
แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการกลุมจังหวัด 
ช่ือโครงการ เพิ่มศักยภาพดานโลจิสติกส (Logistics) แกผูประกอบการดานการคาชายแดน การทองเที่ยวและการลงทุน  
วงเงิน 7,550,000 บาท 
หนวยงานดําเนินงาน..สํานักงานพาณิชยจังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ 
ผูรับผิดชอบ นายกิติกร กล่ินสง ตําแหนง นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ  
สถานที่ติดตอ สนง.พาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท 083-9218060 
1) หลักการและเหตุผล 
  1.1 ที่มา : สืบเน่ืองจากการพัฒนาเสนทางสายเศรษฐกิจบนถนนหมายเลข 9  (East-West Economic Corridor)
เช่ือมโยงการคา การลงทุนจากมหาสมุทรอินเดียที่เมืองมะละแหมงในสหภาพพมา ไปจนถึงทาเรือนํ้าลึกเมืองดานังประเทศเวียดนาม ที่
จะกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคแบบกาวกระโดด ทําใหมีการแขงขันในเชิงการคาระหวางประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการ
ลงทุนดานการผลิตของตางประเทศ ใน สปป.ลาวและเวียดนาม  ซ่ึงจะเปนการแขงขันและการมีสวนแบงในตลาดที่สําคัญของสินคาไทย
ในอนาคต ดังน้ัน การพัฒนาศักยภาพของเสนทางเศรษฐกิจจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ผานจังหวัดอุบลราชธานี ดาน
พรมแดนชองเม็ก เขาสู สปป.ลาว และผานสะพาน มิตรภาพลาว-ญ่ีปุนขามแมนํ้าโขงที่เมืองปากเซ สปป.ลาว เพื่อใหประเทศไทย
โดยรวมจะยังคงความสามารถในการแขงขันกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค ในการคา ความรวดเร็วของการขนสง/ขนถายสินคาผาน
แดน การลดตนทุน ของการประกอบธุรกิจคาชายแดน/ผานแดน จึงเปนโครงการที่มีความเรงดวนที่ตองไดรับการศึกษาความเปนไปได 
และนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลโดยเร็วที่สุด 
 1.2 สรุปสาระสําคัญ 
       สภาพปญหา/ความตองการ : จังหวัดอุบลราชธานี เห็นความสําคัญความเรงดวนและโอกาสทางดานการคาชายแดน
ของจังหวัด เพื่อใหไดผลการศึกษาที่จะเปนการรักษาโอกาสทางการคาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของการคาชายแดน/ผานแดนของ
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางผานเสนทางอุบลราชธานี-ชองเม็ก 
                           ความเรงดวน : โอกาสทางการคาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของการคาชายแดน ผูประกอบการของจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง สามารถแขงขันทางการคา การลงทุน และการทองเที่ยวไดมากขึ้น 
2) ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
 2.1 วัตถุประสงคของโครงการ : สํารวจและประเมินสถานภาพของจังหวัดในการสรางศูนยกระจายสินคา เพื่อเสนอ
รูปแบบแผนปฏิบัติ จุดที่เหมาะสมในการสรางศูนยกระจายสินคา และจัดสรางส่ิงอํานวยความสะดวกภายในอาคารศูนยกระจายสินคา 
 2.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคาและเพิ่มมูลคาการคาชายแดนครบวงจร 
      กลยุทธ  การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและสงมอบ (Logistics) เพื่อสนับสนุนธุรกิจการคา 
      แผนงาน  ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการผลิตและการสงมอบ (Logistics) เพื่อสนับสนุนการคาการลงทุนในกลุมจังหวัด 
 2.3 ลักษณะโครงการ 

               การพัฒนาดานเศรษฐกิจ              การพัฒนาดานสังคม          ดานการบริหารจัดการ 
                                      การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม             ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ 
 2.4 สถานภาพโครงการ 

                            โครงการเดิม                                โครงการใหม 
 2.5 ประเภทของโครงการ 
                            พัฒนา                                          ดําเนินการปกติ 
                     2.6 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  เร่ิมตนป ต.ค.54 สินสุดป ก.ย.55 
                     2.7 สถานที่ดําเนนิโครงการ : .ต.ชองเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 
3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
               3.1 กลุมเปาหมาย : ผูประกอบการทั้งใน และตางประเทศ 
 3.2 ผูมีสวนไดสวนเสีย : ผูประกอบการ ผูบริโภค เกษตรกร 
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4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
 4.1 เปาหมายโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
4.2 ผลกระทบ : 
                           เชิงบวก :เพิ่มศักยภาพการแขงขันและอํานวยความสะดวกตอระบบ Logistic ในกลุม “วงกลมเศรษฐกิจ” 
                           เชิงบวก : 
5) แนวทางการดําเนินงาน 

                                     5.1 ศึกษาวิจัยจัดทําแผนแมบทดาน Logistics กลุมจังหวัดกับประเทศเพื่อนบาน 
                                     5.2 การพัฒนาผูประกอบการ  Logistics ดานการคาชายแดนการทองเที่ยวและการลงทุน 
                                     5.3 การจัดตั้งศูนยกระจายสินคา (DC) และจุดกระจายสินคา 

6) วิธีการดําเนินงาน :    ดําเนินการเอง                                      จางเหมา 
7) วงเงินของโครงการ 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
8) วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งส้ิน 7,550,000  

เงินงบประมาณ 7,550,000  

  งบดําเนินการ 
    1. คาตอบแทน ใชสอยและพัสดุ 
      1.1 คาใชสอย 
           - คาเบี้ยเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 
           - คาจางเหมาบริการ 

          1.2 คาวัสดุ 
           - วัสดุเช้ือเพลิง 

 

7,550,000 
7,550,000 
7,550,000 
500,000 

7,000,000 
50,000 
50,000 

 
 

 

ตัวช้ีวัด 
 

หนวยนับ ป 2554 
แผน 

ป 2555 
แผน 

ป 2556 
แผน 

ป 2557 
แผน 

ป 2558 
แผน 

ตัวช้ีวัด 
ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนา Logistics ดาน
การคาชายแดน 

ระดับ  5    

ปงบประมาณ 
 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

2554 
2555 
2556 
2557  
2558 

 
7,550,000 

- 
- 

- 
7,550,000 

รวมทั้งส้ิน 7,550,000 - 7,550,000 
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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………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
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                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป 2554 ป 2555

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง 2

แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด

ผลผลิต :  ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

กอสรางและพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงสาย ทล.23 - บาน

ทาไห-บานนาคําใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

งบลงทุน

 (1) คาที่ดินและสิ่งกอสราง

       -  คากอสรางทางและบํารุงรักษาทางสาย ทล.23 - บานทาไห-

บานนาคําใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

40,000,000

งบประมาณ

คําชี้แจง

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 โครงการ)
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