
ขอมูลพ้ืนฐานโครงการของกลุมจังหวัด (ระดับกจิกรรมยอย)   (1 ชุด : 1 โครงการ)
ชือ่โครงการ : พัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนในกลุมจังหวดักบัประเทศเพื่อนบาน วงเงิน  48,000,000  บาท
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพฒันาชุมชนจงัหวัดอุบลราชธานี,ยโสธร,อํานาจเจรญิและที่ทาํการปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ   ผูรับผิดชอบ : สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวดัภายในกลุมจังหวัด, ที่ทําการปกครองจงัหวัดศรีสะเกษ
ตําแหนง : พัฒนาการจงัหวัด, ปลัดจังหวัด หมายเลขโทรศัพท -

(1) หลักการและเหตุผล
 (1.1) ท่ีมา:
   1) จากนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคา บริการ และการทองเท่ียว
ในภูมภิาคอินโดจีน และสงเสริมการคา การบริการ ทั้งในประเทศและการสงออก รวมไปถึงการทองเที่ยว ใหมีการขยายตัวเพิ่ม
สูงข้ึนอยางตอเน่ือง ซ่ึงจังหวัดอุบลราชธานี เปนจังหวัดหน่ึง ท่ีเปดประตูการคาสูประเทศเพ่ือนบานใหกวางขวาง และไดดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการจัดการแสดงและจําหนายสินคา ตั้งแตป 2547  จนถงึปจจุบัน เพื่อสงเสริม พัฒนา  สรางโอกาส และหา
ชองทางการตลาดใหกบัผูประกอบธุรกิจในจงัหวัดและทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบาน (สปป.ลาว  กัมพชูา และ
เวียดนาม)  อีกท้ังไดดําเนินกิจกรรมจัดทําขอตกลงสินคาเกษตร (Contract Farming) และกิจกรรมเจรจาจับคูธุรกิจการคา
(Business Matching) ตั้งแตป 2548 เปนตนมา เพื่อพัฒนาสรางเครือขายเชื่อมโยงธุรกิจ สรางพันธมิตร (Alliance)         กับ
ประเทศเพ่ือนบาน (สปป.ลาว  ) และเพือ่แสวงหาวัตถุดบิ ผลิตผลทางการเกษตร (Sourcing) ในสินคาท่ีผลิตไดไมเพียงพอและ
มีความขาดแคลนในประเทศ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรและเปาประสงคตามยุทธศาสตรของจังหวัด อันท่ีจะทําใหเกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกจิในประเทศ/ตามแนวชายแดน และสรางรายไดใหกบัประชาชน ทั้ง 2 ฝาย

                          2)  กระทรวงพาณิชย  มหีนาที่หลักในการสงเสริม  พฒันา สรางโอกาส  และหาชองทางการตลาด
ใหกับธุรกิจของคนไทย และชุมชนในภูมิภาคทั้งประเทศ  ปจจุบันการตลาดเปนปจจยัสําคัญอยางยิ่งในทางธุรกิจ ซึ่งธุรกิจตางๆ
ใชแนวทาง “การตลาด นําการผลิต” เพ่ือผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของตลาด

 (1.2) สรุปสาระสําคัญ :
            สภาพปญหา / ความตองการ :
  1)  ความตองการสินคาที่มีคุณภาพ และราคาสามารถแขงขันได แตไมสามารถจําหนายเพราะขาดการ
ผลักดันและ ความสนใจของผูซ้ือ ดังน้ัน การปรับตัวในเชิงกลยุทธ การทําธุรกิจการคา จึงมีความจําเปนอยางย่ิง  การสราง
กลไกดานการตลาดเพือ่ใหผูประกอบการ/กลุมผูผลิตสินคา มีประสิทธิภาพมากข้ึนในการนําสินคาของกลุมจังหวัดฯ เขาสูตลาด
ระดับตางๆ  โดยการสรางนักธุรกิจที่เรียกวา (Inter Trader) หรือเปนผูทําการตลาดสินคาในระดับตางๆ
                  2) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอํานาจเจริญ )
มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวเปนสวนใหญ  พ้ืนท่ีเพาะปลูกสินคาเกษตรดานวัตถุดิบอาหารสัตว พืชนํ้ามัน พืชผัก มีนอยทําใหขาดแคลน
และราคาแพง ทําใหตนทุนสูง จึงมีความจําเปนและตองการวัตถุดิบดังกลาวที่มีตนทุนต่ําในการแปรรูป เปนสินคาเกษตร
อุตสาหกรรมในการสงออก เพื่อใหสามารถแขงขันได ประกอบกับความตองการขยายตัวทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนในสินคา
อื่นๆ เชน สินคาอุปโภคบริโภค วัสดุกอสราง ยารักษาโรค ปจจัยการผลิตสินคาเกษตร เปนตน
                     3) กลุมจังหวัดฯ เห็นความสาํคัญความเรงดวนและโอกาสทางดานการคาชายแดนของกลุมจังหวัด
เพือ่ใหไดผลการศึกษาที่จะเปนการรักษาโอกาสทางการคาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของการคาชายแดน/ผานแดน
ของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางผานเสนทางอุบลราชธานี-ชองเม็ก

             ความเรงดวน :

      1)  ปจจุบันการตลาดหรือการขายสินคาสวนใหญยังอยูในสภาพออนแอ การพัฒนาคุณภาพและชองทาง
เพื่อนําสินคาออกสูตลาดโดยตองพัฒนาดานการตลาดใหกับผูประกอบ/ผูผลิต /หนวยงานที่เกี่ยวของ

                           2)  เพื่อเปนการสรางโอกาสทางการคาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันผูประกอบการของกลุมจังหวัด
และจังหวัดอื่นๆ สามารถแขงขันทางการคา  การลงทุน  และการทองเที่ยวไดมากขึ้น
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 3) เน่ืองจากวัตถุดิบสินคาทางการเกษตร มีราคาสูงทําใหการแปรรูปสินคาเกษตรอุตสาหกรรมมี
ตนทุนการผลิตสูง ไมสามารถแขงขันในตลาดตางประเทศได จะมีผลกระทบตออุตสาหกรรมการเกษตรของไทยดานการ
เล้ียงสัตว ตองไดรบัผลกระทบ เน่ืองจากอาหารสัตวมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับประเทศเพื่อนบานมีความตองการสินคา
ประเภทตางๆท่ีหลากหลาย จึงเปนโอกาสในการขยายการคา ซ่ึงจะกอใหเกิดการเพ่ิมมูลคาการคาชายแดนทีสู่งข้ึน

                             4) เพื่อสอดคลองกับ การรวมตัวของอาเซียนในดานเศรษฐกิจ เปนประชาคมเศรษฐกิจ  (ASEAN
Economic Community: AEC)  ในป 2558 จึงควรขยายพ้ืนท่ีความรวมมือในดานเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน           ใน
ประเทศตางๆเพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก สปป.ลาว เชน ประเทศกัมพูชา เวียดนาม หรือ พมา เปนตน

( 2 ) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
  (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ :

                           1) เพื่อพัฒนาสรางเครือข ายเชื่อมโยง ธุรกิจ สรางพันธมิตร  (Strategic Alliance)
ของผูประกอบการในภาคธุรกิจตางๆ ในการทําความตกลงทางการคา (Business Matching) เพื่อเพิ่มชองทางการตลาด
(Business Matching) ท้ังในประเทศและประเทศเพ่ือนบาน ใหผูประกอบการไทยสามารถแขงขันกับผูประกอบการอ่ืนภาย
ใตระบบการคาเสรี และสงเสริมพัฒนาสินคาใหมีศักยภาพในการแขงขัน นําไปสูการคาและการลงทุนไดอยางยั่งยืน

                            2) เพื่อแสวงหาวัตถุดบิทางการเกษตร (Sourcing) ซึ่งผลผลิตในประเทศมีไมเพยีงพอ โดยนําเขา
สูกระบวนการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคาเปนสินคาเกษตรแปรรูป โดยการสนับสนุนใหดําเนินกิจกรรมขอตกลงสินคาเกษตร
(Contract Farming)

                       3) เพื่อสรางความเขมแข็งและแกไขปญหาทางดานสังคม และผลักดันแรงงานหลบหนีเขาเมือง
โดยการใหกลับไปสูภาคการผลติสินคาเกษตรในประเทศของตน
                        4) เพื่อเสริมสรางความสมัพันธและความเขมแข็งทางเศรษฐกิจรวมกันกับประเทศเพือ่นบาน

 (2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุมจังหวัด :
        ประเด็นยุทธศาสตร (เลือกเพียงขอเดียว)

R การปรับโครงสรางเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได พัฒนาการคาการทองเท่ียว
และบริการของจังหวัด

£ การเสริมสรางคุณภาพชีวติ สรางความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

£ การอนุรักษ ปองกัน และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม
£ การปองกัน ปราบปราม และสรางระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ
£ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 (2.3) ลักษณะโครงการ
R การพัฒนาดานเศรษฐกิจ £ การพัฒนาดานสงัคม £ ดานการบริหารจัดการ
£ การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
£ ดานการรักษาความม่ันคงและความสงบ

 (2.4) สถานภาพของโครงการ
R  โครงการเดิม £   โครงการใหม

    (2.5) ประเภทของโครงการ
R พฒันา £ ดาํเนินการปกติ

           (2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ.......1.......ป   เร่ิมตนป....2557........ ส้ินสุดป....2557..........
           (2.7) สถานทีดํ่าเนินโครงการ : จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
ยโสธรและอํานาจเจริญ ) / ประเทศเพื่อนบาน (กัมพูชา และหรือ สปป.ลาว และหรือ เวียดนาม)
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(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
          (3.1) กลุมเปาหมาย : คณะผูแทนภาครัฐ และ ผูประกอบการ เชน อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว
อุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาเกษตร  เครื่องจักรกลการเกษตร วัสดุปจจัยทางการเกษตร ผูประกอบการOTOP
สินคาอุปโภค-บริโภค ผูประกอบการคาบริเวณชายแดน และธุรกิจบริการตางๆ

          (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย : เกษตรกรไทยผูเพาะปลูกพืช ผูประกอบการคาบริเวณชายแดน
ผูประกอบการคาสง-คาปลีก และประชาชนทั่วไป ในกลุมจังหวัดฯ

(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
         (4.1) เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด
หนวย
นับ

ป 2556
แผน

ป 2557
แผน

ป 2558
แผน

ป 2559
แผน

มูลคาการคาชายแดนที่เพิ่มขึ้น
(จากคาเฉลีย่ 3 ป )

รอยละ  10

     (4.2) ผลลัพธ : มูลคาการคาชายแดนท่ีเพ่ิมขึ้น

        (4.3) ผลกระทบ :
                     เชิงบวก :ความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศ ลดความหวาดระแวงตอกัน ลดปญหาแรงงานหลบหนี้เขาเมือง
                 เชิงลบ :อาจมีผลกระทบตอราคาสนิคาเกษตรภายในประเทศหากมีการนําเขาเปนปริมาณมาก หรือ บริหารการ
นําเขามาในชวงเวลาท่ีไมเหมาะสม

(5) แนวทางการดําเนินงาน
 5.1 การจัดงานแสดงสินคา เหยา-เยือน ประเทศเพ่ือนบาน

พืน้ที่ดําเนินงาน
                              - ณ จงัหวัดอบุลราชธาน ีงบประมาณ 10 ลบ. (ผูรบัผดิชอบ : อบ.)
                              - ณ จงัหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ 8.5  ลบ. (ผูรบัผดิชอบ : ศก.)
                              - ณ จงัหวัดยโสธร งบประมาณ 3  ลบ. (ผูรบัผดิชอบ : ยส.)
                              - ณ จงัหวัดอาํนาจเจริญ งบประมาณ 3  ลบ. (ผูรบัผดิชอบ : อจ.)
                              - ณ แขวงจําปาสกั สปป.ลาว งบประมาณ 5  ลบ. (ผูรบัผดิชอบ : อบ.)
                              - ณ จงัหวัดเสยีมเรยีบ ประเทศกมัพูชา งบประมาณ 5  ลบ. (ผูรบัผดิชอบ : ศก.)
                              - ณ นครดานงั ประเทศเวียดนาม งบประมาณ 2  ลบ. (ผูรบัผดิชอบ : ยส.)

5.2 การพัฒนาความรวมมือดาน Logistic เพ่ือสนบัสนนุดานการคาการลงทุน การทองเท่ียวกับประเทศเพ่ือน
บาน
                              พ้ืนท่ีดําเนนิงาน

1) เสนทางอุบลราชธานี - เวียดนาม  เสนทางจากอุบลราชธานี – ดานชองเม็ก (ไทย) / ดานวังเตา
(สปป.ลาว) เขาสูเสนทางหมายเลข 16 – แขวงจําปาสัก (สปป.ลาว) – เมืองทาแตง (สปป.ลาว)
- แขวงเซกอง (สปป.ลาว) – แขวงอัตปอ (สปป.ลาว) – ดานภูเกลือ (สปปลาว) / ดานเบอรอี
(เวียดนาม) – เมืองคอนตูม (เวียดนาม) – ดานัง (เวียดนาม) – กวางตรี (เวียดนาม)
งบประมาณ 3.5  ลบ. (ผูรับผิดชอบ : อบ.)

2) เสนทางดานชองสะงํา(ศรสีะเกษ)-อัลลองเวง (กัมพูชา)-อุดรมีชัย (กัมพูชา)-เสียมราฐ (กัมพูชา)
งบประมาณ 2.5  ลบ. (ผูรับผิดชอบ : ศก.)
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                           3) เสนทางยโสธร – พมา งบประมาณ 3.5  ลบ. (ผูรับผิดชอบ : ยส.)
 5.3 การจัดทําขัอตกลงสินคาเกษตร (Contract Farming)  และการจัดกิจกรรมเจรจาจับคูธุรกิจการคา
(Business Matching)

       พ้ืนท่ีดาํเนินงาน
                               (1) ณ แขวงอัตตะปอ สปป.ลาว งบประมาณ 1,000,000 บาท
                               (2) ณ จงัหวัดเสยีมราฐ ประเทศกมัพูชา 1,000,000 บาท

(6) วิธีการดําเนินงาน
£  ดําเนินการเอง R  จางเหมา

(7) วงเงินของโครงการ       หนวย : บาท
ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

2556
2557 48,000,000 48,000,000
2558
2559

รวมท้ังส้ิน 48,000,000 48,000,000

     (8) วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย
รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน 48,000,000
งบดําเนินงาน

- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณปูโภค

งบลงทุน
- คาครุภณัฑ
- คาท่ีดนิและส่ิงกอสราง

งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น

48,000,000

(9) ความพรอมของโครงการ
(9.1) พ้ืนท่ีดําเนินการ

£  ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดําเนนิการไดทันที

£ อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว
แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นทีห่รือกําลงัแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

£ อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ
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  (9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
£  ม ีและสมบรูณ
£  มี แตยังไมสมบูรณ
£  ไมมี

  (9.3) ความพรอมของบุคลากร
8   บุคลากรมีประสบการณ £ ท้ังหมด £  บางสวน £  ไมมีประสบการณ
8   เคร่ืองมือดําเนินการ £ มีพรอมดําเนินการไดทันที

£ มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม
£ ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม

8  เทคนคิในการบริหารจัดการ £ มีประสบการณสูง
£ มีประสบการณปานกลาง
£ ไมม ีประสบการณ

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดลอม
£ ผานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติแลว
£ อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ
£ คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
£ ไมตองทํารายงานการศึกษา
£ ตองทํารายงานการศึกษา

(9.6) ผลตอบแทน
£ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
£ ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(10) วิธีการบริหารจัดการหรอืการดูแลบํารุงรักษา  เมื่อโครงการเสร็จแลว เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 (11) ปญหา  อุปสรรค  และขอจํากัด : ไมมี                                                 .

(12) แนวทางแกไข :  ไมมี                                                                     .


