
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

ล าดับความส าคัญ.....6..........  

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดสนุก 4.0 สู่อาเซียน+ 
วงเงิน 10,000,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา Smart Trader 
                วงเงิน 1,000,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ของกลุ่มจังหวัด 
     ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ ของประเทศเพ่ือนบ้าน (สปป.ลาว และ สส.เวียดนาม)  
                วงเงิน 2,000,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และช่องทางการค้า  
       วงเงิน 2,000,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมทดสอบและเชื่อมโยงตลาด ในประเทศเมืองคู่แฝด 
                วงเงิน 3,000,000 บาท 
กิจกรรมที่ 5 จัดงานประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน การค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ เขตพัฒนา 
                เศรษฐกิจพิเศษ ต าบลสะเดา จังหวัดสงขลา หรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ  
                วงเงิน 2,000,000 บาท 
 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ ให้กับภาคธุรกิจในพ้ืนที่ 
แผนงาน เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการผลิต เชื่อมโยงการค้าภายใน และการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
หน่วยด าเนินการ 1. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร  
 2. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร  
 3. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม   

  
 ผู้รับผิดชอบ  
 1. นายค านวณ สุวรรณดี ต าแหน่ง พาณิชย์จังหวัดนครพนม    
       สถานที่ติดต่อ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4251-1117 
 2. นางสาวศรุดา นรสิงห์ ต าแหน่ง พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร   
        สถานที่ติดต่อ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0-4261-1575 
 3. นางสาวสิการย์ เพ่ืองฟุ้ง  ต าแหน่ง พาณิชย์จังหวัดสกลนคร    
        สถานที่ติดต่อ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-4271-1277 
 
 
 
 
 
 



 1. หลักการและเหตุผล                  
  1.1 ที่มา                  

   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งการสร้างความมั่งคั่ง ด าเนินการ
โดยการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูง มีศักยภาพและความพร้อมทั้งทุนมนุษย์ ทุนปัญญา ทุนการเงินและอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบด้าน
การแข่งขัน (Comparative Advantage) สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและตลาดโลก สร้างเศรษฐกิจบนฐานการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สูงขึ้ นสอดคล้องกับนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 
             เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติ เมื่อวันที่ 
15 กรกฎาคม  2557 ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2548  ตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ซึ่งทั้ง 2 จังหวัด เป็นจังหวัดชายแดนมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2
และ 3 เชื่อมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสามารถเดินทางต่อไปสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) ท าให้มีการค้าเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดมุกดาหาร
อยู่ตรงข้ามกับแขวงสะหวันนะเขตซึ่งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ส าคัญ คือ สะหวันเซโน แหล่งผลิตอุตสาหกรรมอิ
เลกทรอนิกส์ ที่ขนส่งสินค้าเข้า-ออก ผ่านด่านศุลกากรมุกดาหาร ส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบังของไทย  จึงท าให้
จังหวัดมุกดาหารมีมูลค่าการค้าข้ามแดนสูงมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ  
           นอกจากนี้ ทั้ง 3 จังหวัด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้ลงนามความร่วมมือเป็นเมืองคู่
แฝดกับประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยมีการลงนาม(MOU)ระหว่าง จังหวัดมุกดาหาร กับ แขวงสะหวันนะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2547  จังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดกวางตรี 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2548 จังหวัดมุกดาหาร กับเทศบาลเมืองเมืองฉงจั่ว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 จังหวัดนครพนม กับเทศบาลเมืองฉงจั่ว เขตปกครอง
ตนเองชนชาติกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 จังหวัดสกลนคร กับ จังหวัด
กวางบิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2549 
 รถไฟรางคู่ คณะรัฐมนตรี 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 าเนินการศึกษาออกแบบรถไฟทางคู่
เส้นทางเชื่อมตะวันตก-ตะวันออก (E-W Upper) จาก แม่สอด-นครสวรรค์-บ้านไผ่-นครพนม ระยะทาง รวม 
902 กม. 
          สถานีขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัด
มุกดาหารและจังหวัดนครพนม เพ่ือรองรับรวบรวม การกระจายสินค้า รองรับการอ านวยความสะดวกในการ
ขนส่งข้ามแดน และเปลี่ยนถ่ายการขนส่งกับระบบราง จะเริ่มด าเนินการ ในปี 2562 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้เล็งเห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นใน 5-10 ปีข้างหน้าที่
กล่าวมาข้างต้น พร้อมทั้งได้พิจารณาจากจุดแข็ง จากท าเลที่ตั้ง แหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตร การค้าชายแดน 
และแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม คือ ธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม รวมทั้งจุดอ่อนของกลุ่มจังหวัดที่ประช ากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรซึ่งมีศักยภาพในการผลิตในระดับปฐมมากกว่านักการค้า หรือนักการ
ตลาด และไม่ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในทางที่สร้างสรรค์ในการประกอบอาชีพ   
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด “ครัวอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางการค้าโลจิสติกส์ใหม่ เมืองแห่ง
ความสุขทุกช่วงวัย” 

  



 1.2 สรุปสาระส าคัญ                 

    สภาพปัญหา/ความต้องการ  
 กลุ่มจังหวัดฯ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ในปี 2559 มี GPP รวม 117,226 ล้าน
บาท มีรายได้ต่อหัว 68,366 บาท/คน/ปี รายได้หลักมาจากภาคการศึกษา และรองลงมาภาคการเกษตร การค้า
ส่งค้าปลีก และการผลิต ตามล าดับ  
               ในปีงบประมาณ 2561  มีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จ านวน 1,596 ราย  มีรายได้จาการจ าหน่าย
สินค้า 4,648 ล้านบาท สินค้าเด่นได้แก่ สินค้าประเภทผ้าและเกษตรแปรรูป รวมถึงสินค้าGI ได้แก่ ผ้าคราม ผ้า
หมักโคลนหนองสูง เนื้อโคขุนโพนยางค า ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี น้ าหมากเม่าสกลนคร สับปะรดท่าอุเทน 
และลิ้นจี่นครพนม  และมีเกษตรกรที่เป็น SMART FARMER ต้นแบบ รวม 293 ราย  ส่วนมูลค่าการค้าข้าม
แดน 302,704 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ 5   
               จะเห็นว่า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปัญหา
และ อุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตในระดับปฐม มากกว่านักการค้า หรือนักการตลาด และไม่ใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในทางท่ีสร้างสรรค์ในการประกอบอาชีพ  และขาดนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุน
ในพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด เพราะระบบโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ผู้ประกอบการขาดองค์
ความรู้และข้อมูลการตลาดของประเทศเพ่ือนบ้าน โอกาสในการค้าและการประชาสัมพันธ์ศักยภาพพ้ืนที่ของ
กลุ่มจังหวัดที่เป็นปัจจุบันถึงกลุ่มเป้าหมายมีน้อย เป็นต้น 
  ความเร่งด่วน                 
 นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกแล้ว การสร้างความเข้มแข็งจาก
ฐานรากโดยยกระดับเกษตรกร สร้างเครือข่าย CLUSTER ให้เป็นผู้ประกอบการ SMART FARMER TO SMART 
TRADER  และการยกระดับ Start up ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยเน้นสินค้าท่ีมีอนาคต
ด้านการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สินค้า GI  การสร้างแบรนด์ รับรองมาตรฐาน 
และการทดสอบตลาด การประชาสัมพันธ์สื่อสาร 2 WAY ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในรูปแบบต่างๆ เช่นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การค้า ONLINE /Web page เป็นต้น  และการสร้างโอกาส
ส่งเสริมให้มีการค้า การลงทุน ในกลุ่มจังหวัดเพ่ือการจ้างงาน เพ่ิมรายได้ให้กับธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่อง กระตุ้น
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด เช่นสร้างตลาดกลางปศุสัตว์โคขุน การการจัดงานแสดงสินค้ายกระดับให้เป็นงาน
ระดับประเทศ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าของไทยไปประเทศเพ่ือนบ้าน การ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ของกลุ่มจังหวัดกับเมืองคู่แฝดประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นสิ่งจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง เพ่ือสร้าง
ความพร้อมรองรับโอกาสที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้   

 2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ                 
  2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
    1) เพ่ือพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer (ข้าวอินทรีย,์ สมุนไพร, GI)ให้เป็น Smart Trader มีความ
รอบรู้เรื่องการตลาดและใช้ข้อมูลทางการตลาดน าการผลิต เพ่ิมช่องทางการค้าแบบครบวงจรเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 
    2) เพ่ือพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับอนุญาตใช้สัญลักษณ์ GI ผ้าคราม และผ้าหมักโคลน ให้เป็น 
Smart Trader มีความรอบรู้เรื่องการตลาดและใช้ข้อมูลทางการตลาดน าการผลิต เพ่ิมช่องทางการค้าแบบ
ครบวงจรเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 



    3) เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ของกลุ่มสนุกกับ เมืองคู่มิตรประเทศเพ่ือน (ไทย ,  
สปป.ลาว, เวียดนาม ) โดยมุ่งเน้นก่อให้เกิดการค้าการลงทุนร่วมกัน 
    4) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์สินค้า  พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าด้วยสารสนเทศ และใช้นวัตกรรมที่
หลากหลาย สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า 
    5) เพ่ิมช่องทางการค้า online และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับตลาดเปิดใหม่ในอาเซียน 
    6) เพ่ิมช่องทางตลาดสินค้าในประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างน้อย 2 ช่องทาง   
    7) สร้างเสริมเ พ่ิมศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและ SEZ ของกลุ่มจังหวัด  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมและพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือปรับใช้ในการ
วางแผนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
    8) สร้างการรับรู้ข้อมูลศักยภาพการค้าของกลุ่มจังหวัด ให้กับนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น 
  2.2 สถานภาพของโครงการ               
     โครงการเดิม     โครงการใหม่        
  2.3 ประเภทของโครงการ                 
     พัฒนา       ด าเนินการปกต ิ        
  2.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ปี   เริ่มต้นปี 2562 สิ้นสุดป ี2563    
   2.5 สถานที่ด าเนินโครงการ 

             กิจกรรมที่ 1 : จังหวัดนครพนม 
 กิจกรรมที่ 2 : กรุงเทพมหานคร, กลุ่มจังหวัดสนุก, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,  
                       สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 กิจกรรมที่ 3 : กลุ่มจังหวัดสนุก 
 กิจกรรมที่ 4 : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 กิจกรรมที่ 5 : SEZ ต าบลสะเดา จังหวัดสงขลา หรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 - กิจกรรมที่ 1 : รุ่นที่ 1 : ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการSmart Farmer /เกษตรอินทรีย์ /GI สินค้าเกษตร  
                                    ของกลุ่มจังหวัด จ านวน 50 คน  
                          รุ่นที่ 2 : ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ สินค้า GI ของกลุ่มจังหวัด ชนิดผ้า จ านวน 50 คน 
 - กิจกรรมที่ 2 : ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจรุ่นใหม่ ของไทย จ านวน 20 คน และสปป.ลาว /  
                        สส. เวียดนาม จ านวน 20 คน (รวม 40 คน)  
 - กิจกรรมที่ 3 : ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนา ในกิจกรรมที่ 1 Smart Trader มืออาชีพ (แบบเข้มข้น)   
        จ านวน 50 ผลิตภัณฑ์  
 - กิจกรรมที่ 4 : คัดเลือกผู้ประกอบการในกิจกรรมที่ 2 และ 3 เข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า   
      - ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1 ครั้ง 5 วัน 15 คูหา (สพจ.สกลนคร) 
                     - ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ครั้ง 5 วัน 15 คูหา  (สพจ.นครพนม) 
 - กิจกรรมที่ 5 : - ภาครัฐ/เอกชน /นักลงทุน ของกลุ่มจังหวัด จ านวน 50 คน 
                       - ภาครัฐ/เอกชน/นักลงทุน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ่ืนๆ จ านวน 50 คน  
 3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 - ภาครัฐ และเอกชน ที่เก่ียวข้องในกลุ่มจังหวัด  และกลุ่มประชาชนผู้บริโภคท่ัวไป 



4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ           
 4.1 เป้าหมายโครงการ                 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

1. สร้าง Smart Trader ที่ผ่านการประเมิน อย่างน้อย ร้อยละ   80 80 80 

2. สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ อย่างน้อย เครือข่าย   3 3 3 

3. สินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ  
พร้อมออกสู่ตลาดสากล  50 ราย  

ร้อยละ   100 100 100 

4. มีมูลค่าการจ าหน่ายรวม ไม่น้อยกว่า  ล้านบาท   5 5 5 

5. มีคู่ค้า ไม่น้อยกว่า   คู ่   10 10 10 

6. พัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดและ SEZ  ของกลุ่มจังหวัดสนุก 
จ านวน 50 คน เชื่อมโยงการลงทุนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหาร กับ SEZ ที่ประสพผลส าเร็จ      

แห่ง   1 1 1 

  4.2 ผลผลิต  
   1 .  จั ดอบรมพัฒนากลุ่ มผู้ ผ ลิ ต /ผู้ ประกอบการ เกษตร อินทรี ย์ / GI /ผลิ ตภัณฑ์สมุน ไพร  
สู่ Smart Trader มืออาชีพ  (แบบเชิงลึก/เข้มข้น)  จ านวน 2 รุ่น 
   2. จัดกิจกรรมการพัฒนาสร้างเครือข่ายการค้าของผู้ประกอบการค้ารุ่นใหม่ของกลุ่มจังหวัด ร่วมกับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศเพ่ือนบ้าน สปป.ลาว และ สส.เวียดนาม จ านวน 1 ครั้ง 
   3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และช่องทางการค้า โดยการจัดท า 
บรรจุภัณฑ์/ฉลากสินค้า / QR Code/ Roll up/ป้ายประชาสัมพันธ์/สื่อประชาสัมพันธ์ Online และการสร้าง  
Web page ฯลฯ จ านวน 50 ผลิตภัณฑ์ 
   4. จัดกิจกรรมทดสอบและเชื่อมโยงตลาดในประเทศเมืองคูแฝด โดยคัดเลือกผู้ประกอบการ  
เข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน  
(จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรืออ่ืนๆ) จ านวน 2 ครั้ง 
   5. จัดงานประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน การค้าการลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษต าบลสะเดา จังหวัดสงขลา หรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ จ านวน 1 ครั้ง   

  4.3 ผลลัพธ์  
     1. มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าและบริการเด่นของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
   2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
   3. มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
   4. ผู้ประกอบการมีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น    

  4.4 ผลกระทบ  
   เชิงบวก  
   ประชาชนของกลุ่มจังหวัดมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดและประเทศโดยรวมดีขึ้น
   เชิงลบ  
   อาจมีการลอกเลียนแบบ (Copy) สินค้าและบริการ 
 
 



5. แนวทางการด าเนินงาน                 
  (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่ท าภายใต้โครงการที่จังหวัดขอเสนอ และท าเครื่องหมาย  ในช่อง
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญ) 

กิจกรรม 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 
62 

ม.ค. – มี.ค.
63 

เม.ย. – มิ.ย.
63 

ก.ค. – ก.ย.
63 

1.  การพัฒนา Smart Trader        
2. การพัฒนาสร้างเครือข่ายทางการค้า
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ของกลุ่ม
จังหวัดร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ 
ของประเทศเพ่ือนบ้าน (สปป.ลาว และ สส.
เวียดนาม)  

  
 

  

3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิม
มูลค่า และช่องทางการค้า  

  
 

  

4. กิจกรรมทดสอบและเชื่อมโยงตลาด  
ในประเทศเมืองคู่แฝด 

    

5. จัดงานประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน 
การค้าการลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ต าบลสะเดา จังหวัด
สงขลา หรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอ่ืนๆ ที่
มีศักยภาพ 

    

 
 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา Smart Trader    
     งบประมาณ 1,000,000 บาท 

- พัฒนากลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์/GI /ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สู่ Smart Trader มืออาชีพ (แบบ
เชิงลึก/เข้มข้น)  โดยคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน/3 วัน  รวม 100 คน 
ณ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนคพนม และจังหวัดสกลนคร   

  หน่วยด าเนินการ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม  
 
 กิจกรรมที่  2  การพัฒนาสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ของกลุ่มจังหวัดร่วมกับ

ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ ของประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว และ สส.เวียดนาม) 
       งบประมาณ 2,000,000 บาท  

2.1 คัดเลือกผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไทย เข้าอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
ส่งออก" ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 10 คน/ 5 วัน ณ 
กรุงเทพมหานคร 

2.2 จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ไทย กับ นักธุรกิจรุ่นใหม่ สปป.ลาว/สส.
เวียนดนาม จ านวน 1 ครั้ง 5 วัน 

2.3 ศึกษาดูงานธุรกิจ ของผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ 1 ครั้ง 1 วัน ณ พื้นท่ีกลุ่มจังหวัด 
2.4 ศึกษาดูงานธุรกิจของผู้ประกอบการ สปป.ลาว ที่มีศักยภาพ 1 ครั้ง 1 วัน ณ สปป.ลาว 



2.5 ศึกษาดูงานธุรกิจของผู้ประกอบการ สส.เวียดนาม ที่มีศักยภาพ 1 ครั้ง 2 วัน ณ สส.เวียดนาม
กิจกรรมเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ าโขงเพ่ือแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและผลิตเพ่ือ
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ (2,000,000 ตัว) โดยปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ และแจกจ่าย
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร  

  หน่วยด าเนินการ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร 
   
 กิจกรรมที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า และช่องทางการค้า   
    งบประมาณ 2,000,000 บาท 
      - คัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการพัฒนา กิจกรรมที่ 1 Smart Trader มืออาชีพ (แบบเข้มข้น)  จ านวน 50 ผลิตภัณฑ์    
        เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพ่ิมมูลค่า และช่องทางจ าหน่าย  
   (1) จัดท า บรรจุภัณฑ์/ฉลากสินค้า/QR Code/Roll up 
   (2) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ Online 
   (3) สร้าง Page  ฯลฯ 
  หน่วยด าเนินการ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร  
 
 กิจกรรมที่  4  กิจกรรมทดสอบและเชื่อมโยงตลาด ในประเทศเมืองคู่แฝด  
  งบประมาณ 3,000,000 บาท 
       - คัดเลือกผู้ประกอบการในกิจกรรมที่ 2,3 เข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า ณ ประเทศเมืองคู่แฝด    
         (จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/อ่ืนๆ) จ านวน 2 ครั้งๆละ 5 วัน  
   ครั้งที่ 1 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (งปม. 1,500,000 บาท)  (สพจ.สกลนคร)  
      ครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (งปม. 1,500,000 บาท)  (สพจ.นครพนม 
  หน่วยด าเนินการ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร และส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม  
   
 กิจกรรมที่  5  จัดงานประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน การค้าการลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

                     ณ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ต าบลสะเดา จังหวัดสงขลา  
                     หรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ  
                     งบประมาณ 2,000,000 บาท 

- จัดงานประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ต าบลสะเดา จังหวัดสงขลา หรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ 
จ านวน 1 ครั้ง 2 วัน 

  หน่วยด าเนินการ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร 
 

6. วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง   จ้างเหมา   
 
 
 
 
 
 



 

7. วงเงินของโครงการจ าแนกตามงบรายจ่าย  
   

รายการ งบประมาณ )บาท(  
รวมทั้งสิ้น 10,000,000 
งบด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจ่ายอ่ืน 

10,000,000 
- 

10,000,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

8. ความพร้อมของโครงการ                 
  8.1 พื้นที่ด าเนินโครงการ                

     ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที        

     อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

     อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ    
  8.2 แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน           
    มี และสมบูรณ์  
    มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
        ไม่มี               

  8.3 ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ     
   บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด   บางส่วน   ไม่มีประสบการณ ์   
   เครื่องมือด าเนินการ    มีพร้อมด าเนินการได้ทันที      
            มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม    
            ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม        

   เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง        
            มีประสบการณ์ปานกลาง      
               ไม่มีประสบการณ ์     

 

 

  



   8.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                
      ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว       
      อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
      คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
      ไม่มี 

   8.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
              ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา           

      ต้องท ารายงานการศึกษา           

9. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ  
   1) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ประเมินผลการด าเนินโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ 
เอกชน ผู้ประกอบการ ภาคประชาชน โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ สังเกต หรือตรวจสอบจากเอกสารที่ด าเนินการ 
        2) สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการ
ด าเนินงานที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 
   3) จัดตั้งชมรม/กลุ่มผู้ประกอบการ SME ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือด าเนินการติดตาม ก ากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ของกลุ่มจังหวัด 
   4) จัดให้มีการติดตามผลประเมินโครงการให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุ งการจัดท า
แผนงานรองรับและการแก้ไขปัญหาส านักงานประมงจังหวัดสกลนคร  ส านักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร 
ส านักงานประมงจังหวัดนครพนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาน้ าจืดนครพนม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร จะติดตามผลการด าเนินงานกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

10. ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
   1) เงื่อนไขทางการค้า หรือกฎระเบียบทางการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
ท าตลาดสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการ 
           2) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาด บางครั้งกลุ่มผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง อาจท า
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ไปร่วมกิจกรรม 
   3)  ศักยภาพของพ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มจังหวัดบางพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการลงทุน มีประชาชนเข้าไป
จับจองท าประโยชน์มานานแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องเข้าไปส ารวจให้ชัดเจน และหาแนวทางเข้าไปเยียวยาให้กับผู้
เดือดร้อนเหล่านั้น   

*************************** 
 
หมายเหตุ : ผู้ประสานงานโครงการ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร  โทร. 0-4261-1575 


