัฒนาอย่างเป็นรูปแบบตามหลักของ
ศาสตร์พระราชา 

ผู้น าชุมชนที่มีผลประโยชน์ทาง
การเมือง 

เลือกผู้น าที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทางการเมือง 

3. ก าหนด พ้ืนที่ เป้ าหมายตามความ
ต้องการการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

ภัยธรรมชาติ แผนการด าเนินงานต้องมีข้อมูล
ลักษณะภูมิอากาศประกอบด้วย 

 


