
แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการกลุมจังหวัด 
ช่ือโครงการ จัดตั้งศูนยสงเสริมการคากับประเทศเพื่อนบาน  วงเงิน 8,000,000 บาท 
หนวยงานดําเนินงาน..สํานักงานพาณิชยกลุมจังหวัด ,สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
ผูรับผิดชอบ นายกิติกร กล่ินสง ตําแหนง นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ  
สถานที่ติดตอ สนง.พาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท 083-9218060 
1) หลักการและเหตุผล 
   1.1 ที่มา : จากนโยบายที่จะผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคา  การบริการและการทองเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีน   
ซ่ึงจังหวัด  อุบลราชธานีเปนจังหวัดที่มีศักยภาพในการเปนศูนยกลางทางการคาของจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนลาง  ประกอบกับ
ประเทศไทยไดมีขอตกลงกรอบยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (ECS : Economic cooperation strategy) 
ไดแก  ไทย  สหภาพพมา  สปป.ลาว  กัมพูชา  และเวียดนาม ใหมีการพิจารณาความเจริญทางเศรษฐกิจทัดเทียมกัน    

           ประกอบกับในกลุมจังหวัดไมมีหนวยงานรับผิดชอบหลักในการเปนแหลงขอมูลการคา  การลงทุน  และการทองเที่ยว  ที่มี
ระบบการจัดเก็บรวบรวม  วิเคราะหขอมูลทางการคา  การลงทุน และการทองเที่ยวที่ ครบถวนสมบูรณเบ็ดเสร็จอยูในแหงเดียวกัน  
(One  Stop  Service)  เพื่อใหบริการขอมูลที่ทันสมัยครบถวนสมบูรณ รวดเร็ว  ประกอบกับมีชายแดนติดตอกับ  สปป.ลาว  และกัมพูชา  
จึงมีความจําเปนที่จะตองมีคลังขอมูลทางดาน การคา  การลงทุนและการทองเที่ยว ไวบริการแกผูประกอบการคาและบริการ 

 1.2 สรุปสาระสําคัญ 

         สภาพปญหา/ความตองการ : กลุมจังหวัดฯ ยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบหลักในการเปนแหลงขอมูลการคาการลงทุน  และ
การทองเที่ยว  ที่มีระบบการจัดเก็บรวบรวม  วิเคราะหขอมูลทางการคา  การลงทุน และการทองเที่ยวที่ครบถวนสมบูรณเบ็ดเสร็จอยูในแหง
เดียวกัน  (One  Stop  Service)  เพื่อใหบริการขอมูลที่ทันสมัยครบถวนสมบูรณ รวดเร็ว  ประกอบกับมีชายแดนติดตอกับ  สปป.ลาว  และ
กัมพูชา  จึงมีความจําเปนที่จะตองมีคลังขอมูลทางดานการคา  การลงทุนและการทองเที่ยว ไวบริการแกผูประกอบการคาและบริการ 
                           ความเรงดวน : โอกาสทางการคาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของการคาชายแดน ผูประกอบการของจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง สามารถแขงขันทางการคา การลงทุน และการทองเที่ยวไดมากขึ้น 
2) ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
   2.1 วัตถุประสงคของโครงการ : เปนคลังขอมูล/ศูนยใหบริการขอมูลดานเศรษฐกิจการคา  การลงทุน และการทองเที่ยว  ที่
ใหบริการไดแบบเบ็ดเสร็จทั้งในระบบขอมูลเอกสาร  สารสนเทศ และระบบส่ือประสม (Multimedia) อยางทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อให
ผูประกอบการนําเขา/สงออกระหวางประเทศและตามแนวชายแดนใชประโยชนจากระบบขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนการตลาด
สินคาไทยในประเทศเพื่อนบาน 
 2.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุมจังหวัด 
     ประเด็นยุทธศาสตร 
     ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคาและเพิ่มมูลคาการคาชายแดนครบวงจร 
     กลยุทธที่ 2 เสริมสรางเครือขายพันธมิตรทางการคา การลงทุนในกลุมจังหวัดและประเทศเพื่อนบาน 
     แผนงาน  สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเครือขายวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการเศรษฐกิจ 
       เชิงสรางสรรค 
 2.3 ลักษณะโครงการ 

        การพัฒนาดานเศรษฐกิจ              การพัฒนาดานสังคม          ดานการบริหารจัดการ 
                               การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม             ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ 
 2.4 สถานภาพโครงการ 

                            โครงการเดิม                                   โครงการใหม 
 2.5 ประเภทของโครงการ 
                            พัฒนา                                          ดําเนินการปกติ 
                     2.6 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1   เริ่มตนป   2554 ส้ินสุดป  2555 
                     2.7 สถานที่ดําเนนิโครงการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2  
3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
               3.1 กลุมเปาหมาย : ผูประกอบการนําเขาสงออกสินคาทั่วไป  ประชาชน  นิสิต  นักศึกษา และนักเรียน รวมทั้งผูสนใจทํา
กิจการนําเขา/สงออก และการทองเที่ยว 
 3.2 ผูมีสวนไดสวนเสีย :  ผูประกอบการนําเขา/สงออกสินคา   และการทองเที่ยว 
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4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
 4.1 เปาหมายโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 4.2 ผลกระทบ : 

                           เชิงบวก :ผูรับบริการไดรับประโยชนจากการใชบริการศูนยขอมูล 
                                   เชิงลบ :- 

5) แนวทางการดําเนินงาน 
                        5.1 พัฒนาระบบศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคาการทองเที่ยวและเกษตรกรรม ณ สํานักงานจังหวัดอุบลฯ 

5.2 ออกแบบปรับปรุง ตกแตงที่ทําการศูนยสงเสริมการคากับประเทศเพื่อนบาน ณ อาคาร สนง.พาณิชย จ.อุบลฯ, จ.ศรีสะเกษ,     
      จ.อํานาจฯ 
5.3 วางระบบขอมูลสารสนเทศ ณ สํานักงานพาณิชย จ.อุบลราชธานี, จ.ศรีสะเกษ, จ.อํานาจเจริญ 
5.4 สํารวจ จัดเก็บ รวบรวมขอมูล กฎระเบียบเง่ือนไข ธรรมเนียมทางการคา การลงทุน การทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน 
      (จ.อุบลราชธานี / สปป.ลาว, จ.ศรีสะเกษ / กัมพูชา) 
5.5ประชาสัมพันธ/พิธีเปดศูนย จ.อุบลราชธานี, จ.ศรีสะเกษ, จ.อํานาจเจริญ 
5.6 จัดทําเอกสารเผยแพรกฎระเบียบทางการคากับประเทศเพื่อนบาน 

6) วิธีการดําเนินงาน :    ดําเนินการเอง                                      จางเหมา 
7) วงเงินของโครงการ 
 
 

 
 
  
 
 

 

8) วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย 
รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งส้ิน 8,000,000  

เงินงบประมาณ 8,000,000  

  งบดําเนินการ 
    - คาตอบแทน 
    - คาใชสอย 
    - คาสาธารณูปโภค 
    - คาวัสดุ 

  งบลงทุน 
    - คาครุภัณฑ  
    - คาที่ดินและส่ิงกอสราง 

งบเงินอุดหนนุ 
งบรายจายอื่นๆ 

 
 
8,000,000 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หนวยนับ ป 2554 
แผน 

ป 2555 
แผน 

ป 2556 
แผน 

ป 2557 
แผน 

ป 2558 
แผน 

ตัวช้ีวัด 
ระดับความสําเร็จในการจัด
ใหมีศูนยสนับสนับสนุนการ
บริหารจัดการและเพิ่มมูลคา
การคาชายแดน 

ระดับ  5    

ปงบประมาณ 
 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

2555 
 

8,000,000 - 8,000,000 

รวมทั้งส้ิน 8,000,000  8,000,000 
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9) ความพรอมของโครงการ 
 9.1 พื้นที่ดําเนนิโครงการ 
       ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 
และสามารถดําเนินการไดทันที 

 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แตอยูในระหวาง
จัดเตรียมพื้นที่หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ 
 9.2 แบบรูปรายการ/แผนการปฏบิัติงาน 
                           มี และสมบูรณ 
                           มี แตยังไมสมบูรณ 
                           ไมมี 
 9.3 ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
                         บุคลากรมีประสบการณ             ทั้งหมด               บางสวน       ไมมีประสบการณ 
                         เคร่ืองมือดําเนินการ                 มีพรอมดําเนินการไดทันที             
                                                                     มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
                                                                     ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม                         
                                  เทคนิคในการบริหารจัดการ       มีประสบการณสูง        
                                                                     มีประสบการณปานกลาง       
                                                                     ไมมี ประสบการณ     
 
 
 
 
 9.4  ผลกระทบส่ิงแวดลอม     
   ผานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ    
     อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ       
                          คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา     
 9.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม   
   ไมตองทํารายงานการศึกษา  
     ตองทํารายงานการศึกษา 
                     9.6 ผลตอบแทน 
    มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR  
     ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
10) วิธีบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา  เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ :      
                     :…………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
11) ปญหาอุปสรรค 
                     :…………ไมมี…………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
12) แนวทางแกไข 
                     :…………ไมมี…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
 


