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• รองผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนนยบำยละ
ยุทธศำสตร์กำรคຌำ

• รองฆษกกระทรวงพำณิชย์
• ทีไปรึกษำประจ ำคณะอนุกรรมำธิกำร

ขับคลืไอนกำรปฏิรูปศรษฐกิจดຌำน
อุตสำหกรรมละบริกำร ภำย฿ตຌ
คณะกรรมำธิกำรขับคลืไอนกำรปฏิรูป
ประทศดຌำนศรษฐกิจ

ประวัติวิทยากร 

• รองอธิบดีกรมกำรคຌำตำงประทศ
• อัครรำชทูต ิฝ่ำยกำรพำณิชย์ี ส ำนักงำนพำณิชย์฿นตำงประทศ 

ประจ ำสถำนอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสซลส์
• ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักยุทธศำสตร์กำรจรจำกำรคຌำ 

กรมจรจำกำรคຌำระหวำงประทศ
• ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักจรจำกำรคຌำบริกำรละกำรลงทุน                     

กรมจรจำกำรคຌำระหวำงประทศ
• ทีไปรึกษำกำรพำณิชย์ คณะผูຌทนถำวรเทยประจ ำองค์กำร

กำรคຌำลก ณ นครจนีวำ ประทศสวิตซอร์ลนด์  
• นักวิชำกำรพำณิชย์ กองกำรคຌำพหุภำคี กรมศรษฐกิจกำรพำณิชย์ 
• ศรษฐกร กรมกำรคຌำตำงประทศ กระทรวงพำณิชย์ 

• Bachelor of Commerce and Administration, 
Victoria University of Wellington, New 
Zealand ดยทุนคลอมบ จำกรัฐบำลนิวซีลนด์
• M.A. (Policy Studies) in International Trade 

Policies, Graduate Institute of Policy Studies, 
Japanดยทุน Monbusho จำกรัฐบำลญีไปุ่น 

ปัจจุบัน 
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ผลงานส าคัญของส านักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌา

ถลงขาวภาวะการคຌา
ระหวางประทศ

ถลงขาวภาวะ
งินฟ้อ

TPSO JOURNAL CLMVT

FORUM 2016

การจัดท ารางยุทธศาสตร์ 
โเ ปของกระทรวงพาณิชย์

ครงการ AEC Connect 2
การจัดท ายุทธศาสตร์การปຓนชาติ

การคຌา ละยุทธศาสตร์การ
รวมกลุมภาคีธุรกิจ

ครงการ AEC Connect 3 การ
จัดท ายุทธศาสตร์สรຌางความ

ขຌมขใงทางการคຌา ิสินคຌากษตร 
อุตสาหกรรม ละบริการี

ครงการ AEC Connect 4
การจัดท ายุทธศาสตร์สรຌางอกาส
ทางการคຌาการลงทุนละพัฒนา

ตຌนบบธุรกิจสินคຌากษตร 

การสนอ฿หຌจัดตัๅง
สถาบันสินคຌากษตร

นวัตกรรม

ครงการ AEC Connect 5
การจัดท ายุทธศาสตร์การสรຌาง
อกาสทางการคຌาการลงทุนละ

พัฒนาตຌนบบธุรกิจสินคຌา
อุตสาหกรรม 

ครงการ AEC Connect 6
การจัดท ายุทธศาสตร์การสรຌาง
อกาสทางการคຌาการลงทุนละ

พัฒนาตຌนบบธุรกิจบริการ 

ครงการ AEC Connect 7
การจัดท ายุทธศาสตร์การสรຌาง
อกาสทางการคຌาการลงทุนราย

ประทศ ิAEC) 3



นยบายกระทรวงพาณิชย์ ิ5 Main & 4 Shifts)

การก ากับดูลราคาสินคຌา
การจัดตัๅงกลางกลางละตลาดชุมชน
การรงสรຌางผูຌบริภครุน฿หม ฉลาดซืๅอ ประหยัด฿ชຌ
การสรຌ างครือข ายอาสาพาณิชย์  มีสายดวน แ5ๆ้ ละ 

Application ลายทงของถูก

การดูลคาครองชีพละราคาสินคຌา1 การสรຌางความขຌมขใง฿หຌทຌองถิไนใ
สรຌาง Cluster ฿นตละภูมิภาค
สรຌางความขຌมขใง฿หຌผูຌประกอบการ฿นตางจังหวัด                    

ดยฉพาะ SMEs
สงสริมการพัฒนาตลาดการคຌา พืไอปຓนหลงจ าหนายละกระจาย

สินคຌาระหวางทຌองถิไนละภูมิภาคตางโ ทัๅง฿นประทศละชายดน

การดูลราคาสินคຌากษตรโ
ดูลราคาสินคຌากษตรทีไส าคัญ ฿หຌอยู฿นราคาทีไหมาะสม อาทิ   

ขຌาว ปาล์มนๅ ามัน มันส าปะหลัง ผลเมຌ ยางพารา สินคຌากษตรอืไนโ
สงสริมการประกอบธุรกิจชุมชน (Social business)

การสรຌางผูຌประกอบการรุน฿หม฿หຌปຓน 
Entrepreneurial Economy ินักรบศรษฐกิจ฿หมี

ไ

สรຌางผูຌประกอบการรุน฿หม ทีไนຌนการรวมมือกันระหวางภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทัๅง฿นละตางประทศ ละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง

สงสริมการพัฒนาละ฿หຌความรูຌกผูຌประกอบการ ชวยหลือ
ผูຌประกอบการ฿หຌขຌาถึงหลงงินทุน

การผลักดันการสงออก5
พัฒนาละสงสริมสินคຌาสงออกปຓนกลุมอยางครบวงจรรงผลักดันการจรจาการคຌา ทัๅงระดับพหุภาคี  ทวิภาคี ละภูมิภาคบริหารจัดการทรัพยากรละบุคลากรขยายชองทางการคຌา฿นตางประทศผานครือขายของบริษัท฿หญ฿ชຌประยชน์จาก e-Commerce อยางตใมทีไนຌนกลยุทธ์จาะตลาดมืองหลกัละมืองรอง 5เ หง                                              

ทัไวลก : ท าผนบุกมืองหลักละมืองรองประทศส าคัญ
(Deepening & Broadening ASEAN)฿ชຌประยชน์จาก AEC  (ASEAN One) นຌน CLMV กอน

การสงสริมธุรกิจภาคบริการๆ
Production Based  Service based Economy 

สงสริมธุรกิจภาคบริการ  
จัดท าขຌอมูลละดัชนีการคຌา ดยจ านก฿หຌชัดระหวางขຌอมูล

การคຌาสินคຌา ละการคຌาบริการสงสริมการปຂดสรีภาคบริการ ละลดขัๅนตอนการก ากับละ
ควบคุม พืไออ านวยความสะดวก

็ การ฿ชຌอุปสงค์น าการคຌา

Supply Driven   Demand  Driven
ปรับปลีไยนยุทธศาสตร์การคຌาจากการคຌาทีไมุงตอบสนองอุปทานเป

ปຓนการคຌาตอบสนองอุปสงค์ปຓนส าคัญ
นຌนการ฿หຌขຌอมูลชิงลึกดຌานความตຌองการสินคຌา ทิศทางละ

นวนຌมความตຌองการของลก (Mega Trend) :                               
Aging Society, Eco Friendly

ปรับจาก ชิงรับ (Passiveี  ปຓนชิงรุก ิActiveี

การพัฒนาภาคการผลิตสูการสรຌางมูลคา

OEM   Value Creation
พัฒนาการคຌาจากการรับจຌางผลิตสินคຌา/บริการ เปสูการปຓนผูຌคຌา              

ละผูຌประกอบการทีไมี brand ปຓนของตนอง
฿ชຌทคนลยีระดับสูง พืไอสรຌางวงจรผลิตภัณฑ์

ของตนอง฿หม (Product life cycle)
สงสริมผูຌประกอบการรุน฿หม฿ชຌนวัตกรรม                                    

ละ R&D

การสงสริมละอ านวยความสะดวกทางการคຌา่ ้
Trade Regulator  Trade Facilitatorปรับปรุงกฎระบียบทีไปຓนขຌอจ ากัดละปຓนอุปสรรคทางการคຌา อาทิ 

พรบ.ลิขสิทธิ์ / ครืไองหมายการคຌา / มาตรชัไงตวงวัด / คลังสินคຌา 
ปรับบทบาทกระทรวง฿หຌปຓนหนวยสนับสนุนละสงสริม฿หຌมากขึๅน 
อ านวยความสะดวกประชาชนผานหนวยบริการคลืไอนทีไ ศูนย์บริการ                  

บบบใดสรใจ ละ E-Service

ภารกิจหลักส าคัญ
วิสัยทัศน์฿หมพืไอมุงสูอนาคต

4

http://www.iconarchive.com/show/kameleon.pics-icons-by-webalys/Farmer-icon.html
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr1MWOx8fOAhULuY8KHVaSA1wQjRwIBw&url=http://impactweek.net/sessions/&bvm=bv.129759880,d.c2I&psig=AFQjCNH-Za-cBtatRYUJXhby9oiC393uRg&ust=1471492559087749
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilusGfx8fOAhVJtY8KHYnrAJ0QjRwIBw&url=https://getkaset.com/&bvm=bv.129759880,d.c2I&psig=AFQjCNH-Za-cBtatRYUJXhby9oiC393uRg&ust=1471492559087749
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix9q_Wx8fOAhVHKo8KHbefBG4QjRwIBw&url=http://www.pwc.com/ca/en/services/consulting/people-change/saratoga.html&bvm=bv.129759880,d.c2I&psig=AFQjCNGfxeNQjJcn8GngyCeTTMSra3JZ7Q&ust=1471492695674115
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สรຌางการคຌากຌาวหนຌา ปຓนธรรม ยัไงยืน 
ละมีภูมิคุຌมกันตอการปลีไยนปลง
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ระยะ โเ ป 

ิพ.ศ. โ5ๆเูโ5็้ี 

Value-Based 

Economy 

Less for More

Economic

Technological 

Environmental

Social 

Political
ผนพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ

ิพ.ศ. โ5ๆเูโ5ๆไี

มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน

Smart Electronics

Robot for industry 

Agricultural and Bio 
technology

Comprehensive Medical
industry

Processed Food 
industry

Automobile for the 
future

Aviation industry

Digital

High-income tourism 
and healthcare tourism

Bio energy and 
Chemical

ยุทธศาสตร์กระทรวง
พาณิชย์ระยะ โเ ป 

6



3 เคร่ืองยนตข์บัเคล่ือน Thailand 4.0 

ท ำมำก
ได้น้อย

ท ำน้อย
ได้มำก

ควำมมัง่คัง่
กระจำย

ควำมมัง่คัง่
กระจกุ

กำรพฒันำ
ท่ีสมดลุ

กำรพฒันำ
ท่ีไมส่มดลุ

Thailand 4.0 

กบัดกัประเทศ
รำยได้ปำนกลำง

กบัดกั
ควำมเหล่ือมล ำ้

กบัดกั
ควำมไมส่มดลุ

มัง่คัง่

มัน่คง

ยัง่ยืน

Thailand 3.0 

Competitive

Growth Engine

Inclusive

Growth Engine

Green

Growth Engine
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ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ระยะ 20 ป  
(กรกฎาคม โ55้ – พ.ศ. โ5็้ี 

ยุทธศาสตร์ แ
การพัฒนาผูຌประกอบการบบครบวงจร 

พ่ือ฿หຌมีความสามารถขงขันระดับภูมิภาคละลก

ยุทธศาสตร์ โ
การพัฒนาระบบการคຌา฿หຌมีประสิทธิภาพ 
พ่ือรองรับความปลี่ยนปลงจากภายนอก

ยุทธศาสตร์ ใ
การสริมสรຌางบทบาทผูຌบริภค

พ่ือรองรับระบบศรษฐกิจการคຌาอนาคต

ยุทธศาสตร์ ไ
การบูรณาการกับระบบการคຌาลก
พ่ือ฿ชຌประยชน์จากภายนอก

Farmer               Smart Farmer
Local player        Regional & Global player      
Supply Mgt Demand & Supply Mgt
Partly Digital       Comprehensively Digital 
Invention            Commercialization
Services             High Value Services

Exclusive       Inclusive &   

Sustainable Growth

Regulate       Monitor & Facilitate

Passive      Smart & Proactive                                               
Consumer                 

Unilateral       Interconnected    
Action

Regional Integration

Demand Driven
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ทิศทางละนยบายกระทรวงพาณิชย์ ไ.เ

พณ. กับศรษฐกิจการคຌาบริการ • ปลดลใอคขຌอจ ากัด
• ปลดปลอยศักยภาพ

พณ. กับการพัฒนา
นักรบศรษฐกิจ฿หม

• Start-ups to 
Smart Enterprise

Health & Beauty, Hospitality,
Logistics, Retail & Franchise,
Film & Entertainment, 
Digital & Cultural Content, 
Construction Engineering & 
Architecture, Business Services

Key Enablers :
EoDB, IP, Digital Economy, 
Talent Management

พณ. กับการสรຌาง
หุຌนสวนชิงยุทธศาสตร์

• CLMVT
• Strategic Partnership

พณ. สูยุคกษตรสมัย฿หม • สงสริมสินคຌากษตรนวัตกรรม
• ตอยอดงานวิจัยสูการพาณิชย์
• กษตรกรยุค฿หม รอบรูຌตลาด ทคนลยี นวัตกรรม

พณ. กับการดูล
ความปຓนอยูของประชาชน

• ประชาชนเดຌบริภคสนิคຌา/บริการพียงพอ หลากหลาย ทัไวถึง
• ผูຌบริภคยุค฿หมฉลาดซืๅอ ประหยัด฿ชຌ

พณ. กับการสรຌางความขຌมขใง
จากภาย฿นสูจังหวัด ไ.เ

• สรຌางความขຌมขใงสูศรษฐกิจทຌองถิไน 
• สรຌางอกาสละชองทางการคຌา฿หຌชืไอมยงกันมากขึๅน
• พัฒนาชองทางการจ าหนายสนิคຌาทຌองถิไน฿หมโ

ครงสรຌางองค์กร
พืไอรองรับงานหลังปฏิรูป

• ปรับบทบาทหนวยงาน ละรูปบบการท างาน
• ฿ชຌประยชน์จากดิจทิัลทคนลยี
• ปรับบทบาทครือขายทัๅง฿นตางประทศละ฿นตางจังหวัด 9



กระทรวงพาณิชย์กับการพัฒนาศรษฐกิจภาย฿นประทศ

สริมความขใงกรงของศรษฐกิจภาย฿นประทศ

ปรับครงสรຌางส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

ก าหนดกลุมจังหวัดละจังหวัดทีไปຓนศูนย์ปฏิบัติการกลุมจังหวัด

จัดท าผนยุทธศาสตร์การคຌากลุมจังหวัด
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สริมความขใงกรงของศรษฐกิจภาย฿นประทศ

กำรพิไมพลวัตของระบบศรษฐกิจภำย฿น
(Domestic Economic Dynamism)

กำรลงทุนครงสรຌำงพืๅนฐำน฿นระดับพืๅนทีไ
(Local Infrastructure Development)

กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถของวิสำหกิจ฿นระดับทຌองถิไน
(Local Enterprise Competitiveness)

กำรพัฒนำธรรมำภิบำลของระบบตลำด
(Market Governance)

กำรสรຌำงควำมขຌมขใง฿นผูຌบริภค  
(Consumer Empowerment)

1

2

3

4

5
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ปรับครงสรຌางส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
• รวมหนวยงำนตำงโ ฿นสังกัดกระทรวงพำณิชย์฿นจังหวัด฿หຌมำอยูภำย฿ตຌกำรก ำกับดูล

ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดภำย฿ตຌนยบำยหลังคำดียวกัน ิOne Roof Policy)

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด

กลุมยุทธศำสตร์ละ
ผนงำน

กลุมก ำกับดูลละพัฒนำ
ศรษฐกิจกำรคຌำ

กลุมสงสริมสนับสนุนกำร
ประกอบธุรกิจกำรคຌำละ

กำรตลำด

กลุมบริกำรทะบียนธุรกิจละ
อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคຌำ

- จัดท ำยุทธศำสตร์/
ผนงำน

- ศูนย์ขຌอมูลศรษฐกิจ
กำรคຌำ

- จัดท ำขຌอมูลดัชนีรำคำ
ของจังหวีด

- ก ำหนดนวทำงจัด
ระบียบกำรคຌำ 

- ก ำกับดูลรำคำ/
ปริมำณสินคຌำ

- ก ำกับดูล฿หຌมีกำร
ขงขันอยำงป็นธรรม

– สงสริมละพัฒนำกำร
ประกอบธุรกิจกำรคຌำ

– สงสริมกำรสรຌำงสรรค์
คุຌมครองทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

– จดทะบียนธุรกิจ/
อนุญำต/อนุมัติกำร
ประกอบกำรคຌำขຌำว 
คลังสินคຌำ เซล หนังสือ
รับรองกำรน ำขຌำสงออก

– จดทะบียนคุຌมครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
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ก ำหนดกลุมจังหวัดละจังหวัดทีไป็นศูนย์ปฏิบัติกำรกลุมจังหวัด

มติครม.
แ5 ม.ค. 5แ  

ค าสัไงส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ โ้ ต.ค. 5่

หในชอบการ
ปรับปรุงจัดกลุม
จังหวัดปຓน แ่ 
กลุมจังหวัด

ก าหนดส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดปຓน
ศูนย์ปฏิบัติการกลุม

จังหวัด

ก าหนดส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดปຓน

แ่ กลุมจังหวัด
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ิรำงี ผนยุทธศำสตร์กำรคຌำกลุมจังหวัด พ.ศ. โ5ๆเูโ5ๆไ

อยูระหวางด านินการดยรวมกับสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA)

วิสัยทัศน์ ศรษฐกิจกำรคຌำทຌองถิไนกຌำวหนຌำ ดยขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละอุปสงค์น ำพืไอ
สรຌำงสรรค์คุณคำตอผูຌบริภค

ประดในยุทธศาสตร์ ิไC Strategies)

1. กำรสริมสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันทำงกำรคຌำของกลุมจังหวัด ิCompetitiveness)

2. กำรสรຌำงอกำสละควำมป็นธรรมทำงกำรคຌำ฿นกลุมจังหวัด ิCommercial Opportunity)

3. กำรสงสริมกำรคຌำสูตลำดอำซียน ตลำดลก ละตลำดดิจิทัล ิConnectivity)

4. กำรพิไมสมรรถนะ฿นกำรบริหำรจัดกำรละขับคลืไอนกำรคຌำกลุมจังหวัด ิCapability)
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กลางตอนบน แ
คสัสตอรอ์ุตสำหกรรมทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม มืองนวัตกรรมดຌำน

อำหำร หลงองค์ควำมรูຌดຌำนกำรศึกษำนวัตกรรม ละลจิสติกส์

กลางตอนบน โ
ฐำนกำรผลิตอำหำร

พืไอสุขภำพ
กลางตอนกลาง

ศูนย์กลำงอุตสำหกรรมสีขียว กำรทองทีไยวทีไป็น
มิตรกับสิไงวดลຌอม ละประตูสูอำซียนละลก

กลางตอนลาง แ
ศูนย์กลำงกำรคຌำละกำรทองทีไยวชิงสรຌำงสรรค์

หงภำคตะวันตก
กลางตอนลาง โ

ศูนย์กลำงกำรคຌำสินคຌำประมงปรรูป สินคຌำ
กษตร ละกำรทองทีไยวนำนำชำติ

ตะวันออก
ศูนย์กลำงผลเมຌออกนิค อุตสำหกรรมเฮทคละ
อุตสำหกรรมสะอำด ละกำรทองทีไยวชิงสุขภำพ

หนือตอนบน แ
ศูนย์กลำงศรษฐกิจสรຌำงสรรค์ละมืองนวัตกรรม

กษตรละอำหำรสุขภำพภำคหนือ

หนือตอนบน โ
ศูนย์กลำงกำรคຌำละทองทีไยวทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม

ตอนหนือละประตูสูอนุภูมิภำคลุมนๅ ำขงละอำซียนืใ

หนือตอนลาง แ
ศูนย์กลำงกำรคຌำละบริกำรสีไยกอินดจีน

ละประตูสูมียนมำ

หนือตอนลาง โ
ศูนย์กลำงธุรกิจขຌำวละทองทีไยวมรดกลก

฿ตຌฝัດงอาวเทย
ศูนย์กลำงกำรคຌำสินคຌำกษตรภำค฿ตຌ

ิยำงพำรำ ปำล์มนๅ ำมัน ผลเมຌี

฿ตຌฝัດงอันดามัน
ศรษฐกิจสรຌำงสรรค์ดຌำนวิทยำกำรอำหำรละ

ศูนย์กลำงทองทีไยวทีไมีคุณภำพระดับลก

฿ตຌชายดน
มืองนวัตกรรมกษตรละอุตสำหกรรมกำรกษตรภำค฿ตຌละ

ประตูสูอำซียนตอน฿ตຌ ิยำงพำรำ อำหำรฮำลำล ประมงี

ตะวันออกฉียงหนือตอนบน แ
ศูนย์กลำงกำรคຌำของอนุภูมิภำคลุมนๅ ำขงละ

ประตูสูอำซียนตะวันออกละจีน

ตะวันออกฉียงหนือตอนบน โ
ศูนย์กลำงกำรคຌำสินคຌำกษตรละปศุสัตว์ ละกำรทองทีไยวทีไ

ป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมหงภำคตะวันออกฉียงหนือ

ตะวันออกฉียงหนือตอนกลาง
มืองนวัตกรรมกษตรละอำหำรภำค
ตะวันออกฉียงหนือ ละลจิสติกส์

ตะวันออกฉียงหนือตอนลาง แ
มืองศรษฐกิจสรຌำงสรรค์อำรยธรรมขอมละกีฬำ 

ละศูนย์กลำงกำรคຌำสินคຌำกษตร

ตะวันออกฉียงหนือตอนลาง โ
ศูนย์กลำงขຌำวหอมมะลิลก ละประตูสูอำซียนตะวันออก

กำรก ำหนดต ำแหน่งเชิงยทุธศำสตรท์ำงกำรค้ำ (Trade Strategic Position)
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ตัวอยำงนวทำงละครงกำร
ของจังหวัด/กลุมจังหวัด

ทีไมำ : กำรน ำสนอ฿นกำรประชุมพำณิชย์จังหวัด แ5 – แๆ กันยำยน โ55้ 16



กำรพัฒนำตลำดขຌำว
กลุมจังหวัดภำคหนือตอนลำง โ

ินครสวรรค์ ก ำพงพชร พิจิตร อุทัยธำนีี
ครงการตามผนพัฒนาจังหวัดป โ5ๆเ
ู ครงกำรสงสริมตลำดขຌำวปลอดภัย

ู ครงกำรสงสริมกำร฿ชຌตรำสัญลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์
ิNakhonsawan Brand)

ครงการตามผนพัฒนากลุมจงัหวัดป โ5ๆแ 
ู ครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรคຌำสินคຌำขຌำวละสินคຌำ  
กษตรปลอดภัย
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นวทางการขับคลืไอนศรษฐกิจกลุมจงัหวัด
สู พาณิชย์ ไ.เ ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน โ

ดย ส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดนครพนม
โมเดล “เพื่อนช่วยเพ่ือน”
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สรຌางความ
ตกตาง 

Differentiation

สรຌางคุณคา 
Value 

Creation

ครงการสงสรมิการ฿ชຌตราสญัลกัษณ์
ผลิตภัณฑ์จังหวัด มาตรฐานสนิคຌา ละ
ทรัพย์สินทางปัญญาพืไอพิไมมลูคาสินคຌา 
ิBrand จังหวัด , ฮาลาลุ GIี

ครงการสงสริมการปรรูปละการ฿ชຌ
นวัตกรรมพิไมมูลคาสินคຌากษตร
ิขຌาว งา กาฟ ล าเยี

สรຌางอกาส
Opportunity

สรຌางความ
ยัไงยืน 

Sufficiency

ครงการสรຌางพันธมิตรธุรกิจพิชิตตลาด
พืไอนบຌาน ิCluster อุตสาหกรรมอาหาร
ละกษตรปรรูปี

ครงการสงสรมิละชืไอมยงตลาด
การคຌาชายดน สูประชาคมศรษฐกิจ
อาซียน

ครงการบริหารจดัการละชืไอมยงตลาด
สินคຌาชุมชนสูภูมิภาค 

ครงการพฒันาศักยภาพธุรกิจพืไอการ
ขงขันทางการคຌา฿นระดับสากล

ครงการสงสรมิการปลูกพืชสมุนเพรพืไอ
การปรรปูละการสงออก

ครงการตลาดชุมชนนาซืๅอนาชมตຌนบบ

ครงการพฒันาศักยภาพการตลาดผຌาทอ
ละผลิตภณัฑ์ตอนืไองสูสากล 

ครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรพืไอ
ยกระดับมาตรฐานศรษฐกิจการคຌาทีไปຓน
ธรรมละยัไงยืน ิดຌานกฎหมายี

ครงการ Minimal OTOP Craft & 
Culture Design ิผຌา เมຌ ซรามิก
ครืไองงินีครงการสงสรมิการพฒันากษตรอินทรีย์

บบครบวงจร

ยุทธศาสตร์การคຌา
กลุมจังหวัดภาคหนือตอนบน แ

ิชียง฿หม มฮองสอน ล าพูน ล าปางี
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ขอบคุณคะ
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