
 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  งบประมาณ 24,000,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพ่ือรองรับการฝึกอบรมด้านระบบโลจิสติกส์  
          งบประมาณ 14,000,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมด้านครุภัณฑ์และเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือรองรับการฝึกอบรม 
ด้านระบบโลจิสติกส์         งบประมาณ 9,480,700 บาท 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาก าลังแรงงานคุณภาพให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน   งบประมาณ 519,300 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ ให้กับภาคธุรกิจในพ้ืนที่ 
แผนงาน : เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการผลิต เชื่อมโยงการค้าภายใน และการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 

หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร  
1.  ที่มา/หลักการและเหตุผล 

(1)  หลักการและเหตุผล 
 (1.1)  ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืน ๆ) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน         
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งการสร้างความมั่งคั่ง ด าเนินการโดยการ
ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการแข่งขันสูงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม ขนส่ง การผลิต การค้า 
การลงทุน และมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ มีศักยภาพและความพร้อม 
ทุนปัญญา ทุนการเงินและอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบด้านการแข่งขัน (Comparative Advantage) สามารถเชื่อมโยง
เศรษฐกิจภายในประเทศสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก สร้างเศรษฐกิจบนฐานการใช้เทคโนโลยี            
และนวัตกรรมที่สูงขึ้นสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติ เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม  2557 ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2548  ตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ซึ่งทั้ง 2 จังหวัด เป็นจังหวัดชายแดนมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2  และ 3 เชื่อม
กับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว และสามารถเดินทางต่อไปสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ตอนใต้) ท าให้มีการค้าเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดมุกดาหารอยู่ตรงข้ามกับแขวงสะหวันนะเขต
ซึ่งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ส าคัญ คือ สะหวันเซโน แหล่งผลิตอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ ที่ขนส่งสินค้าเข้า-ออก ผ่านด่าน
ศุลกากรมุกดาหาร ส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบังของไทย  จึงท าให้จังหวัดมุกดาหารมีมูลค่าการค้าข้ามแดนสูงมากเป็น
อันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดสงขลา  โดยภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.99 
เมื่อเทียบกับการขยายตัว ร้อยละ 3.24 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจด้านการใช้จ่าย (Demand side)    
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) เท่ากับ 67,103 บาทต่อคนต่อปี ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
มุกดาหาร ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.99 เมื่อเทียบกับการขยายตัว ร้อยละ 3.24 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการขยายตัวของ
เศรษฐกิจด้านการใช้จ่าย (Demand side) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) เท่ากับ 67,103 

(1 ชุด : 1 โครงการ) 

 



 

 

บาทต่อคนต่อปี ด้านการค้าชายแดนจังหวัดมุกดาหารปี 2560 มีมูลค่า 209,881.95 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น จากปีก่อนหน้าที่
มีมูลค่า 133,560.61 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 57.14  โดยมีมูลค่าการส่งออกจ านวน 123,087.15 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 72,580.49 ล้านบาทหรือขยายตัวร้อยละ 69.59  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส าหรับมูลค่า
การน าเข้ามีจ านวน 86,794.80 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 60,980.12 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
42.33 เมื่ อ เที ยบกับปี ที่ ผ่ านมา ในปี  2560 มี รถบรรทุ ก เข้ าออกจ านวน  103,484 เที่ ยว  มากกว่ าปี  2559                
จ านวน 6,641 เที่ยว คิดเป็นร้อยละ 7 
 นอกจากนี้ ทั้ง 3 จังหวัด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้ลงนามความร่วมมือเป็นเมืองคู่แฝดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยมีการลงนาม(MOU) ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับแขวงสะหวันนะเขต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2547 จังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสั งคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่  25 มกราคม 2548               
จังหวัดมุกดาหาร กับเทศบาลเมืองเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 จังหวัดนครพนม          
กับเทศบาลเมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 
จังหวัดสกลนคร กับ จังหวัดกวางบิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2549 
  รถไฟรางคู่คณะรัฐมนตรี มีมติในคราว ครม.สัญจร ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 อนุมัติ
โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ สาย แหลมฉบัง-ขอนแก่น-บ้านไผ่-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-มุกดาหาร-นครพนม รวม 902 กม. 
วงเงิน 157,137 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)ได้ด าเนินการศึกษาออกแบบรถไฟทางคู่เส้นทางเชื่อม
ตะวันตก-ตะวันออก (E-W Upper) จาก แม่สอด-นครสวรรค์-บ้านไผ่-นครพนม  

สถานีขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัด
มุกดาหารและจังหวัดนครพนม เพ่ือรองรับรวบรวม การกระจายสินค้า รองรับการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้าม
แดน และเปลี่ยนถ่ายการขนส่งกับระบบราง จะเริ่มด าเนินการ ในปี 2562 ตลอดจนมีการศึกษาการก่อสร้างสนามบิน
ของกรมท่าอากาศยาน เนื่องจากจังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพในการที่มีสนามบินได้ 

ดังนั้น จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการเตรียมความพร้อมก าลังแรงงานในภูมิภาคให้มีศักยภาพรองรับ
การขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคและการพัฒนาก าลังแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือเป็นแรงงานคุณภาพ 
Super Worker  
(1.2)  สรุปสาระส าคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ 
 จากข้อมูลการลงทุนของจังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดสกลนคร และนครพนมพบว่ามีการลงทุนของผู้ประกอบการ
ด้านการแปรรูปเกษตร อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา โคขุน และสินค้าจากภูมิปัญญาของชุมชนตลอดจนมี
ห้างสรรพสินค้าต่างๆ จ านวนมาก ซึ่งเป็นการลงทุนจากผู้ประกอบการรายใหญ่หรือเป็นบรรษัทข้ามชาติ ส่วนการลงทุน
ในเขตพ้ืนที่ที่ถูกประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ในขั้นตอนการประกาศหาผู้ประกอบการลงทุน โดยในขณะนี้
มีผู้สนใจซื้อแบบแล้ว จ านวน 4 ราย ซึ่งจะเปิดซองประกวดราคาในเดือนมกราคม 2562 จากการศึกษาสภาพความ
พร้อมต่อการลงทุนในพ้ืนที่สิ่งที่เป็นอุปสรรคส าคัญประการหนึ่ง คือการขาดแคลนแรงงานฝีมือหรือแรงงานคุณภาพใน
ภูมิภาค ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้ประกอบการบางแห่งจึงจ าเข้าแรงงานจากต่างประเทศ CLMV ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
แรงงานไร้ฝีมือที่ขาดทักษะในการท างาน เนื่องจากไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การแก้ไขปัญหาเรื่องก าลังแรงงานอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้สอดรับกับการยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น และถือเป็นโอกาสที่ประเทศไทย



 

 

จะได้มีหน่วยงานในการพัฒนาก าลังแรงงานคุณภาพด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคนี้ ที่สามารถสร้างก าลังแรงงานมีมาตรฐาน
อย่างเป็นรูปธรรม 
  คณะกรรมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัดมุกดาหาร)
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เห็นชอบให้
มีการผลักดันโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือพัฒนาก าลังแรงงานคุณภาพ (Super 
Worker) รองรับการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้  ซึ่งสามารถด าเนินการพัฒนาก าลังแรงงานทั้งประเทศไทย และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน(CLMVT) ตามข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยระดับพ้ืนที่ ที่เสนอให้มีองค์กรด้านการพัฒนาก าลัง
แรงงานในลักษณะพิเศษ เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนหรือเคลื่ อนย้ายแรงงานคุณภาพในระดับภูมิภาค        
โดยพิจารณาจากข้อมูลประชากรของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีขายแดนติดกับประเทศไทย ประกอบด้วย 

ประชากรในกลุ่มประเทศ CLMVT 
ประเทศ จ านวนประชากร(คน) 
กัมพูชา 15,762,370 

ลาว 6,758,353 
เมียนม่า 52,885,223 
เวียดนาม 94,569,072 

ไทย 66,188,503 
รวม 236,163,521 

 
กลุ่มจังหวัดสนุก 

จังหวัด จ านวนประชากร(คน) 
มุกดาหาร 350,782 
นครพนม 718,028 
สกลนคร 909,790 

รวม 1,978,600 
ประชากรของประเทศลาวในแขวงกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูล พ.ศ. 2560 

แขวง จ านวนประชากร(คน) 
อัตตะปือ 133,398 

สะหวันนะเขต 916,948 
บอลิค าไซ 458,000 
จ าปาสัก 653,785 
ค าม่วน 412,000 
สาละวัน 386,600 

รวม 2,960,731 
 
 



 

 

ประชากรของประเทศเวียดนามในจังหวัดกลุ่มเป้าหมายข้อมูล พ.ศ. 2560 
จังหวัด จ านวนประชากร(คน) 
ดานัง 1,037,700 
กว๋างจิ 1,463,300 

เถื่อเทียน-เว้ 1,088,700 
กว่างบิ่ญ        902,500 
ฮาติงห์ 1,227,038 
เหง่อาน 2,912,041 

รวม 8,631,279 
 
 ลักษณะการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในระยะเริ่มแรกเสนอก าหนดให้ส านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานมุกดาหาร เป็นสถานที่จัดตั้งไปก่อน เนื่องจากมีความพร้อมด้านสถานที่อยู่แล้ว โดยให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษามาร่วมกันบูรณการการท างานให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นในระยะต่อมาให้ใช้สถานที่
ของจังหวัดมุกดาหาร 
 จุดเน้นในการพัฒนาก าลังแรงงาน เน้นการพัฒนาก าลังแรงงานรองรับระบบโลจิสติกส์ อาทิ การจัดการ
คลังสินค้าสมัยใหม่ พนักงานขนส่งสินค้าที่มีทักษะสูงพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกเทคนิคการขับรถยนต์(รถบรรทุก)
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุก) ฯลฯโดยจะใช้ความร่วมมือด้านบุคคลากรที่เป็นอาจารย์ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยหรือ
ผู้ทรงวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในภูมิภาคมาผสมผสานในการให้ความรู้และการฝึกอบรมให้กับแรงงาน
เพ่ือยกระดับฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ให้เข้าสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล  
 (2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 (2.1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ยกระดับมาตรฐานฝีมือของแรงงานของประเทศและ CLMVT 
 2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสถานประกอบการ บุคลากรที่เก่ียวข้องด้านแรงงาน 
     และพัฒนาแรงงานให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรม 
 3. เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ของประเทศ 
   4. เพ่ือสร้างความสัมพันธภาพที่ดีด้านแรงงานและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะเมืองคู่แฝดใน 
กลุ่มประเทศ CLMVT และจีนตอนใต้ 
 (2.2)  สถานภาพของโครงการ 
    โครงการเดิม    โครงการใหม่   

(2.3)  ประเภทของโครงการ 
    พัฒนา     ด าเนินการปกต ิ  
 (2.4)  ระยะเวลาด าเนินโครงการ1  ปี  เริ่มต้น ต.ค. 62  สิ้นสุด ก.ย. 63 
 (2.5)  สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นท่ีด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน  เป็นต้น) 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร 
 



 

 

(3)  กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (3.1)  กลุ่มเป้าหมาย :  
  - ภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องทั้งในกลุ่มจังหวัดและต่างจังหวัด 
  - ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และนักลงทุน ที่เก่ียวข้องทั้งในกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค 

(3.2) ผู้มีส่วนได้เสีย : 
 - ภาครัฐ และเอกชน ก าลังแรงงานในกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน 

(4)  เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
  (4.1)  ค่าเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 

ปี 

2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

ร้อยละของก าลังแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมมีงานท า ร้อยละ   60 60 60 

ก าลังแรงงานมีผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น ร้อยละ   5 5 5 

 
  (4.2)  ผลผลิต: 

ก าลังแรงงานในภูมิภาคเป็นแรงงานคุณภาพได้มาตรฐาน 
  (4.3) ผลลัพธ์ : 

ผลิตแรงงานฝีมือคุณภาพได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและตอบสนองกลุ่ม
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป้าหมายในจังหวัดมุกดาหาร และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และประเทศ CLMVT 

  (4.4)  ผลกระทบ   
 เชิงบวก : 1.เกิดการลงทุนเพ่ิมขึ้น 
  2. เกิดการจ้างงานเพ่ิมข้ึน 
  3. เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดโดยภาพรวม มีอัตราการเติบโตที่เพ่ิมขึ้น 
  4. ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชน/นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนและขยาย    
                                                ตลาดมากข้ึน 
  5. แรงงานฝีมือเข้ามาท างานประเทศไทยมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยน    
  แรงงานระหว่างประเทศ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพ 
 เชิงลบ  :- 

(5)  แนวทางด าเนินงาน(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่กลุ่มจังหวัดเสนอขอ และท า
เครื่องหมาย  ลงช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย) 

 
 
 
 



 

 

 กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 62 ม.ค. – มี.ค.63 เม.ย. – มิ.ย.63 ก.ค. – ก.ย.63 

5 .1  ก าร เต รี ย ม ค ว าม พ ร้ อ ม ด้ าน ส ถ าน             
ที่เพ่ือรองรับการฝึกอบรมด้านระบบโลจิสติกส์ 

 
 

 
 

 
 

 

5.2 การเตรียมความพร้อมด้านครุภัณฑ์     
และเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือรองรับการฝึกอบรม 
ด้านระบบโลจิสติกส์ 

 
 

 
 

 

  

5.3 การพัฒนาก าลังแรงงานคุณภาพให้ได้
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

   
 

 

 
(6)  วิธีด าเนินงาน    ด าเนินการเอง      จ้างเหมา  
(7)  วงเงินของโครงการ    จ านวน 24,000,000  บาท 
(8)  ความพร้อมของโครงการ 
 (8.1)  พื้นที่ด าเนินการ 
   ด าเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือ 
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว  และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่  หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม กฎหมาย 

 อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ  
 (8.2)  แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
  มี  แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
ไม่มี 

 (8.3)  ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการด าเนินการ 
   O บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด       บางส่วน      ไม่มีประสบการณ์ 
   O เครื่องมือด าเนินการ    มีความพร้อมด าเนินการได้ทันที 
         มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
         ไม่มี  ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
   O เทคนิคการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
         มีประสบการณ์ปานกลาง 
         ไม่มีประสบการณ์ 
 (8.4)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
     อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
     คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา 



 

 

    ไม่มี 
 (8.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม ( FS ) 
   ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
     ต้องท ารายงานการศึกษา 
 9.  วิธีบริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษา  เม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ 

9.1  บริหารงานในลักษณะการจัดตั้ งบอร์ดบริหาร โดยผู้ ว่ าราชการจังหวัด เป็นประธานบริหาร                 
และคณะคณะกรรมการประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชนสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ หน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี 
 9.2  สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการด าเนินงาน        
ที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 
 9.3 จัดให้มีการติดตามผลประเมินการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานให้ได้มาตรฐาน         
ของสถาบันการฝึกอบรมนานาชาติอย่างแท้จริง  

         10.  ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัด 
10.1 เงื่อนไข หรือกฎระเบียบประเทศเพ่ือนบ้าน อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการพัฒนาก าลังแรงงาน

ของประเทศ CLMVT 
 10.2 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้รับส าหรับการฝึกอบรม อาจจะไม่ทันกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

*************************** 
 

หมายเหตุ : นางพรศิวลักษณ์  ผิวสอาด    ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร 
โทร. 0 4264-3765-8 


