
 
รายละเอียดโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

(X) โครงการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2554 

                                                                                             โครงการไทยเขมแข็ง  2553 
 

ขอมูลพ้ืนฐานระดับกิจกรรมยอย (โครงการของกลุมจังหวัดฯ)     (1 ชุด : 1 โครงการ) 
 

ชื่อโครงการ Northern-Thai Handicraft Center  วงเงิน 1,500,000  บาท 

หนวยดําเนินการ : วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม และ ศูนยประสานงาน จีน-ไทยภาคเหนือ    

ผูรับผิดชอบ : วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม 

ประสานโดย ธนะเทพ สังเกิด หมายเลขโทรศัพท  08-1746-5229 
 

(1) หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา : เปนยูทธศาสตร พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน สงเสรีมการคา การลงทุน และการพัฒนาระบบ     

โลจิสติกสเช่ือมโยงกลุมประเทศ GMS และประเทศอื่นๆ 

(1.2) สภาพปญหา/ความตองการ : สรางศูนยประสานงานและศูนยกระจายสินคาหัตถกรรมของกลุมจังหวัด Northern-

Thai Handicraft ณ.เมืองจ่ิงหง เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปนนา และ นครคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(1.3) ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น) ปานกลาง เปนโครงการตอเนื่องควร

จะตองดําเนินการตออยางไมขาดตอน 

                     
 

(2) ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
 (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ  

         ก.เพื่อสรางความตอเนื่องในการพัฒนาการคาการลงทุนและการขายสินคาของไทยในประเทศจีน 

         ข.เพื่อสงเสรีมการคาการลงทุน ของผลิตภัณฑชุมชน และ SMEsไทย 

         ค.เพื่อพัฒนาศักยภาพประเทศไทยใหเปนศูยนกลางการคาการลงทุนของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 (2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ 

          ประเด็นยุทธศาสตร (กลยุทธ) 

          (X)  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการ 

          (X)  สรางฐานการคา การลงทุน เช่ือมโยงกลุม GMS 

           

   (2.3)ลักษณะโครงการ 

                       ( X ) การพัฒนาดานเศรษฐกิจ          การพัฒนาดานสังคม     (X)  ดานการบริหารจัดการ 

                          การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     ดานการรักษาความม่ันคงและความสงบ 

  (2.4) สถานภาพของโครงการ 

                          โครงการเดิม                                (X)  โครงการใหม         

  (2.5) ประเภทของโครงการ 

                        (X)  พัฒนา                             ดําเนินการปกติ 

  (2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1  ป   เร่ิมตนป 2553 ส้ินสุดป 2554 
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  (2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : ประเทศไทย (เชียงใหมและภาคเหนือ และ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  (เมืองจ่ิง

หง และ นครคุนหมิง) 
 

(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
      (3.1) กลุมเปาหมาย : วิสาหกิจชุมชน   และ SMEs ในภาคเหนือ โดยเฉพาะ Handicraft และผูประกอบการอื่นๆ 

      (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ATSME เชียงใหม-ลําพูน หอการคากลุมจังหวัดภาคเหนือบน 1  สภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด

เหนือบน 1 และทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพผลิตสินคาเพื่อการสงออก 

 

 
(4) เปาหมาย  ผลลัพธ  และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เปาหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ ป 2552 
แผน (ผล)* 

ป 2553 แผน ป 2554 
แผน 

ป 2555 
แผน 

ป 2556 
แผน 

 

-มีผูประกอบ 

การSMEsเขา 

รวมโครงการ 

500ราย ผาน

การคัดเลือก

200ราย 

- สินคา200 

รายมีตัวแทน

จําหนายในจีน

50ราย 

- มีมูลคาการ

ซื้อ-ขายใน

ตลาดจีน 

10,000,000

บาทและ

เพิ่มขึ้นปละ

10% 

 

 

 

 

 

 

 

        ราย 

 

 

 

          ราย 

 

 

 

 

           บาท 

 

       เปอรเซนต 

      

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

         50 

 

 

 

 

   10,000,000 

 

              10% 

 

 

 

 

  

  
 



      (4.2) ผลลัพธ : 1.เกิดเครือขายการผลิดสินคาเชิงพาณิชยและรวมกันเปนกลุมสินคาหัตถอุตสาหกรรมสามารถสนองตอบ

ตลาดจีนได 

                                      2.เกิดรูปแบบสินคาตามความตองการของตลาดเปาหมายไมนอยกวา 50 แบบ(ราย) 

                             

      (4.3) ผลกระทบ : โครงการนี้ทําใหเกิดผลดีตอเนื่องทั้งตอ กลุมหัตถอุสาหกรรมในภาคเหนือที่จะมีตลาดเปาหมาย

กระจายสินคาในตางประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนที่เปนตลาดใหญมาก 

                                 เชิงบวก : 1.เกิดระบบการจัดการสินคาหัตถอุตสาหกรรมเชีงพาณิชย 

                                                2.เกิดขบวนการคิดวิเคราะหตลาด,สินคา และการพัฒนาสินคาอยางเปนระบบ 

      
 

(5) แนวทางการดําเนนิงาน 
              1.ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทั้งในประเทศและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

               2.กําหนดสถานท่ีและแผนการทํางาน 

               3.เตรียมการสนับสนุนการแสดงสินคา การขาย สินคา Thai Handicraft 

                  -จัดทําส่ือการตลาด เตรียมบุคลากรดานภาษาจีน 

                 -อบรมพนักงานขายสินคา 

                 -พัฒนสินคาใหเหมาะสมกับตลาดจีน 

                -จัดเก็บขอมูลเพื่อวิจัยและตรวจสอบตลาดตลอดโครงการ 

             4.เตรียมการระบบการขนสงสินคาไปจีน 

             5.จัดงานแสดงสินคาและจัดงาน Thai Handicraft Buyer Meetting 

                                    
 

(6) วิธีการดําเนินงาน                        (X) ดําเนินการเอง  
 

(7) วงเงินของโครงการ 
 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2552 
2553 

   

2554 
2555 
2556 

                1,500,000 บาท                       -           1,500,000 บาท 

รวมทั้งส้ิน                 1,500,000 บาท             1,500,000 บาท 
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(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

 
รายการ 

 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

 
รวมทั้งส้ิน 

1,500,000 บาท - 

งบดําเนินงาน 
    -คาตอบแทน 

    -คาใชสอย 

    -คาวัสดุ 

    -คาสาธารณูปโภค 
 

งบลงทุน                                       
    -คาครุภัณฑ 

    -คาที่ดินและส่ิงกอสราง 
 

งบเงินอุดหนนุ 
 

งบรายจายอ่ืน 

                  1,200,000  บาท 

                     270,000  บาท  

                     730,000  บาท 

                     200,000  บาท  

                             -    

 

                   230,000  บาท 

                   115,000  บาท 

                    115,000  บาท 

                           - 

                        70,000  บาท 

                                   

                             - 

                             - 

                             - 

                             - 

                             - 

 

                                - 

                                - 

                                - 

                                - 

                                - 

 
(9) ความพรอมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ 

  (X) ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาตตามกฎหมาย  

                      แลว และสามารถดําเนินการไดทันที 

  อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว อยูในระหวาง    

       จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

    อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ 
 

      (9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

  (X)  มีและสมบูรณ แบบของ สสว.(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม 

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

    ไมมี 
 

      (9.3)  ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

  บุคลากรมีประสบการณ                  (X)  ทั้งหมด          บางสวน               ไมมีประสบการณ 

  บุคลากรมีประสบการณ                  (X)  มีพรอมดําเนินการไดทันที         

   มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม            

   ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม 



 

  เทคนิคในการบริหารจัดการ                   (X)  มีประสบการณสูง         

   มีประสบการณปานกลาง 

     ไมมีประสบการณ 

 
(10) วิธีการบริหารจัดการหรอืการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ 
  
                       มี ศูนย ประสานงานจีน-ไทยภาคเหนือ โดยการกํากับดูแลของ วิทยาลัยศิลป ส่ิอและเทคโนโลยิ่ มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม บริหารจัดการโครงการอยางตอเนื่อง 
 

(11) ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด :-ไมมี 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 

(12) แนวทางแกไข  :  (ระบุแนวทางแกไข เชน แกไขกฎหมาย ปรับโครงสรางหนวยงาน   ปรับกลยุทธ ฯลฯ) ยังไมพบ 

ปญหา…………….                         

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

 

 


