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โดย 
นายพรีพร พร้อมเทพ 

ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงาน 
กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร 

การฝึกอบรมวิทยากรหลัก 
หลักสูตรประชาคมอาเซียนและความเชื่อมโยงต่องานส่งเสริมการเกษตร 

วันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมเอเชยี กรุงเทพฯ 

ยุทธศาสตร์ประเทศและการเตรียมความพร้อมภาคเกษตร
สู่ประชาคมอาเซียน 
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• ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 

• การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

• ความเช่ือมโยงกบังานส่งเสริมการเกษตร 

• การน าไปสู่การปฏิบัตใินระดบัพืน้ที่ 

หัวข้อการน าเสนอ 
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- บูรณาการยทุธศาสตร์ประเทศ และ 
  การเขา้สู่ AC ตามท่ี สศช.เสนอ 
- ใชเ้ป็นกรอบจดัท างบประมาณ 2557 

 มติ ครม.  
2 พ.ย.55 

นายกฯ ช้ีแจง 
22 ม.ค.56 

- ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ประเทศ 
- ทบทวนแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

ยุทธศาสตร์ประเทศ 
และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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วสัิยทศัน์ 
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขนั 
คนไทยอยูดี่กินดี 
มีความเสมอภาคและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
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ยุทธศาสตร์ 
4 ประเดน็ 

1. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ 
    ประเทศ (Growth & Competitiveness) 
2. การลดความเหล่ือมล ้า (Inclusive Growth) 
3. การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green 
    Growth) 
4. การบริหารราชการแผน่ดิน (Internal Process) 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) (ต่อ) 
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ยุทธศาสตร์ที ่1  การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันฯ 
   1. เกษตร (1.1 Zoning ผลติสินค้าเกษตร 1.2 อาหารต้นน า้ถึงปลายน า้) 
   2. อุตสาหกรรม (2.4 SME และ OTOP) 
   3. ท่องเท่ียวและบริการ 
   4. โครงสร้างพื้นฐาน 
   5. พลงังาน (5.2 มัน่คงพลงังานและพลงังานทดแทน) 
   6. เศรษฐกิจภูมิภาค (6.1 เตรียมเข้าสู่ AC) 
   7. ขีดความสามารถในการแข่งขนั (7.1 ปรับปรุงขีดความสามารถแข่งขนั) 
   8. วิจยัและพฒันา 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) (ต่อ) 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  การลดความเหลือ่มล า้ 
   9. การศึกษา 
   10. สาธารณสุข 
   11. ดูแลผูสู้งอาย ุเดก็ สตรี ผูด้อ้ยโอกาส 
   12. SMEs และเศรษฐกิจชุมชน (12.4 จ าน าสินคา้เกษตร) 
   13. แรงงาน 
   14. ระบบยติุธรรม 
   15. ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ สร้างธรรมาภิบาลและโปร่งใส 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) (ต่อ) 
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ยุทธศาสตร์ที ่3   การเติบโตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
   16. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
   17. ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
   18. การคลงัเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
   19. ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและบริหารจดัการน ้า (19.1 ปลูกป่า) 
   20. การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (20.1 ป้องกนัและปรับตวั) 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) (ต่อ) 
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ยุทธศาสตร์ที ่4   การบริหารราชการแผ่นดิน  
   21. ปฏิรูปกฎหมาย 
   22. ปรับโครงสร้างระบบราชการ (22.3 E-Service) 
   23. พฒันาก าลงัคนภาครัฐ (23.2 พฒันาทกัษะและศกัยภาพ) 
   24. ปรับโครงสร้างภาษี 
   25. การจดัสรรงบประมาณ 
   26. พฒันาสินทรัพยร์าชการ 
   27. แกไ้ขปัญหาชายแดนภาคใต ้(27.1 รักษาความสงบและส่งเสริมพฒันา) 
   28. ปฏิรูปการเมือง (28.1 กระจายอ านาจ อปท.) 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) (ต่อ) 
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ประเทศไทยเป็นสมาชิกท่ีเขม้แขง็ และ
สนบัสนุนคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนอาเซียน
ร่วมกนั 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

วสัิยทศัน์ 
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1. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ 
    บริการ การคา้ และการลงทุน 
2. การพฒันาคุณภาพชีวิตและการคุม้ครองทางสงัคม 
3. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
4. การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
5. การพฒันากฎหมาย กฎ และระเบียบ 
6. การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัถึง 
    ความส าคญัของอาเซียน 
7. การเสริมสร้างความมัน่คง 
8. การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
8 ประเดน็ 
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การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัฯ 
   1. ใชโ้อกาสจากอาเซียนกา้วสู่เวทีโลก 
   2. เสริมสร้างศกัยภาพการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาคุณภาพชีวติและคุ้มครองทางสังคม 
   1. คุม้ครองและระบบสวสัดิการทางสงัคม 
   2. พฒันาสภาพแวดลอ้มและความเป็นอยู ่
   3. ความร่วมมือเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและโลจิสติกส์ 
   1. คมนาคมขนส่ง 
   2. พลงังาน 
   3. เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
   1. การศึกษา 
   2. แรงงาน/ผูป้ระกอบการ 
   3. เจา้หนา้ท่ีรัฐ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพฒันากฎหมาย กฎ และระเบยีบ 
   1. ปรับปรุง/ด าเนินการตามพนัธกรณี 
   2. อ านวยความสะดวกเพื่อการคา้การลงทุน 
   3. ปกป้องผลประโยชน์/เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 
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การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถงึความส าคญั 
                          ของอาเซียน 
   1. ภาคประชาชน 
   2. ภาคแรงงาน/ผูป้ระกอบการ 
   3. ภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที ่7 การเสริมสร้างความมั่นคง 
   1. เสริมสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือ 
   2. บริหารจดัการพื้นท่ีชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล 
   3. เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
   4. ปัจจยัสนบัสนุน 
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การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที ่8  การเพิม่ศักยภาพของเมืองเพือ่เช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 
   1. เมืองหลวง 
   2. เมืองอุตสาหกรรม 
   3. เมืองท่องเท่ียว 
   4. เมืองการศึกษานานาชาติ 
   5. เมืองบริการสุขภาพ 
   6. เมืองชายแดนเพื่อการคา้และการลงทุน 
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จากยุทธศาสตร์ประเทศและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สู่ 

ประเดน็ในการส่งเสริมการเกษตร 

          ยุทธศาสตร์ประเทศ 
(1) ความสามารถในการแข่งขัน 
   1. ด้านเกษตร 
      1.1 Zoning ผลิตสินคา้เกษตร 
      1.2 อาหารตน้น ้าถึงปลายน ้า 
   6. เช่ือมโยงเศรษฐกจิภูมิภาค 
      6.1 เตรียมเขา้สู่อาซียน 

    การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(1) ความสามารถในการแข่งขัน 
(2) สร้างความรู้ ความเข้าใจ 

1. เพิ่มขีดความสามารถ 
    ในการแข่งขนั 

เพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 
   - เพิม่ผลผลติ 
   - ลดต้นทุน 
   - สินค้ามีคุณภาพ 

- เกษตรกรมีความรู้ 
   ความสามารถในการผลติ 
- เกษตรกรรู้ เข้าใจ ตระหนัก 
   ถึงความส าคญัของ AC 

- เกษตรกรเข้าถึงบริการ 
   ที่เกีย่วข้อง 
- เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสาร 
   ที่เกีย่วกบั AC 

2. สร้างความรู้ ความเขา้ใจ 
    และความตระหนกั 

มี 2 ประเดน็หลกั 
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จากยุทธศาสตร์ประเทศและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สู่ 

แผนงานโครงการ ปี 2557 ของ กษ. และ กสก. 

ยุทธศาสตร์ 
ประเทศ 

การเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 

โครงการ Flagship กษ. (7 โครงการ) และ กสก. (6 โครงการ) 
  1. โครงการ Zoning สินคา้เกษตร 
   2. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (ชม. ศก. จบ. รบ. พท.) 
   3. โครงการ Smart Farmer 
   4. โครงการพฒันาคุณภาพสินคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 
   5. โครงการศนูยก์ลางผลิตเมลด็พนัธ์ุรองรับ AC 
   6. โครงการจกัรกลทดแทนแรงงาน 
   7. โครงการด่านสินคา้ชายแดนรองรับ AC (กสก.ไม่มีโครงการน้ี) 
โครงการเดมิ กสก. (3 โครงการ) 
   7. โครงการพฒันาศกัยภาพภาคเกษตรเพื่อเขา้สู่ AC 
   8. โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรในจงัหวดัชายแดนใต ้
   9. โครงการสร้างความมัน่คงในอาชีพเกษตร 
ผลผลติทีเ่ป็นงานพืน้ฐาน กสก. (2 ผลผลติ) 
   10. ผลผลิตเกษตรกรไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 
   11. ผลผลิตการผลิตสินคา้เกษตรไดรั้บการส่งเสริมและพฒันา 
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จากยุทธศาสตร์ประเทศและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สู่ 

การบริหารการผลติกลุ่มสินค้าเกษตรของ กษ. 

ยุทธศาสตร์ 
ประเทศ 

การเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 

คณะอนุกรรมการบริหารการผลติกลุ่มสินค้าเกษตร 
  1. ขา้ว (กข. เป็นเลขาฯ) 
   2. อ้อย สับปะรด พชืไร่อืน่ๆ (กสก. เป็นเลขาฯ) 
   3. มนัส าปะหลงั ปาลม์น ้ ามนั (กวก. เป็นเลขาฯ) 
   4. ประมง (กป. เป็นเลขา) 
   5. ปศุสัตว ์(ปศ. เป็นเลขาฯ) 
   6. ยางพารา (กวก. เป็นเลขาฯ) 
   7. ผลไม้ (กสก. เป็นเลขาฯ) 
   8. ล าไย (กสก. เป็นเลขาฯ) 
   9. กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดบั (กสก. เป็นเลขาฯ) 
   10. พืชหวั (กสส. เป็นเลขาฯ) 
   11. พืชผกั (กวก. เป็นเลขาฯ) 
อ านาจหน้าที่ 
   1. วิเคราะห์ขอ้มูล / วางแผน 
   2. เช่ือมโยงยทุธศาสตร์จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั / ขบัเคล่ือน 
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ยุทธศาสตร์ประเทศ / การเข้าสู่ AC 

ประเดน็ 
ส่งเสริม 

แผนงานการจดัตั้ง AC 
(AEC / APSC / ASCC) บริหาร 

กลุ่มสินค้า 
โครงการ 
กษ. / กสก. 

คดิ/วเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ 

ข้อมูล 

วเิคราะห์ 

การน าไปสู่การปฏิบัตใินระดบัพืน้ที ่

แผนและข้อมูลพืน้ที่ 
(ส่วนภูมิภาค / ท้องถิน่) 

น าไปปฏิบัต ิ

ผลส าเร็จ 

ปฏิบัติ 

ผลส าเร็จ 
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แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 

ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน 

ก. มีกฎเกณฑ ์บรรทดัฐาน 
     และค่านิยมร่วมกนั 
ข. เป็นเอกภาพ สงบสุข  
     แขง็แกร่ง 
ค. มีพลวตั มองไปยงัโลก 
     ภายนอก รวมตวั/พึ่งพา 

ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน 

ก. ตลาดและฐานการผลิต 
     เดียวกนั 
ข. ความสามารถในการ 
     แข่งขนัสูง 
ค. พฒันาการทาง 
     เศรษฐกิจเท่าเทียมกนั 
ง. บูรณาการกบัเศรษฐกิจ 
    โลกอยา่งสมบูรณ์ 

ประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน 

ก. พฒันามนุษย ์
ข. คุม้ครอง/สวสัดิการ 
     สงัคม 
ค. ยติุธรรมและสิทธิ 
ง. ย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
จ. สร้างอตัลกัษณ์อาเซียน 
ฉ. ลดช่องวา่งการพฒันา 
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แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ต่อ) 

ก. มีกฎเกณฑ์ บรรทดัฐาน และค่านิยมร่วมกนั 
      ก.1 ร่วมมอืพฒันาการเมอืง 
      ก.2 สร้างและแบ่งปันกฎเกณฑ์ร่วม 
ข. เป็นเอกภาพ สงบสุข แข็งแกร่ง 
      ข.1 ป้องกนัขดัแย้ง สร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ 
      ข.2 แก้ไขขดัแย้งและระงบัข้อพพิาทโดยสันติ 
      ข.3 สร้างสันติภาพหลงัความขัดแย้ง 
      ข.4 ประเดน็ความมัน่คงรูปแบบใหม่ 
      ข.5 ร่วมมอืจัดการภัยพบิตัิ 
      ข.6 ตอบสนองประเด็นเร่งด่วน/วกิฤต ิ
ค. มีพลวัต มองไปยงัโลกภายนอกที่รวมตัวและพึง่พา 
      ค.1 ศูนย์กลางความร่วมมอื 
      ค.2 ความสัมพนัธ์ทีเ่พิม่พูนกบัประเทศภายนอก 
      ค.3 ปรึกษา/ร่วมมอืในประเดน็พหุภาคทีีเ่ป็นกงัวลร่วมกนั 

การเมือง 
ความมั่นคง 
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แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ต่อ) 

เศรษฐกจิ 

ก. ตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั 
     ก.1 เคลือ่นย้ายสินค้าเสรี ก.5 เคลือ่นย้ายแรงงานฝีมอือย่างเสรี 
     ก.2 เปิดเสรีการค้าบริการ ก.6 สาขาส าคญัรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
     ก.3 เปิดเสรีด้านการลงทุน ก.7 อาหาร เกษตร และป่าไม้ 
     ก.4 เปิดเสรีด้านทุนทีม่ากขึน้ 
ข. ความสามารถในการแข่งขันสูง 
     ข.1 นโยบายการแข่งขนั ข.4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     ข.2 คุ้มครองผู้บริโภค ข.5 ภาษอีากร 
     ข.3 สิทธิในทรัพสินทางปัญญา 
ค. พฒันาการทางเศรษฐกจิเท่าเทียมกนั 
     ค.1 วสิาหกจิขนาดกลาง/ขนาดย่อม ค.2 ริเร่ิมเพือ่การรวมตัว 
ง. บูรณาการกบัเศรษฐกจิโลกอย่างสมบูรณ์ 
     ง.1 สร้างความเป็นหน่ึงเดยีว  ง.2 ส่วนร่วมอุปทานของโลก 
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แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ต่อ) 

สังคม 
วฒันธรรม 

ก. พฒันามนุษย์ 
     ก.1 การพฒันามนุษย์ ก.5 เข้าถึงวทิยาศาสตร์ 
     ก.2 ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ ก.6 ทกัษะสตรี เดก็ สูงอายุ พกิาร 
     ก.3 จ้างงานทีเ่หมาะสม ก.7 ขดีความสามารถระบบราชการ 
     ก.4 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ข. คุ้มครอง/สวัสดกิารสังคม 
     ข.1 ขจัดความยากจน  ข.5 ควบคุมโรคติดต่อ 
     ข.2 ความปลอดภัยทางสังคม  ข.6 ปลอดยาเสพติด 
     ข.3 มัน่คง/ปลอดภัยอาหาร ข.7 พร้อมรับภัยพบิตัิ 
     ข.4 ดูแลสุขภาพ/ด ารงชีวติ 
ค. ยุติธรรมและสิทธิ 
     ค.1 คุ้มครองสตรี เดก็ ค.2 คุ้มครองแรงงานโยกย้ายถิ่น 
            สูงอายุ พกิาร   ค.3 รับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 
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แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ต่อ) 

สังคม 
วฒันธรรม (ต่อ) 

ง. ยัง่ยนืด้านส่ิงแวดล้อม 
     ง.1 ปัญหาส่ิงแวดล้อมโลก ง.7 ทรัพยากรชายฝ่ัง/ทะเล 
     ง.2 ปัญหามลพษิข้ามแดน ง.8 อนุรักษ์ทรัพยากร/ชีวภาพ 
     ง.3 พฒันาที่ยั่งยืน/มส่ีวนร่วม ง.9 ยัง่ยนืของทรัพยากรน า้จืด 
     ง.4 เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม ง.10 เปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 
     ง.5 การด ารงชีวติในเมอืง ง.11 จัดการป่าไม้ยั่งยนื 
     ง.6 นโยบาย/ฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อม 
จ. สร้างอตัลกัษณ์อาเซียน 
     จ.1 ตระหนักรู้การเป็น AC จ.3 สร้างสรรค์วฒันธรรม/อุตสาหกรรม 
     จ.2 มรดกทางวฒันธรรม จ.4 การมส่ีวนเกีย่วข้องกบัชุมชน 
ฉ. ลดช่องว่างการพฒันา 

ศึกษาเพิม่เติมจากภาคผนวกในเอกสาร “ประเดน็น่ารู้เกีย่วกบัอาเซียนและความเช่ือมโยงต่องานส่งเสริมการเกษตร” 
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ยุทธศาสตร์ ข้อมูล และสถานการณ์ในพืน้ที่ 

แต่ละจังหวดัต้องรวบรวม ประมวล วเิคราะห์ส่ิงต่างๆ ทีมี่อยู่ในพืน้ที ่เช่น 
  การก าหนดต าแหน่งจุดยนืทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  
  แผนพฒันาจังหวดัและกลุ่มจงัหวดั 
 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวดั 
 แผนพฒันาท้องถิน่ของ อปท. 
 ข้อมูลสินค้าเกษตรส าคญัของจังหวดั (กษ.จังหวดัจัดท าขึน้) 
 ข้อมูล สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมด้านการเกษตรต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ประเทศ / การเข้าสู่ AC 

ประเดน็ 
ส่งเสริม 

แผนงานการจดัตั้ง AC 
(AEC / APSC / ASCC) บริหาร 

กลุ่มสินค้า 
โครงการ 
กษ. / กสก. 

คดิ/วเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ 

บูรณาการ 

มอบหมายผู้รับผดิชอบ 
และด าเนินการอย่างมอือาชีพ 

ข้อมูล 

วเิคราะห์ 

ปฏิบัติ 

การน าไปสู่การปฏิบัตใินระดบัพืน้ที ่

แผนและข้อมูลพืน้ที่ 
(ส่วนภูมิภาค / ท้องถิน่) 

ผลส าเร็จ ผลส าเร็จ 
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คดิ/วเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ 

 คาดหวงัไว้อย่างไร (ก าหนดส่ิงทีมุ่่งหวงั) 

 มีสภาพแวดล้อมและต้องเผชิญกบัสถานการณ์อะไร (วเิคราะห์
สภาพแวดล้อม) 

 ต้องท าอะไร/อย่างไร เพือ่ให้บรรลุส่ิงทีค่าดหวงั (ก าหนดกลยุทธ์) 
     - เราจะใช้โอกาสจาก AC ให้เกดิประโยชน์ได้อย่างไร 
     - เราจะต้องปรับตัวเพือ่รับมือกบัอุปสรรคจาก AC อย่างไร 

 จะน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร (ขับเคลือ่นสู่การปฏิบัต)ิ 
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บูรณาการ 

 

 ยดึพืน้ที่/เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง 

 พฒันาเบ็ดเสร็จ ครบทุกเร่ือง 

 ต้องเกดิความต่อเน่ือง/ยัง่ยนื 

 ท าเร่ืองเดียว ตอบได้หลายโจทย์ 

 ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ (win – win) 
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ยุทธศาสตร์ประเทศ / การเข้าสู่ AC 

ประเดน็ 
ส่งเสริม 

แผนงานการจดัตั้ง AC 
(AEC / APSC / ASCC) บริหาร 

กลุ่มสินค้า 
โครงการ 
กษ. / กสก. 

คดิ/วเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ 

บูรณาการ 

มอบหมายผู้รับผดิชอบ 
และด าเนินการอย่างมอือาชีพ 

ข้อมูล 

วเิคราะห์ 

ปฏิบัติ 

การน าไปสู่การปฏิบัตใินระดบัพืน้ที ่

แผนและข้อมูลพืน้ที่ 
(ส่วนภูมิภาค / ท้องถิน่) 

ผลส าเร็จ ผลส าเร็จ 

เพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

มีความรู้/สามารถ เข้าถงึบริการ 
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ค าถาม 
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 


