
ขอมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมยอย (โครงการของกลุมจังหวัด) (1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ :  โครงการสนับสนุนการเขาถึงแหลงทุนเพื่อผูประกอบการ วงเงิน 5,200,000  บาท

หนวยดําเนินการ:   1. ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที 7

                      2.  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด

ผูรับผิดชอบ นายคมสันต    ครองยุติ  ตําแหนง  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  หมายเลขโทรศัพท  0 4531 3772               

      (1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา :  จากการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของกลุมจังหวัดประกอบกับประเด็นยุทธศาสตร ทั้งประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร

การทองเที่ยว และการคาการลงทุน พบวาเปนปญหาสําคัญของประเทศ ซึ่งที่ผานมาไดมีการสัมมนาระดมความคิดในการจัดทํายุทธศาสต

เพื่อการแขงขันของเศรษฐกิจไทย สําหรับทุกยุทธศาสตร คือเมื่อตองการจะทําการผลิตผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนขาวหอมมะลิคุณภาพ

มาตรฐานGMP การจัดใหบริการดานที่พัก อาหารแกนักทองเที่ยว การประกอบการคาตาง ๆ ลวนแลวแตติดปญหาในเรื่องของเงินทุน

 ซึ่งไมสามารถหาเงินทุนมาใชหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ หรือแมแตผูที่ตองการทําธุรกิจใหม ขยายธุรกิจเดิม เนื่องจากผูประกอบการ

บางรายไมสามารถที่จะมี หลักทรัพยเพียงพอที่จะกูเงินกับธนาคารไดอีกทั้งธนาคารมีขอกําหนดในการปลอยสินเชื่อที่เขมงวด

 และถึงแมวาภาครัฐมีโครงการรวมเปน ผูรวมทุนกับผูประกอบการหรือโครงการที่ธนาคารรวมมือกับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ก็ยังคงไมเพียงพอสําหรับผูประกอบการบางรายที่ยังเขาไมถึงโครงการเหลานี้ โดยเฉพาะภาคการเกษตร

 ซึ่งจากการทบทวนแผนกลุมจังหวัด พบวาไดมีการเสนอใหมีโครงการจัดตั้งสหกรณผูผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน GMP

 และสหกรณผูประกอบการการทองเที่ยว  ซึ่งวัตถุประสงคของการตั้งสหกรณขอหนึ่งเพื่อรวมกันในการจัดหาแหลงเงินทุน

                ดังนั้นเพื่อใหผูประกอบการเหลานี้สามารถเขาถึง แหลงเงินทุนไดจริงภาครัฐจึงควรมีบทบาทที่สําคัญในการเปนตัวกลาง

เพื่อชวยสนับสนุนหาแหลงงเงินทุนจากที่ตาง ๆ 

 แผนงาน      สนับสนุนการเขาถึงแหลงทุนของเครือขายวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจการคาในกลุมจังหวัด

กลยุทธ          เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายธุรกิจการคา

ตัวชี้วัด          รอยละผูไดรับสินเชื่อจากผูเขารวมโครงการ

เป้าประสงค ์  เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจการคาในกลุมจังหวัด

วิสัยทัศนกลุมจังหวัด : “ขาวหอมมะลิเปนเลิศ ยกระดับการทองเที่ยวและการคาชายแดน”

 (1.2) สภาพปญหา / ความตองการ :

          1.  ผูประกอบการทั้งดานการเกษตร การทองเที่ยว การคายังขาดเงินทุนในการขยายธุรกิจ      ประกอบธุรกิจใหม

                        2. ผูประกอบการยังไมมีความรูเพียงพอในการที่จะทําใหธุรกิจของตนสามารถกูเงินได

                        3.  ผูประกอบการยังขาดตัวกลางในการชวยเจรจาตอรองกับผูใหสินเชื่อ

(1.3) ความเรงดวน :  จากปญหาดังกลาว จําเปนอยางยิ่งที่กลุมจังหวัดจะตองแกปญหาเพื่อสนับสนุนใหเกิดการเขาถึง

                                 แหลงเงินทุนที่เพิ่มขึ้นสงผลใหเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดดีขึ้น



        (2)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ

                (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ  :  

             1.  เพื่อใหผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดและไดรับเงินทุนในการประกอบ ธุรกิจ

             2.  เพื่อสามารถเจรจาตอรองกับผูใหกูในการไดเงินทุนที่มีตนทุนทางการเงินที่ต่ํา

             3. เพื่อใหมีผูแนะนํา คัดกรองความสามารถในการกูยืมกอนในเบื้องตนกอนที่จะไปกูยืมสถาบันการเงิน

                (2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคาขาวหอมมะลิสูความตองการของตลาด

กลยุทธ ที่ 2 สงเสริมเครือขายผูประกอบการแปรรูปและสรางผลิตภัณฑขาวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน GMP

                              ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวใหไดระดับมาตรฐานและยั่งยืน

กลยุทธ ที่ 3 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพธุรกิจการทองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของกลุมเครือขายการทองเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคาและเพิ่มมูลคาการคาชายแดนครบ

กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายธุรกิจการคา

                (2.3) ลักษณะโครงการ

การพัฒนาสังคม ดานการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ

โครงการเดิม โครงการใหม

พัฒนา ดําเนินการปกติ

              (2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ      1        ป   เริ่มตน ตุลาคม 2554         สิ้นสุด กันยายน 2555

              (2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ :   จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดศรีสะเกษ อํานาจเจริญ และ ยโสธร

        (3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย

                 (3.1) กลุมเปาหมาย :  ผูประกอบการดานการเกษตร/ ผูประกอบการดานการ  ทองเที่ยว/ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน OTOP

ผูประกอบการอื่น ๆ ที่ตองการเขารวมโครงการเพื่อตองการเขาถึงแหลงเงินทุน

                 (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย :   . ผูประกอบการดานการเกษตร/ ผูประกอบการดานการทองเที่ยว/ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน OT

                                                                     /ผูประกอบอื่น ๆ ที่ตองการเขารวมโครงการ                                                   

         (4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ

             (4.1) เปาหมายโครงการ

ป 2556

แผน

ผูประกอบการที่ไดรับสินเชื่อจากการเขารวม

โครงการ

ผล

รอยละ

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

              (2.4) สถานภาพของโครงการ

30

หนวยนับ ป 2555

              (2.5) ประเภทของโครงการ

ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 



             (4.2) ผลผลิต :   ผูเขารวมโครงการ 100 คน มีศักยภาพในการวิเคราะหและจัดทําแผนธุรกิจ

             (4.3) ผลลัพธ : จํานวนผูประกอบการที่ไดรับสินเชื่อมีมากขึ้น

             (4.4) ผลกระทบ :  เชิงบวก  :  -  ความมีศักยภาพของผูประกอบการของกลุมจังหวัดเพิ่มขึ้น

                                 เชิงลบ   :  -  ไมมี

        (5) แนวทางการดําเนินงาน

              1.  สนับสนุนการใหความรูดานการใหสินเชื่อ หลักเกณฑ แนวทาง ขอควรระวัง 1,600,000 บาท

             2.  สนับสนุนการจัดทําแผนธุรกิจ พรอมทั้งพิจารณาความนาจะเปนในการไดรับสินเชื่อ 1,200,000  บาท

             3.  จัดใหมีการการเจรจาการกูยืมระหวางผูประกอบการและผูใหสินเชื่อ  1,200,000 บาท

             4.  จัดหาพันธมิตรเพื่อรวมลงทุนกับกลุมผูประกอบการ 1,200,000

        (6) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง จางเหมา

        (7) วงเงินของโครงการ

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ

2554
2555

2556

รวมทั้งสิ้น

         (8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

หนวย : บาท

รวมทังสิน

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน  

     คาใชสอย 

     คาวัสดุ

 งบลงทุน

     คาครุภัณฑ 

      คาที่ดินและสิ่งกอสราง

 งบเงินอุดหนุน

  งบรายจายอื่น 

เงินนอกงบประมาณรายการ งบประมาณ

4,750,000

9,950,000

5,200,000  - 

 - 

199,800

16,200

5,200,000

4,984,000

เงินนอกงบประมาณ รวม

5,200,000 5,200,000

5,200,000

  



           (9) ความพรอมของโครงการ

(9.1)  พื้นที่ดําเนินโครงการ

ดําเนินการไดทันที  หมายถึง  ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาต

ตามกฎหมายแลว  และสามารถดําเนินการไดทันที

อยูในระหวางเตรียมการ  หมายถึง  ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว  อยูในระหวาง

อยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่  หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ  หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

มี  และสมบูรณ  (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

มีแตยังไมสมบูรณ  (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) .....................................................................

ไมมี

(9.3)  ความพรอมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการดําเนินการ

บุคลากรมีประสบการณ    ทั้งหมด  บางสวน

เครื่องมือดําเนินการ มีพรอมดําเนินการไดทันที

มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม

ไมมี  ตองจัดหาเพิ่มเติม

เทคนิคในการบริหารจัดการ    มีประสบการณสูง

   มีประสบการณปานกลาง

   ไมมีประสบการณ

          (10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา  เมื่อโครงการแลวเสร็จ  เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ

ติดตามประเมินผลผูประกอบการที่เขารวมโครงการอยางตอเนื่อง และใหคําปรึกษา

          (11)  ปญหา  อุปสรรคและขอจํากัด

ความรวมมือของผูเขารวมโครงการตลอดจนหนวยงานของรัฐในดานของความตอเนื่องที่จะเขารวมโครงการ

          (12)  แนวทางแกไข  :  สรางแรงจูงใจเพื่อใหผูเขารวมโครงการไดเห็นถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นแกตัวผูประกอบการเอง

 -

 

 

 

 

 


	9.3

