
1ขอมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมยอย (โครงการของกลุมจังหวัด) (1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ :  สงเสริมการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค   วงเงิน 10,500,000  บาท

หนวยดําเนินการ: ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที 7 ผูรับผิดชอบ นายคมสันต    ครองยุติ  

ตําแหนง  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที 7 หมายเลขโทรศัพท  0 4531 3772               

      (1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา :  การพัฒนาสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน ถือเปนวาระแหงชาติ ผลิตภัณฑ

จากชุมชนทีเกิดจากภูมิปญญาทองถิน ยังขาดการเชือมโยงกับการเปลียนแปลงของตลาด ทําใหสินคาจากชุมชน ขาดการยอมรับ

จากผูบริโภค เนื่องจากการขาดการพัฒนา การคิดริเริ่มสรางสรรค การคิดนวัตกรรมใหผลิตภัณฑใหมในการสรางความแตกตาง

ของสินคา  ดังนั้น หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา จําเปนตองบูรณาการใหเกิดแรงกระตุน ผลักดันใหผลิตภัณฑ

ของวิสาหกิจชุมชน เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่หลากหลาย สามารถแขงขันทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ โดยอาศัย

เครื่องมือการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจ (คลัสเตอร) ตั้งแต ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่ม (Value Added) 

และการสรางนวัตกรรม (Innovation) อยางตอเนื่อง

(1.2) สภาพปญหา / ความตองการ

ธุรกิจอุตสาหกรรม SME และวิสาหกิจชุมชน จะแขงขันได ผูประกอบการอุตสาหกรรมจําเปนตองสามารถเขาถึง

นวัตกรรม และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทําธุรกิจ การเปดเสรีการคา และขอตกลงการคาระหวางประเทศ ไดแก FTA 

กอใหเกิดความจําเปนเรงดวนที่ตองเรงพัฒนาขีดความสามารถทางความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และเทคโนโลยี เนื่องจากที่

ผานมา ผูประกอบการผลิตสินคา OTOP  มักประสบปญหา การผลิตสินคาที่เหมือนกัน และ จําหนายแขงขันกันจํานวนมาก 

จากผูผลิตหลายๆ ราย จากหลายๆ ทองถิ่น และมักเปนผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีไมสูงนัก ทําใหการแขงขันสูง ผลกําไรตอ

หนวยสินคาต่ํา มีความจําเปนตองปรับตัวสรางความแตกตางของสินคา เชิงสรางสรรค และนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชผลิต

มากขึ้น ทั้งดานรูปลักษณสินคา ผลิตภัณฑคุณภาพสินคา ผสานระหวางภูมิปญญาไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน

(1.3) ความเรงดวน :  เนื่องจากเปนตลาดการคาเสรี ธุรกิจมีการแขงขันสูง จําเปนตองพัฒนาการรวมกลุมเครือขายเพื่อ

สรางสรรค นวัตกรรมผลิตภัณฑใหม  เพื่อสนองความตองการผูบริโภคที่มีความพิถีพิถัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(2) ขอมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ  :

1. เพื่อใหเกิดการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

นวัตกรรม ใหโดดเดน สนองความตองการของตลาด

2.  เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอมูลขาวสาร เกื้อกูล เชื่อมโยงกัน ตั้งแตกลุม ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ทําให

เกิดประโยชนในการประหยัดขนาด การผลิต (Economic of Soale) และความยั่งยืน                                                                    

       (2.2) ความสอดคลองกับกลยุทธการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ

 *  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได พัฒนาการคาการทองเที่ยวและบริการของจังหวัด

 *   การเสริมสรางคุณภาพชีวิต สรางความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนบํารุงศาสนา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

 *    การอนุรักษ ปองกัน และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม

 *    การปองกัน ปราบปราม และสรางระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ



2       (2.3) ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด

           ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคาและเพิ่มมูลคาการคาชายแดนครบวงจร

                  กลยุทธที่  เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายธุรกิจการคา

          แผนงาน  สงเสริมการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค

    (2.4) ลักษณะโครงการ

การพัฒนาสังคม ดานการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการรักษาความมั่นคง

โครงการเดิม โครงการใหม

พัฒนา ดําเนินการปกติ

    (2.7) ระยะเวลาดําเนินโครงการ      1        ป   เริ่มตนป  ตุลาคม    2554         สิ้นสุดป   กันยายน  2555

    (2.8) สถานที่ดําเนินโครงการ :   4 จังหวัด คือ อุบลราชธาน,ี ศรีสะเกษ,  อํานาจเจริญ และ ยโสธร

(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย

    (3.1) กลุมเปาหมาย :  ผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชน กลุมจังหวัด จํานวน 300 ราย

    (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย :   1. หนวยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐ, เอกชน และสถาบันการศึกษา

(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ

    (4.1) เปาหมายโครงการ

ป 2554

แผน

 ความพึงพอใจของผูรับบริการในกิจกรรม 85

9 9 9

จําหนายผลิตภัณฑ OTOP

  (4.2) ผลลัพธ :  ผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชน กลุมจังหวัด จํานวน 300 ราย มีศักยภาพ ในการประกอบกิจการเพิ่มขึ้น

  (4.3) ผลกระทบ :เชิงบวก :   ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และยกระดับสินคาอยางมีนวัตกรรมเชิงสรางสรรค

                  สรางมูลคาสินคาเพิ่มขึ้น และมีตลาดรองรับอยางตอเนื่อง

85

    (2.6) ประเภทของโครงการ

 รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑ 

หนวยนับ ป 2553 ป 2555 ป 2556 

แผนแผนแผน

85

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

    (2.5) สถานภาพของโครงการ

ตัวชี้วัด

เชิงลบ    :      -

 

 

 



3 (5) แนวทางการดําเนินงาน

5.1   กิจกรรมการสงเสริมกลุม OTOP เชิงพาณิชย

        (1)  คัดเลือกสมาชิกเขารวมเครือขาย และสงเสริมความรูความเขาใจเครือขายสมาชิก 

         (2) การพัฒนาการรวมกลุมเครือขายธุรกิจเปาหมาย

5.2  เพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับสมาชิก

         (1)  การกําหนดมาตรฐานการผลิต ไดแก มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และมาตรฐานการจัดการ (มจก.) ไมนอยกวา 80 ร

         (2) การกําหนดมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑรวมของกลุมจังหวัด ไมนอยกวา 8 ผลิตภัณฑ

         (3)  การสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑ OTOP ของกลุมจังหวัด เขาสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (New product /Innovation /

Creative & Cost Leadership /Economic &Efficiency :NICE) ในดาน Process Innovation , Design Innovation ,

Technology Innovation เพื่อเขาสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ไมนอยกวา 20 ผลิตภัณฑ

5.3 . กิจกรรมถายทอดความรูเชิงสรางสรรคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

       (1) ประเมินศักยภาพผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน จํานวน 25 กลุมวิสาหกิจ   

       (2) การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน (ประเมินตนเอง)  จํานวน 200 คน

       (3) สนับสนุนการขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ

       (4) ประสานงานการไดรับรองมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก)

       (5) พัฒนาทักษะอาชีพ จากการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑ OTOP ของกลุมจังหวัด จํานวน 80 คน 

5.4    สนับสนุนการตลาด

       (1) ออกแบบและจัดทําสัญลักษณตราสินคา (Branding) ของกลุมจังหวัด เพื่อจัดทําเปนบรรจุภัณฑตนแบบ ของ

สินคาและผลิตภัณฑของกลุมจังหวัดที่เปนสุดยอดของแตละจังหวัด 

      (2) การออกรานแสดงสินคานวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อทดลองตลาด

      (3)  จัดประกวด แขงขัน ผลิตภัณฑใหมเชิงสรางสรรคสูเชิงพาณิชย กลุมเปาหมาย OTOP ,SME ในพื้นที่กลุมจังหวัด 4 ครั้ง/ป

      (4)  การจัดแสดงและจําหนายสินคาวิสาหกิจชุมชนของกลุมจังหวัด

5.5  แผนงานการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชนผูประกอบการเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค

      (1)  จัดทําระบบการบริหารจัดการของเครือขายวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค จํานวน 1 ระบบ 

      (2)  การพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการเครือขาย 

5.6  กิจกรรมสงเสริมครือขายพันธมิตรการคา การลงทุนในกลุมจังหวัดและประเทศเพื่อนบาน

        โครงการเจรจาจับคูธุรกิจ การคาการลงทุนเครือขายกลุมจังหวัด

(6) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง จางเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ

2555

รวมทั้งสิ้น

10,500,000

 - 10,500,000

รวมเงินนอกงบประมาณ

10,500,000

10,500,000  - 

  



4 (8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
หนวย : บาท

รวมทังสิน

งบดําเนินงาน

 - งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน  

     คาใชสอย 

     คาวัสดุ

 - งบลงทุน

     คาครุภัณฑ 

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจายอื่น 

(9) ความพรอมของโครงการ

(9.1)  พื้นที่ดําเนินโครงการ

ดําเนินการไดทันที  หมายถึง  ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาต

ตามกฎหมายแลว  และสามารถดําเนินการไดทันที

อยูในระหวางเตรียมการ  หมายถึง  ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว  อยูในระหวาง

อยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่  หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ  หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ

108,000          

999,200          

10,500,000

10,500,000

9,392,800       

เงินนอกงบประมาณงบประมาณรายการ

 



5(9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

มี  และสมบูรณ  (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)..กรมสงเสริมอุตสาหกรรม.......

มีแตยังไมสมบูรณ  (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ......................................................................

ไมมี

(9.3)  ความพรอมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการดําเนินการ

บุคลากรมีประสบการณ    ทั้งหมด บางสวน

เครื่องมือดําเนินการ มีพรอมดําเนินการไดทันที

มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม

ไมมี  ตองจัดหาเพิ่มเติม

เทคนิคในการบริหารจัดการ    มีประสบการณสูง

   มีประสบการณปานกลาง

   ไมมีประสบการณ

          (10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา  เมื่อโครงการแลวเสร็จ  เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ

          (11)  ปญหา  อุปสรรคและขอจํากัด

 -

          (12)  แนวทางแกไข  :  .........(ระบุแนวทางแกไข  เชน  แกไขกฎหมาย  ปรับโครงสรางหนวยงาน  ปรับกลยุทธ ฯลฯ)

 -
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