


 

 

สารบญั 
 

    หนา 
  

บทที่ 1  เครือขายวิสาหกิจดานการคาชายแดน จังหวัดอุดรธานี หนองคาย   1-7 

หนองบัวลําภู และเลย          

 

 ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจดานการคาชายแดน    1 

จังหวัด อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย   

 ผลการวิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขายวิสาหกิจดานการคา  3 
ชายแดน จังหวัด อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย 

 โครงสรางเครอืขายวิสาหกิจดานการคาชายแดน จังหวัด อุดรธานี  7 

หนองคาย หนองบวัลําภ ูและเลย  

 
บทที่ 2  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจดานการคาชายแดน จังหวัดอดุรธานี หนองคาย  8-9 

  หนองบัวลําภู และเลย   

        

บทที่ 3  แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจดานการคาชายแดน    10-37 

จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย  

   

 รายละเอียดโครงการของเครือขายวิสาหกิจดานการคาชายแดน   12 

จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย 

 ตารางโครงการการสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  37 

 รายพื้นที่ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกลาง 

(จังหวัดอดุรธานี หนองคาย หนองบวัลําภ ูเลย สกลนคร นครพนม  

มกุดาหาร กาฬสินธุ รอยเอ็ด ขอนแกน และมหาสารคาม) 
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บทที่ 1 

เครือขายวิสาหกิจดานการคาชายแดน  

จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย 

 

1. ภาพรวม ของเครือขายวิ สาหกิจดานการคาชายแดน จังหวัด อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู 

และเลย  

 

 ภาพรวมผลการวิเคราะห SWOT ของกลุมจังหวัดเพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตรในการพัฒนา

วิส าหกิจการคาชายแดน  โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง

ผูประกอบการกลุมเครือขายวิสากิจการคาชายแดน ซึ่งมีขอสรุปการวิเคราะหจุดแขง็ จุดออน โอกาส

และขอจํากัด ไดดังน้ี 

จดุแข็ง ( S: Strength) ไดแก 

- ความต้ังใจที่จะผลักดันการคาชายแดนของกลุมจังหวัด   

- ความสัมพันธที่ดีระหวางไทย-ลาว 

- ความมั่นใจในคุณภาพสินคาของไทย 

- ความมั่นใจเกี่ยวกับเร่ืองขอตกลงในการทําการคา 

- มีชองทางในการขนสงระหวางประเทศที่รวดเร็วและสะดวก 

- การมีอยูของกลุมผูประกอบการคาปลีกและคาสงตามชายแดน   

--  ที่ต้ังของกลุมจังหวัดที่มีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน 

จุดออน ( W: Weaknesses) ไดแก 

- อุตสาหกรรมตนนํ้าอยูนอกพื้นที่ 

- ตนทุนสินคาไทยเร่ิมสูงกวาประเทศคูแขง(จีน เวียดนาม) 

- ผูประกอบการขาดความเขาใจดานกฎระเบียบของประเทศลาว 

- ผูประกอบการสวนหนึ่งยังขาดทักษะในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

- สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยังไมเพียงพอในบางพื้นที่ 

- มเีงนิทนุหมนุเวียนนอย 

- ขาดความรู(ขอมูลตางๆ) ทางดานการศึกษาของประเทศเพื่อนบาน 
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โอกาส ( O: Opportunity) ไดแก 

- ประเทศลาวไดมีการซื้อพลังงานไฟฟาจากไทย มีกําลังในการซื้อสินคาจากไทย

มากขึ้น 

- อัตราการเพิ่มขึ้นของการคาชายแดนเพิ่มขึ้นหลังขอตกลง 

- เกิดสะพานขามแมนํ้าเหือง(ทําใหโอกาสในการคมนาคมสะดวกขึ้น) 

- ประเทศจีนและเวียดนาม มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง  

- สัมพันธภาพที่ดีของลาวกับไทย  บานพี่เมืองนอง 

- เกิดระบบ Contact farming (คอืระบบเกษตรพนัธสญัญา)   

- ขอตกลงทางการคาเพื่อใหความรวมมือระหวางไทยลาวไดมีลูทางในการคาดีขึ้น 

- แนวคดิเร่ือง Custom Free Zone 

อุปสรรค (T: Threats) ไดแก 

- มีการขนสินคาหนีภาษีจากไทย ไปแขงขันตัดราคากันเองในตลาดลาว 

- รัฐบาลลาวไดกําหนดมาตรการจํากัดสินคา 

- รัฐบาลลาวผลักดันใหใชสินคาที่ผลิตในประเทศมากขึ้น 

- การแลกเปลี่ยนเงินตรา ยังไมเสถียรภาพ 

- มีคูแขง(เวียดนาม)ในดานการผลิตสินคา เชน รถจักรยานยนต อุปกรณใชไฟฟา  

- ขาดวงเงินสินเชื่อ( SME  Bank) ในการลงทุน 

- เกิดความไมไววางใจกันระหวางนักธุรกิจของทั้งสองประเทศ 

- ขอจํากัดดานการโฆษณา ประชาสัมพันธ 
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2. ผลการวิเคราะหปจจัยแวดลอมเครือขายวิสาหกิจดานการคาชายแดน จังหวัด อุดรธานี หนองคาย 

หนองบัวลําภู และเลย 

 สรุปการวิเคราะห SWOT เครือขายวิสาหกิจการคาชายแดนตาม Diamond Model   

จากการวิเคราะห SWOT เครือขายวิสาหกิจดานการคาชายแดนของกลุมจังหวัดอุดรธานี 

หนองคาย หนองบัวลําภู เลย หรือ “Amazing” น้ัน ในสวนของสภาพแวดลอมภายในพบวา มีจุด

แข็งอยูที่ระบบโครงสรางพื้นฐาน  และจากการวิเคราะหจุดออนพบวายังขาดการรวมกลุมของ

ผูประกอบการที่เขมแข็ง การบริการทางดานการลงทุน ขอมูลการคาที่เปนปจจุบัน และ

ผูประกอบการขา ดทักษะในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถวิเคราะห SWOT ตาม

ปจจัยโมเดลรูปเพชร (Diamond Model) ไดดังน้ี  

1) เง่ือนไขของปจจัยการผลิต 

 จุดแขง็ 

- มีเสนทางการคมนาคม การขนสงสินคา ระหวางประเทศเพื่อนบานที่รวดเร็ว

และสะดวก 

- มีที่ต้ังของกลุมจังหวัดที่มีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน 

- มีผูประกอบการ ที่เปนผูผลิต ผูคาปลีก- คาสง และผูใหบริการที่เกี่ยวของกับ

การคาชายแดนเปนจํานวนมาก   

 จุดออน 

- ผูประกอบการขาดความเขาใจวิธีการทางศุลกากร เกี่ยวกับกฎระเบียบการคา 

การลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน 

- มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยังไมเพียงพอในบางเขตพื้นที่ 

- มแีหลงเงนิทนุหมนุเวียนนอย 

 โอกาส 

- เกิดสะพานขามแมนํ้าเหือง ( ทําใหการคมนาคมสะดวกขึ้น ) 

 อุปสรรค 

- มแีหลงเงนิทนุหมนุเวียนนอย 
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2) เง่ือนไขดานอุปสงค 

 จุดแขง็ 

- มีสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน (ไทย-ลาว)  เปนบานพี่เมืองนอง 

 จุดออน 

- มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยังไมเพียงพอในบางเขตพื้นที่ 

 โอกาส 

- ประเทศลาวไดมีการซื้อขายพลังงานไฟฟาจากไทย   

- มีกําลังในการซื้อสินคาจากไทยมากขึ้น 

- เกิดอัตราการเพิ่มขึ้นของการคาชายแดนเพิ่มขึ้นหลังขอตกลงการคาระหวาง

ประเทศ 

- เกิดสะพานขามแมนํ้าเหือง (ทําใหการคมนาคมสะดวกขึ้น ) 

- รัฐบาลของสปป.ลาวผลักดันใหใชสินคาที่ผลิตในประเทศมากขึ้น 

 อุปสรรค 

- ประเทศจีนและเวียดนามเปนคูแขงทางการคา ซึ่งมีการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิสงู 

- มีการลักลอบขนสินคาหนีภาษีจากไทย ไปแขงขันตัดราคากันเองในตลาดของ

ประเทศลาว 

- ผลิตภัณฑสินคาบางประเภท ของประเทศคูแขงทางการคา (จีน เวียดนาม)ตํ่า

กวา เชน รถจักรยานยนต อุปกรณใชไฟฟา ฯ 

 

3) อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกัน 

 จุดแขง็ 

- เกิดระบบ Contact farming ขึ้น(คอืระบบเกษตรพนัธสญัญา)   

 จุดออน 

- ผูประกอบการ ที่เปน และผูใหบริการที่เกี่ยวของกับการคาชายแดนสวนมาก

อยูนอกพื้นที่กลุมจังหวัด 

 โอกาส 

- การจัดต้ังพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินคาสูงขึ้น 

 อุปสรรค  

- ผลิตภัณฑสินคาบางประเภทสูงกวาประเทศคูแขงทางการคา (จีน เวียดนาม)  
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4) บริบทของการแขงขันและกลยุทธ 

 จุดแขง็ 

- มีความต้ังใจที่จะผลักดันการคาชายแดนของกลุมจังหวัด   

- มีสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน (ไทย-ลาว)  เปนบานพี่เมืองนอง 

- ความมั่นใจเกี่ยวกับเร่ืองขอตกลงในการคา 

- มีลูทางในการคา ขอตกลงเพื่อใหความรวมมือระหวางไทยลาวดีขึ้น 

 จุดออน 

- ขาดเงินทุนสินเชื่อในการลงทุน 

- รัฐบาลลาวไดกําหนดมาตรการจํากัดสินคาจากประเทศไทย 

 โอกาส 

- มีที่ต้ังศูนยบริการผูแทนการคาระหวางหอการคาไทย-ลาว 

- เกิดความรวมมือเชิงกลุมสินคา (Commodity Cluster) 

 อุปสรรค  

- เกิดความไมไววางใจกันระหวางนักธุรกิจของทั้งสองประเทศ 
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การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจตามโมเดลรูปเพชร (Diamond Analysis) 

 

Strategy
Structure
Rivalry

Demand 
Condition

Supported
Related 
Industry

Factor
Condition

คลัสเตอร

การคาชายแดน

Government
- ผูประกอบการยังมีการบริหารกิจการที่ไมมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะรายใหม

- การแขงขันดานราคายังมีอยูมาก

- ขาดการรวมกลุมของผูประกอบการ

+ คนไทยยังนิยมชอปปง

+ คนลาวเดินทางเขามาจับจายในไทยมากขึ้น

+ ตลาดทาเสด็จเปนที่รูจัก

+ EDI ทําใหความสะดวกในการสงออกเพิ่มขึ้น

- ผูประกอบการเขาไมถึงแหลงเงินทุน

- ตลาดชายแดนยังไมเพียงพอ

- ตนทุนการผลิตและขนสงสูงขึ้น

+ นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

+ คนลาวนิยมรักษาพยาบาลใน

+ เปนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

- เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน บาท – กีบ

- ประเทศเพื่อนบานไมไวใจไทย

- การคืนเงิน VAT ลาชา
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โรงงานผูผลิต

ผูนําเขา-สงออก รานคารายยอย

ผูนําเขาของ สปป.ลาว

แหลงเงินทุนหมุนเวียน

คลัสเตอร

ทองเที่ยว

สถาบันฝก/พัฒนาใหความรู
แกบุคลากรผูประกอบการ

หนวยงานรัฐ
ผูวา CEO/ อบจ./

อบต./เทศบาล

สมาคม/ชมรม/หอการคา
สภาอุตสาหกรรม

ชมรมผูประกอบการสงออก/
คาชายแดน

ผูใหบริการดานขนสง
(รถ/เรือ)

ผูกําหนดประเภทสินคา/
ภาษี ผูควบคุมราคา
และรับรองคุณภาพ

ผูโฆษณา/
ประชาสัมพันธ/

โปรโมชั่น

หนวยงานตรวจสอบ/
ออกกฎขอบังคับประเภทสินคา

คลัสเตอร

โลจิสติกส

3. โครงสรางเครือขายวิสาหกิจดานการคาชายแดน จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และ เลย   
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจดานการคาชายแดน 

จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย 

 

1.ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    
แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    

สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  

อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    
  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    

สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  
สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย งอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    

สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจดานการคาชายแดน จังหวัด อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทการทองเที่ยวองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึระลึกก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสผลไมสดและผลไมดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวทองเที่ยวเชิงนิเวศนเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  

โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจดานการคาชายแดน  

จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย 

 

วิสัยทัศน 

 “มุงมั่นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในรูปแบบเครือขายวิสาหกิจ 

(Cluster) ที่สอดคลองกับความตองการและศักยภาพของพื้นที่” 

 พันธกิจ  

 “สรางเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) การคาชายแดน ที่สอดคลองกับศักยภาพของกลุมจังหวัด

อุดรธานี หนองคาย หน องบัวลําภู เลย หรือ Amazing โดยมุงเนนการทํางานเชิงบูรณาการของ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน” 

  ประเดน็ยุทธศาสตร  

 ในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร คณะที่ปรึกษาไดวิเคราะหภายใตโมเดลรูปเพชร 

(Diamond Model) โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจข นาดกลางและขนาดยอมของ

ประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2549) ยุทธศาสตรตามแผนการบริหารงานราชการของกลุมจังหวัด  และ

ยุทธศาสตรการคาชายแดน ซึ่งประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 

 เง่ือนไขของปจจัยการผลิต 

 ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพการคาชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เง่ือนไขดานอุปสงค 

ประเด็นยุทธศาสตร : อํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน 

  

 จากการวิเคราะหและกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ไดกลยุทธเพื่อการพัฒนาเครือขาย

วิสาหกจิการคาชายแดน ดังน้ี 

  กลยุทธการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการคาชายแดน 

กลยุทธที่ 1  สงเสริมและพัฒนาการผลิตภายในพื้นที่ 

กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ 

กลยุทธที่ 3 สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ 

กลยุทธที่ 4  พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
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  แผนงาน/โครงการภายใตกลยุทธการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการคาชายแดน 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิตภายในพื้นที่ 

1. โครงการสงเสริมการเพาะปลูกวัตถุดิบเพื่อการสงออกของประเทศ

เพื่อนบาน  (Contract Farming) 

2. โครงการสงเสริมการจางงานจากแรงงานตางดาน 

3. โครงการจัดต้ังสินเชื่อเพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมในพื้นที่   

กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ 

1. โครงการจัดต้ังสินเชื่อเพื่อธุรกิจการคาชายแดน 

2. โครงการจัดงานแสดงและจําหนายสินคานานาชาติประจําป  

3. โครงการฝกอบรมเพื่อสรางผูประกอบการดานการคาชายแดน    

4. โครงการผลักดันใหเกิดการรวมกลุมผูประกอบการคาชายแดน  

กลยุทธที่ 3 สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ 

1. โครงการความรวมมือปราบปรามการลักลอบขนสินคาผานชายแดน

ระหวางไทยกับลาว  

2. โครงการจัดต้ังคณะกรรมการผลักดันความรวมมือระหวางนักธุรกิจ

ไทย- ลาว  

กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 

1. โครงการพัฒนาการขนสงสินคาทางรถไฟ  

2. โครงการจัดตลาดนัดปลอดภาษีที่ชายแดน  
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รายละเอียดโครงการของเครือขายวิสาหกิจดานการคาชายแดน  

จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย 

 

1. กลุมจังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

2. จังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

3. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมการเพาะปลูกวัตถุดิบเพื่อการสงออกของประเทศเพื่อนบาน 

(Contract Farming) 

4. หลักการและเหตุผล 

 Contract Farming เปนโครงการความรวมมือในสาขาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ภายใตยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – จาพระยา-  แมโขง (Ayeyawady – Chao 

Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ซึ่งสมาชิก ACMECS ใหความ

เห็นชอบในการประชุมผูนํา ACMECS คร้ังที่ 1 เมือ่เดือนพฤศจิกายน 2546 ณ เมืองพุกาม 

ประเทศพมา โครงการ Contract Farming น้ี จะทําใหผูประกอบการไทยไดมีสวนชวยในการ

สงเสริมภาคเกษตรกรรมของ สปป .ลาว โดยการเข าไปชวยในการพัฒนาทรัพยากรใน สปป .ลาว 

ไดแก ที่ดิน และแรงงาน เพื่อทําการผลิต จากน้ันจึงรับซื้อสินคาเกษตรที่ผลิตได ทั้งน้ีในการสง

สินคาดังกลาวกลับมายังประเทศไทยจะไดรับสิทธิประโยชนภายใตโครงการการใหสิทธิพิเศษ

ทางภาษีศุลกากรแกประเทศสมาชิกใหมอาเซียน (ASEAN Integration System of Preferences: 

AISP) ซึ่งเปนการใหฝายเดียวของประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมโดยไมมีการเจรจาตอรอง มีกรอบ

ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 8 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552  

 สินคาเกษตรที่มีการลดอัตราภาษีนําเขาเหลือร อยละ 0 และสามารถดําเนินการภายใตโครงการ 

Contract Farming โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  ไดแก ถั่วเหลือง ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ละหุง มันฝร่ัง ขาวโพดหวาน เมล็ดมะมวงหิมพานต ยูคาลิปตัส ถั่วลิสง ลูกเดือย และถั่วเขียวผิว

มัน อยางไรก็ตามแมวารายการสินคาเก ษตรจะมอียูหลากหลายชนิด แตในสวนการทาํ Contract 

Farming กับ สปป .ลาวยังมีผูประกอบการไทยเขารวมโครงการนอยมาก โดยในป 2548 มี

ผูประกอบการเขารวมโครงการเพียง 2 ราย ที่เขาไปลงทุนเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและถั่ว

เหลอืง รวม 210,000 ไร และนําผลผลิตกลับเขามาประเทศไทยรวม 203,000 ตัน  

การพัฒนาโดยโครงการนี้จะกระตุนใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นน้ีคาดวาจะทําใหเครือขายวิสาหกิจคาชายแดนมีจํานวน

ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการคาชายแดนเพิ่มมากขึ้น และทําใหมูลคาทางเศรษฐกิ จเพิ่มมากขึ้น

ดวย นอกจากน้ีปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นจะเปนจะเปนการสรางความเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจ
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ชายแดน ลดความเหลื่อมล้ําระหวางเศรษฐกิจสองประเทศ สงเสริมความเขาใจและสายสัมพันธที่

ดีตอกัน  

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อเพิ่มปริมาณสินคาที่จะซื้อขายผานแดนกันระหวาง สปป.ลาว และไทย 

5.2 สรางการจางงานใหแกประชาชนและเพิ่มรายไดใหแกผูประกอบการทั้งแก สปป .

ลาว และไทย 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ทําใหเครือขายวิสาหกิจการคาชายแดน จังหวัดหนองคายและจังหวัดเลย มีสินคา

เกษตรสําหรับการซื้อขายมากขึ้น 

6.2 ทําใหเกิดผูประกอบการการคาชายแดนรายใหมๆ เพิ่มมากขึ้น 

6.3 เกิดกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศเพิ่มมากขึ้น 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวดั 

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ดานการคา การลงทุน และยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัด ดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 พื้นที่เพาะปลูก หรือปริมาณผลผลิตของโครงการ 

9.2 จํานวนผูประกอบการที่เขาไปรวมในโครงการ 

10. ระยะเวลาดาํเนินการ 

12 เดือน 

11. หนวยงานรับผิดชอบ 

พาณิชยจังหวัด  
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12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (Exim Bank) 

เกษตรจังหวัด 

13. การดําเนินการ 

13.1 เจรจาเพื่อสรางความเขาใจและทําใหเกิดความตกลงรวมกันระหวาง เจ าหนาที่ที่

เกี่ยวข อง ของ สปป .ลาว และไทย  โดยเฉพาะในเขตติดตอชายแดนจังหวัดหนองคายและ

จังหวัดเลย 

13.2 สรางความเขาใจที่ถูกตองในเร่ือง Contract Farming แกผูประกอบการไทย 

13.3 ประชาสัมพันธเพื่อชักจูงใหผูประกอบการไทยเขารวมโครงการ  โดยมุงเนน

ผูประกอบการทองถิ่น 

13.4 ตระเตรียมกลไกสนับสนุนเพื่อเอ้ือใหการจัดสงสิ นคาตามโครงการมีความสะดวก

และคลองตัว 

14. งบประมาณ 

500,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาการผลิตภายในพื้นท่ี 

 

1. กลุมจังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

2. จังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

3. ชื่อโครงการ     โครงการสงเสริมการจางงานจากแรงงานตางดาว  

4. หลักการและเหตุผล 

 ความตองการแรงงานในประเทศไทยเร่ิมสรางปญหาใหกับสังคมไทยบาง โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ความขาดแคลนแรงงานกลุมแมบานที่ทํางานบาน แรงงานกอสราง และแรงงานตาม

โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับแรงงานจาก สปป.ลาว ตองการที่จะเขามาหางานทําในประเทศ

ไทย ปจจัยเหลาน้ีทําใหเกิดปญหาหลายอยาง ไดแก การลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย การเอา

เปรียบแรงงาน เปนตน  

 จากความไดเปรียบของกลุมจังหวัดซึ่งต้ังอยูติดชายแดนกับ สปป .ลาว จึงทําใหกลุม

จังหวัดสามารถทําหนาที่ตัว กลางในการประสานงานระหวางความตองการแรงงานของประเทศ

ไทย กับแรงงานของ สปป .ลาว โดยในการดําเนินการกลุมจังหวัด /จังหวัดจะจัดใหมตีลาดนัด

แรงงาน 2 คร้ังในรอบระยะเวลา 1 ป เพื่อใหมีการพบปะกันระหวางนายจางและแรงงาน โดยจัด

ใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจางแรงงานต างดาวและหนวยงานทีอํ่านวยความสะดวกตาง ๆ 

รวมบูรณาการในการดําเนินการรวมกัน นอกจากนี้จะจัดใหมีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศของ

แรงงานเพื่อใชในการติดตามการดําเนินการ และสามารถนําไปสูการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมที่

เกี่ยวกับแรงงานตอไป  

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหมีการจัดตลาดนัดแรงงานตางดาวภายในกลุมจังหวัด 

5.2 เพื่อใหมีการจัดการสารสนเทศของการจางแรงงานตางดาวในกลุมจังหวัด 

5.3 เพื่อเปนการเปดชองทางใหกับแรงงานตางดาวในการหางานทําในประเทศไทย ซึ่งจะ

สงผลทําใหปญหาแรงงานผิดกฎหมายลดลง 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ทําใหมีผูเดินทางทั้งในสวนของชาวไทยและชาวลาว เขาสูกลุมจังหวัดมากขึ้น 

6.2 สามารถบรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศลงไดบางสวน 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 
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� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ดานการคา การลงทุน และยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัด ดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 จํานวนนายจางที่เขารวมการจัดตลาดนัด 

9.2 จํานวนแรงงานที่เขารวมการจัดตลาดนัด 

10. ระยะเวลาดาํเนินการ 

12 เดือน  

11. หนวยงานรับผิดชอบ 

แรงงานจังหวัด อุดรธานี หนองคาย หนองบวัลาํภู และเลย  

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

กระทรวงการตางประเทศ 

ศูนยตรวจคนเขาเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  

13. การดาํเนินการ 

13.1 ประชุมคณะทํางานของกลุมจังหวัดเพื่อเตรียมการจัดตลาดนัดแรงงานตางดาว  

13.2 ประชาสัมพันธเพื่อใหนายจางที่มีความตองการจางแรงงาน และแรงงานตางดาวที่ มี

ความประสงคจะทํางานไดทราบถึงการจัดตลาดนัด 

13.3 ประสานกระทรวงการตางประเทศ และสํานักตรวจคนเขาเมือง เพื่อเตรียมเ ร่ืองที่

เกี่ยวของกับกิจการตางประเทศและการเขา-ออกประเทศ 

13.4 จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการจัดงาน (จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย) 

13.5 จัดเตรียมระบบจัดการสารสนเทศเพื่อการจางแรงงานตางดาวของกลุมจังหวัด  

14. งบประมาณ 

2,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาการผลิตภายในพื้นท่ี 

 

1. กลุมจังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

2. จังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

3. ชื่อโครงการ     โครงการจัดตั้งสินเชื่อเพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 

4. หลักการและเหตุผล 

 การกระตุนใหเกิดความเขมแข็งของคลัสเตอรการคาชาย แดน กลุมจังหวัดอุดรธานี 

หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย น้ัน สิ่งหน่ึงที่จะตองมีคือการทําใหผูผลิตสินคาเขามาลงทุนผลิต 

แปรรูป หรือแบงบรรจุสินคาในพื้นที่ของกลุมจังหวัด โดยหวังวาจะทําใหกลุมจังหวัดมีปริมาณ

และชนิดของสินคาที่จะขายมากยิ่งขึ้น ทําใหมูลคาเพิ่ มที่เกิดขึ้นตกอยูในเขตกลุมจังหวัดเพิ่มมาก

กวาเดิมที่เปนเพียงทางผานของสินคาเทาน้ัน นอกจากน้ีการสนับสนุนอุตสาหกรรมในพื้นที่ยัง

เปนการลดตนทุนของสินคา ซึ่งเปนเร่ืองสําคัญในการสรางความสามารถในการแขงขันใหกับ

ผูประกอบการภายในพื้นที่ของกลุมจังหวัด 

 อยางไรก็ตามการลงทุนน้ันจําเปนที่จะตองมีเงินทุนในการดําเนินการ ดวยเหตุน้ี กลุม

จังหวัดจึงไดผลักดันใหมีการจัดต้ังสินเชื่อพิเศษเพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุม

จังหวัดขึ้น โดยคํานึงวา การจูงใจใหผูผลิตสินคายอมเขามาลงทุนภายในพื้นที่กลุมจังหวัดน้ัน 

จะตองมีเงื่อนไขหรือขอเสนอที่นาสนใจ และการจัดใหมีสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ากวาปกติก็

นับเปนขอเสนอที่นาจะสามารถสรางแรงจูงใจไดระดับหน่ึง ยิ่งไปกวาน้ันกลุมจังหวัดจะ

ดําเนินการกระตุนเพื่อใหมีผูสนใจในการลงทุนอีกดวย 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหมีสินเชื่ออัตราพิเศษสําหรับการสนับสนุนอุตสาหกรรมในพื้นที่  

5.2 เพื่อรณรงคใหมีผูสนใจในการลงทุนโดยใชสินเชื่อเพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมใน

พื้นที่ 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 มีผูประกอบการ SMEs กลุมโรงงานผลิตและแปรรูปสินคามากขึ้นในกลุมจังหวัด 

6.2 ชนิดและปริมาณของสินคาในกลุมจังหวัดมีมากขึ้น 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ดานการคา การลงทุน และยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัด ดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 จํานวนรายของผูขอสินเชื่อ 

9.2 จํานวนวงเงนิในการขอสนิเชือ่ 

10. ระยะเวลาดาํเนินการ 

12 เดือน  

11. หนวยงานรับผิดชอบ 

อุตสาหกรรมจังหวัด อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย  

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

กระทรวงการตางประเทศ 

ศูนยตรวจคนเขาเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  

13. การดําเนินการ 

13.1 ประชุมคณะทํางานของกลุมจังหวัดเพื่อเตรียมการจัดตลาดนัดแรงงานตางดาว 

13.2 ประชาสัมพันธเพื่อใหนายจางที่มี ความตองการจางแรงงาน และแรงงานตางดาวที่มี

ความประสงคจะทํางานไดทราบถึงการจัดตลาดนัด 

13.3 ประสานกระทรวงการตางประเทศ และสํานักตรวจคนเขาเมือง เพื่อเตรียมเร่ืองที่

เกี่ยวของกับกิจการตางประเทศและการเขา-ออกประเทศ 

13.4 จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการจัดงาน (จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย) 

13.5 จัดเตรียมระบบจัดการสารสนเทศเพื่อการจางแรงงานตางดาวของกลุมจังหวัด 

14. งบประมาณ 

        2,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี  2  สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ 

 

1. กลุมจังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

2. จังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

3. ชื่อโครงการ      โครงการจัดตั้งสินเชื่อเพื่อธุรกิจการคาชายแดน 

4. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาประการหน่ึงที่ผูประกอบการระบุวาเปนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจคือ การ

ขาดแคลนแหลงเงินทุนซึ่งเปนปจจัยสําคัญกับสภาพคลองของธุรกิจ อยางไรก็ตามจากการ

ตรวจสอบไปยังธนา คารพาณิชยและธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs Bank) ในพื้นที่พบวา โดยขอเท็จจริงแลวมีการจัดเตรียมวงเงินสําหรับสนับสนุนการ

ประกอบการของธุรกิจตาง ๆ อยูแลว แตโดยมากไมไดรับทราบจากผูประกอบการ  

 จากการประมวลสภาพปญหาในพื้นที่ ประกอบกับ ความตองการจะผลักดันการสราง

เครือขายวิสาหกิจการคาชายแดนในกลุมจังหวัด จึงเห็นสมควรใหมีโครงการจัดต้ังสินเชื่อเพื่อ

ธุรกิจการคาชายแดนเปนการเฉพาะเจาะจง โดยทํางานรวมกับภาคการธนาคารในพื้นที่เพื่อ

สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการดานการคาชายแดนอยางเต็มที่ ทั้งนี้ การดําเนินการโครงการจะ

เนนการทํางานเชิงรุกเพื่อใหผูประกอบการดานการคาชายแดนเขารวมโครงการ 

5. วัตถุประสงค 

5.1 จัดต้ังสินเชื่อสําหรับผูประกอบการดานการคาชายแดนรวมกับภาคการธนาคาร โดยมี

เงื่อนไขพิเศษใหตรงตามความตองการของผูประกอบการ 

5.2 ใหมีผูประกอบการดานการคาชายแดนเขารวมโครงการ 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 สรางสภาพคลองทางการเงินใหกับเครือขายวิสาหกิจการคาชายแดน 

6.2 ทําใหเครือขายวิสาหกิจการคาชายแดนมีผูประกอบการที่มีความเขมแข็งเพิ่มขึ้น 

6.3 เกิดการบูรณาการในการทํางานรวมกันในการผลักดันธุรกิจการคาชายแดน สงเสริมใ ห

เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเกี่ยวของในพื้นที่ อันจะเปนรากฐานสําคัญในการ

พฒันาตอไป 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
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� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ดานการคา การลงทุน และยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัด ดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 ความมีอยูของสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจการคาชายแดน 

9.2 จํานวนรายของผูประกอบการดานการคาชายแดนที่เขารวมโครงการ  

10. ระยะเวลาดาํเนินการ 

12 เดือน 

11. หนวยงานรับผิดชอบ 

อุตสาหกรรมจังหวัด 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

13. การดําเนินการ 

13.1 ประสานธนาคารในพื้นที่กลุมจังหวัดเพื่อจัดต้ังกองทุนสินเชื่อเพื่อธุรกิจการคา

ชายแดน โดยจัดใหมีการประชุมรวมเพื่อใหสินเชื่อมีเงื่อนไขพิเศษสอดคลองกับความตองการ

ของผูประกอบการ 

13.2 ดําเนินการสงเสริมการตลาดใหกับโครงการเพื่อสื่อสารและจูงใจใหมีผูประกอบการ

เขารวมโครงการ 

13.3 จัดใหมีคลินิกแนะนําและใหคําปรึกษาในการเขียนแผนธุรกิจเพื่อเตรียมความพรอม

ในการขอสินเชื่อใหแกผูประกอบการดานการคาชายแดน 

14. งบประมาณ 

100,000 บาท 
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กลยุทธท่ี  2  สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ 

 

1. กลุมจังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

2. จังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

3. ชื่อโครงการ      โครงการจัดงานแสดงและจําหนายสินคานานาชาติประจําป  

4. หลักการและเหตุผล 

 การจัดงานแสดงและจําหนายสินคานานาชาติประจําปจะดําเนินการที่จังหวัด

หนองคาย โดยในงานจะมีการออกรานเพื่อแสดงสินคาของบริษัทหางร านจากประเทศตาง ๆ 

รวมทั้งจะมีการขายสินคาราคาพิเศษ ในชวงเดือนธันวาคมของทุกป 

 โครงการน้ีจะเปนการประชาสัมพันธใหมีคนรูจักและเกิดทัศนคติที่ดีกับตลาดการคา

ชายแดนที่จังหวัดหนองคายเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งยังเปนการกระตุนการแขงขันภายในเครือขาย

วิสาหกิจการคาชายแดนใหมเีพิม่ขึน้ดวย 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหมีบริษัทหางรานเขารวมงานออกรานตามเปาหมายที่ต้ังไว 

5.2 เพื่อใหมีคนเขาชมงานตามเปาหมายที่ต้ังไว 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ทําใหตลาดการคาชายแดนจังหวัดหนองคายเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น 

6.2 รานคาในตลาดคาชายแดน (เชน ตลาดทาเสด็จ) มีลูกคาเพิ่มมากขึ้นและขายไดมากขึ้น 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
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8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

กลุมจังหวัด  ดานการคา การลงทุน  

จังหวัด  ดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 จํานวนรานคาที่ออกรานในงาน 

9.2 จํานวนคนเขาชมงาน 

10. ระยะเวลาดาํเนินการ 

  เดือนกนัยายน – ธันวาคม  

11. หนวยงานรับผิดชอบ 

  พาณิชยจังหวัด  

12. งบประมาณ   

  1,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี  2  สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ 

 

1. กลุมจังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

2. จังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

3. ชื่อโครงการ     โครงการฝกอบรมเพื่อสรางผูประกอบการดานการคาชายแดน 

4. หลักการและเหตุผล 

 การดําเนินธุรกิจดานการคาชายแดนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีผูประกอบการที่มีความรู

ความสามารถ มีความเขาใจในบริบทในการดําเนินการอยางชัดแจงถองแท จากสภาพที่เปนอยูใน

ปจจุบันถึงแมวาจะมีผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจการคาชายแดนอยูบางแลว แตผูประกอบการ อีก

หลายสวนยังขาดความรูและทักษะที่จะเปนผูประกอบการที่ดี 

 การผลักดันใหเกิดผูประกอบการที่มีขีดความสามารถในการแขงขันนับเปนสวนสําคัญ

ในสวนของกลยุทธเสริมสรางและพัฒนาผูประกอบการ การฝกอบรมใหแกผูประกอบการดาน

การคาชายแดนตามโครงการนี้ นอกจากจะเปนการพัฒนาผูประกอบการรายเดิมแลว ยังมุงที่จะให

เกิดผูประกอบการรายใหมอีกดวย ยิ่งไปกวาน้ันการผลักดันโดยใชรูปแบบของการฝกอบรมยัง

คาดหวังใหเกิดการรวมตัวกันเปนเครือขายของผูประกอบการ ซึ่งในที่สุดจะเปนรากฐานสําคัญใน

การรวมกันเปนเครือขายวิสาหกิจคาชายแดนในที่สดุ 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อจัดใหมีการฝกอบรมใหความรูและเสริมสรางทักษะในการดําเนินธุรกิจการคา

ชายแดนแกผูประกอบการในพื้นที่และผูสนใจจะเปนผูประกอบการคาชายแดน 

5.2 สรางเครือขายผูประกอบการดานการคาชายแดนจากการฝกอบรม 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 มีผูประกอบการด านการคาชายแดนที่มีทักษะความรูในการดําเนินธุรกิจและมีขีด

ความสามารถในการแขงขันสูงเกิดขึ้น 

6.2 เกิดการรวมตัวกันเปนเครือขายวิสาหกิจการคาชายแดน 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

กลุมจังหวัด  ดานการคา การลงทุน  

จังหวัด  ดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

  จํานวนผูประกอบการที่ผานการอบรมและประกอบกิจการดานการคาชายแดน 

10. ระยะเวลาดาํเนินการ 

  4 เดือน 

11. หนวยงานรับผิดชอบ 

  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  พาณชิยจังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย 

13. การดําเนินการ 

13.1 ออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมของธุรกิจและความ

ตองการของผูประกอบการทองถิ่น ทั้งน้ีการออกแบบหลักสูตรจะดําเนินการผานการรวมหารือ

ของนักวิชาการที่มีความรอบรูในธุรกิจการคาชายแดนและผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น 

13.2 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผูประกอบการเพื่อเขาสูโครงการฝกอบรม 

13.3 ฝกอบรมใหกับผูประกอบการตามหลักสูตรที่ไดตระเตรียมไว 

13.4 ทําการประเมินหลักสูตรและการฝกอบรมเพื่อนําผลที่ไดรับไปสูการปรับปรุงการ

ฝกอบรมในระยะตอไป 

14. งบประมาณ  

  500,000 บาท ตอ 1 การอบรม 1 หลักสูตร (ผูเขาอบรม 30 คน) 
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กลยุทธท่ี  2  สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ 

 

1. กลุมจังหวัด หนองคาย หนองบวัลาํภู อุดรธานี เลย 

2. จังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

3. ชื่อโครงการ โครงการผลักดันใหเกิดการรวมกลุมผูประกอบการคาชายแดน 

4. หลักการและเหตุผล 

โครงการนี้เปนการผลักดันใหเกิดการรวมกลุมของผูประกอบการดานการคาชายแดน 

ทั้งน้ีเน่ืองจากการรวมกันเปนกลุ มกอนโดยมีวัตถุประสงครวมกันในอันที่จะสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันใหกับเครือขายวิสาหกิจการคาชายแดน เปนปจจัยสําคัญในการ

พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ  

กระบวนการผลักดันจําเปนที่จะตองสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในเร่ืองการพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจใหแกผูปร ะกอบการ รวมทั้งทําใหเกิดความตระหนักในความสําคัญของการ

รวมตัวกันเปนเครือขายวิสาหกิจ การรวมตัวกันอาจจะอยูในรูปของสมาคมผูประกอบการที่เปน

ทางการโดยมีคณะกรรมการดําเนินการอยางชัดเจนและเปนทางการ มีสํานักงานที่สามารถติดตอ

ไดอยางสะดวก ตลอดจนสามารถผลกัดันกจิกรรมตาง ๆ ของเครือขายวิสาหกิจอยางตอเน่ืองและ

เปนรูปธรรม  

5. วัตถุประสงค 

5.1 ทําใหเกิดการรวมกลุมกันของผูประกอบการชายแดนโดยมีการกําหนดยุทธศาสตรใน

การขับเคลื่อนเครือขายวิสาหกิจการคาชายแดนรวมกันอยางเปนรูปธรรม   

5.2 เกิดกิจกรรมตอเน่ืองภายในเครือขายวิสาหกิจ 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 เครือขายวิสาหกิจการคาชายแดนมีความเขมแข็ง  

6.2 เกิดการทํางานรวมกันในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแก

ผูประกอบการที่รวมอยูในเครือขาย 

6.3 ผูประกอบการดานการคาชายแดนไดรับการพัฒนาและผลการดําเนินการอยางนาพอใจ 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
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� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

กลุมจังหวัด  ดานการคา การลงทุน 

จังหวัด  ดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 การรวมกลุมของผูประกอบการคาชายแดนในรูปแบบที่เปนทางการ 

9.2 จํานวนรายของผูประกอบการที่เขารวมกลุม 

9.3 จํานวนคร้ังของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการริเร่ิมของกลุม  

10. ระยะเวลาดาํเนินการ 

12 เดือน  

12. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

อุตสาหกรรมจังหวัด  

13. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

14. การดําเนินการ 

14.1 จัดการประชุมผูประกอบการคาชายแดนในพื้นที่เพื่อใหความรูความเขาใจการ

พัฒนาอุตสาหกรรมในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ ตลอดจนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสราง

ความตระหนักในความสําคัญที่จะตองมีการรวมตัวกันของผูประกอบการ 

14.2 จัดการประชุมเพื่อจัดต้ังกลุม/ สมาคม ผูประกอบการคาชายแดน  

14.3 ผลักดันใหกลุม/ สมาคม สรางสรรคกิจกรรมใหเกิดขึ้นในกลุมเครือขายวิสาหกิจ 

15. งบประมาณ 

100,000 บาท 



 

  

เครือขายวิสาหกิจการคาชายแดน : กลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืบนและกลาง 

- 27 - 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ 

 

1. กลุมจังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

2. จังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

3. ชื่อโครงการ     โครงการความรวมมือปราบปรามการลักลอบขนสินคาผานชายแดนระหวางไทยกับลาว 

4. หลักการและเหตุผล 

 การแขงขันอยางขาวสะอาดและยุติธรรมเปนเงื่อนไขสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาและ

สรางความเขมแข็งใหกับเครือขายวิสาหกิจการคาชายแดน รัฐมีบทบาทและหนาที่ในการกํากับ

ดูแลใหการดําเนินธุรกิจอยูภายใตกติกาที่ถูกกําหนดขึ้นตามกฎหมาย โดยไมทําใหเกิดความ

เหลื่อมล้ํา หรือเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกันในกลุมผูประกอบการ อยา งไรก็ตามสภาวการณที่

เปนอยูยังมีการลักลอบขนสินคาหนีภาษีผานชายแดนไทย- ลาว อยูเสมอ ถึงแมวาจะมีความ

พยายามในการปราบปรามอยูตลอดเวลาก็ตาม  

 การปราบปรามการลักลอบขนสินคาผานแดนใหมีประสิทธิภาพ จําเปนจะตองมีการ

ขยายขอบเขตความรวมมือระหวางเจาหนาที่ของทั้ง สปป. ลาว และไทย อยางใกลชิด โดยจะตอง

มีการสรางเสริมความเขาใจอันดี และทําใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกันของบุคลากรทั้งสอง

ฝาย นอกจากน้ี จะตองมีผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงคานิยมในการดําเนินธุรกิจ โดยให

ผูเกี่ยวของในธุรกิจการคาชายแดนไดตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีการดําเนินธุรกิจอยางขาว

สะอาดและยุติธรรม ตลอดจนรวมมือกันในการปองปรามไมใหมีการเอารัดเอาเปรียบอันเกิดจาก

การลักลอบขนสินคาหนีภาษี 

5. วัตถุประสงค 

5.1 สรางเสริมความไวเนื้อเชื่อใจกันระหวางบุคลากรทั้งสองประเทศ โดยมุงที่จะทํา

ใหมีการรวมมือกันในการปราบปรามการลักลอบขนสินคาผานชายแดนระหวางไทยกับลาว 

5.2 ทําใหการลักลอบขนสินคาผานชายแดนระหวางไทยกับลาวลดลง 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ทําใหการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการภายในเครือขายวิสาหกิจคาชายแดน มี

ความยุติธรรม ไมมีการเอารัดเอาเปรียบกัน ซึ่งในที่สุดจะ เปนพื้นฐานสําคัญในการสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของเครือขายวิสาหกิจตอไป 

6.2 การสรางกิจกรรมรวมกันของบุคลากรทั้งสองประเทศจะนํามาซึ่งความคุนเคย ไว

เนื้อเชื่อใจและมีความเปนกันเอง สงผลใหเกิดความมั่นคงเปนรากฐานของความสัมพันธอันดี

ระหวางประเทศ 

6.3 การปราบปรามการลักลอบขนสินคาหนีภาษีถือเปนการลดอาชญกรรม ซึ่งจะทํา

ใหสภาพสังคมในพื้นที่โดยรวมมีความผาสุกมากขึ้น 
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7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

กลุมจังหวัด ดานการคา การลงทุน  

จังหวัด  ดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 สถิติการจับกุมการลักลอบขนสินคาผานแดน 

9.2 จํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางรวมมือกันในการปราบปรามก ารลักลอบ

ขนสินคาผานชายแดนระหวางไทยกับลาว 

10. ระยะเวลาดาํเนินการ 

1 ป 

11. หนวยงานรับผิดชอบ 

สํานักงานศุลกากรภูมิภาคที่ 2  

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน 

ดานศุลกากร หนองคาย 

ดานศุลกากรบึงกาฬ จ.หนองคาย 

ดานศุลกากรทาลี่ จ.เลย 

ดานศุลกากรเชียงคาน จ.เลย 
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13. การดําเนินการ 

13.1 จัดต้ังคณะทํางานรวมจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งจาก ภาคประชาชน ภาคเอกชนและ

ภาครัฐ  เพื่อเปนแกนหลักในการดําเนินการผลักดันใหมีความรวมมือในการปราบปรามการ

ลกัลอบขนสนิคาผานแดน  และสรางทัศนคติในการดําเนินธุรกิจการคาชายแด นอยางยุติธรรม 

โดยไมเกดิการเอารัดเอาเปรียบกนั 

13.2 ดําเนินการประสานงานกับสวนราชการ สปป .ลาว ที่ทําหนาที่ในการปองปรามการ

ลักลอบขนสินคาผานชายแดน เพื่อเตรียมการในการจัดประชุมพบปะหารือรวมกันในการ

กําหนดมาตรการปองปรามการลักลอบขนสินคาผานแดน 

13.3 ประชุมพบปะหารือรวมกันระหวางบุคลากรของทั้ง สปป.ลาว และไทยอยางตอเน่ือง

ทุก 2 เดือน 

14. งบประมาณ 

500,000 บาท 
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กลยุทธท่ี  3  สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ 

 

1. กลุมจังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

2. จังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

3. ชื่อโครงการ     โครงการจัดตั้งคณะกรรมการผลักดันความรวมมือระหวางนักธุรกิจไทย- ลาว 

4. หลักการและเหตุผล 

 การเสริมสรางความสัมพันธภาพที่ดีระหวาง นักธุรกิจของ สปป .ลาว และไทย เปน

เงื่อนไขสําคัญในการประกอบธุรกิจรวมกัน ความสัมพันธที่ดีจะเกิดขึ้นไดจากความสนิทสนม

คุนเคยกัน การจัดให มีกิจกรรมรวมกันในลักษณะตางๆ ไดแก การแขงขันกอลฟ การจัดกิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน การจัดกิจกรรมทางศาสนา เปนตน จะเปนการสรางบรรยากาศและเอ้ือใหนัก

ธุรกิจทั้งสองฝายที่เขารวมกิจกรรมไดทําความสนิทสนมคุนเคยกัน  

 อยางไรก็ตาม การจัดใหมีกิจกรรมรวมกันในรูปแบ บตาง ๆ ดังกลาวน้ัน จําเปนจะตอง

มีผูผลักดันอยางเปนรูปธรรม มีการวางแผนงาน การดําเนินการตามแผนงาน ตลอดจนมีการจัดหา

งบประมาณสนับสนุนอยางชัดเจน การจัดต้ังคณะกรรมการตามโครงการนี้จะทําใหมีผูผลักดันให

เกิดการสรางและพัฒนาบรรยากาศแหงความรวมมืออยางมีทิศทางแล ะเปนไปอยางมีระบบ ทั้งนี้

คณะกรรมการที่จะถูกจัดต้ังขึ้นจะเกิดขึ้นจากการเขามีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในแวด

วงธุรกิจการคาชายแดน โดยมีบุคลากรจากสํานักงานพาณิชยจังหวัดทําหนาที่เปนเลขานุการ

ใหกับคณะกรรมการ   

5. วัตถุประสงค 

5.1 จัดต้ังคณะกรรมการผลักดันความรวมมือระหวางนักธุรกิจของ สปป. ลาว และไทย 

5.2 เกิดการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันระหวางนักธุรกิจของ สปป. ลาว และไทย 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 เกิดเครือขายความรวมมือทางธุรกิจระหวางนักธุรกิจทั้งสองประเทศที่มีกิจกรรม

รวมกันอยางตอเน่ืองและเปนรูปธรรม 

6.2 ภาวะทางการค าระหวางประเทศ สปป . ลาว และไทยมีความคึกคัก โดยมีมูลคาทาง

การคาระหวางประเทศสูงมากขึ้น 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

กลุมจังหวัด  ดานการคา การลงทุน แ 

จังหวัด  ดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 จํานวนโครงการที่เกิดขึ้น 

9.2 จํานวนนักธุรกิจไทยที่เขารวมโครงการ 

9.3 จํานวนนักธุรกิจ สปป. ลาว ที่เขารวมโครงการ 

10. ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ป 

11. หนวยงานรับผิดชอบ 

พาณชิยจังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจํา สปป. ลาว 

13. การดําเนินการ 

13.1 ในขั้นแรกจะตองจัดใหมีการประชุมหารือกับผูนําของหอการคาจังหวัดและสภา

อุตสาหกรรมจังหวัดเพือ่หาตัวแทนเข ารวมเปนคณะกรรมการฯ โดยใหคณะกรรมการฯ 

ประกอบดวย กรรมการจํานวนไมมากกวา 12 ทาน  

13.2 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ เพื่อใหเกิดความเปนรูปธรรมที่สมบูรณ 

13.3 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ เปนประจําทุกสองเดือน เพื่อจัดการสรางและ

พัฒนาความรวมมือ  ทั้งน้ีแผนงานกิจกร รมตาง ๆ จะตองเสนอเปนโครงการเพื่อเสนอขอ

งบประมาณจากหนวยเหนือทั้งจากจังหวัด และ/หรือราชการสวนกลาง 

14. งบประมาณ 

  100,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 

 

1. กลุมจังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

2. จังหวัด หนองคาย หนองบวัลาํภู อุดรธานี เลย 

3. ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาการขนสงสินคาทางรถไฟ 

4. หลักการและเหตุผล 

 การสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับเครือขายวิสาหกิจการคาชายแดนที่

สําคัญประการหน่ึงที่นาจะทําได คือ การหาวิธีการลดตนทุนใหกับผูประกอบการ ในบรรดา

ตนทุนชนิดตาง ๆ ตนทุนการ ขนสงสินคาเปนตนทุนการดําเนินการของธุรกิจที่สําคัญอยางหน่ึง 

การลดตนทุนการขนสงเปนสิ่งที่พึงกระทํา ทั้งนี้ การลดตนทุนการขนสงของเครือขายวิสาหกิจ

การคาชายแดนของกลุมจังหวัดสามารถใชบริการขนสงผานทางรถไฟ ซึ่งถือวาเปนการขนสงที่มี

ตนทุนตํ่าเมื่อเทียบกับการขนสงวิธีอ่ืน โดยกลุมจังหวัดมีเสนทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – หนองคาย

ผานพื้นที่ต้ังอยูแลว  

 อยางไรก็ตาม การขนสงสินคาทางรถไฟยังไมเปนที่นิยมในหมูผูประกอบการการคา

ชายแดนนัก ดังน้ันจึงสมควรใหมีสงเสริมและชักจูงใหผูประกอบการหันมาใชบริการขนสงสินคา

ทางรถไฟมากขึ้น โดยการทํางานจะเปนการบูรณาการในการทํางานรวมกันระหวางกลุมจังหวัด

และการรถไฟแหงประเทศไทย โดยการจัดการใหการขนสงโดยทางรถไฟมีความสะดวกสบาย

และคลองตัวในการใชบริการมากขึ้น อีกทั้งใหมีการรณรงคเพื่อสงเสริมการตลาดและเพื่อสราง

ภาพลักษณที่ดีใหกับการใชบริการขนสงสินคาทางรถไฟ 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหผูประกอบการคาชายแดนรูจักและมีทัศนคติที่ดีมากขึ้นตอการขนสงทางรถไฟ  

5.2 เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดกิจกรรมสงเสริมการตลาดใหกับการขนสงทางรถไฟ  

5.3 เพื่อใหมีการขนสงสินคาทางรถไฟเพิ่มมากขึ้น 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ตนทุนการประกอบธุรกิจลดลง ทําใหเครือขายวิสาหกิจการคาชายแดนมีขีด

ความสามารถในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
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� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

กลุมจังหวัด  ดานการคา การลงทุน  

จังหวัด  ดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 จํานวนรายของผูประกอบการที่ใชบริการขนสงสินคาทางรถไฟในชวงหนึ่งป 

9.2 มูลคาของสินคาที่ใชบริการขนสงทางรถไฟ 

10. ระยะเวลาดาํเนินการ 

1 ป 

11. หนวยงานรับผิดชอบ 

การรถไฟแหงประเทศไทย 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 

พาณิชยจังหวัดหนองคาย 

13. การดําเนินการ 

13.1 ติดตอประสานความรวมมือระหวางผูผลักดันการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจในพื้นที่

กับการรถไฟเพื่อทํางานพัฒนารวมกัน 

13.2 จัดใหมีการประชุมระดมสมองของผูประกอบการ เพื่อศึกษาและสํารวจความ

ตองการและความคิดเห็นในการพัฒนาการขนสงสินคาทางรถไฟ 

13.3 ปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการของการรถไฟ เพื่อสนองตอบตอความตองการของ

ผูประกอบการ และทําใหการใหบริการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

13.4 รณรงคเพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีและกําหนดกลยุทธสงเสริมการตลาดใหกับการ

ขนสงทางรถไฟ โดยมุงหวังที่จะทําใหผูประกอบการรูจัก มีทัศนคติที่ดี และทําใหเกิดการใช

บริการขนสงสินคาทางรถไฟ 

14. งบประมาณ 

  100,000 บาท                             

(ไมรวมงบประมาณจากการรถไฟแหงประเทศไทย) 
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กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 

 

1. กลุมจังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

2. จังหวัด หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย 

3. ชื่อโครงการ      โครงการจัดตลาดนัดปลอดภาษีท่ีชายแดน 

4. หลักการและเหตุผล 

 ดวยเหตุที่ตลาดเปนแหลงที่ผูซื้อและผูขายมาพบกัน การจัดใหมีตลาดนัดเกิดขึ้นจึงเปน

การเปดโอกาสใหผูขายสามารถนําสินคามาขาย ในขณะเดียวกันการจัดตลาดอยางมีประสิทธิภาพ

ก็จะสามารถที่จะดึงดูดผูซื้อเขามาซื้อสินคา กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดตลาดนัดจึงเปน

ตัวกระตุนระบบเศรษฐกิจชายแดนอยางสําคัญ 

 นอกจากนี้ ความนาสนใจที่สําคัญประการหนึ่งของการคาชายแดนคือ การซื้อขาย

สินคาปลอดภาษี โดยจะเห็นไดวาประชาชนมักนิยมที่จะจับจายซื้อสินคาในเขตปลอดภาษี

ศุลกากรกันเปนจํานวนมาก เนื่องจากสามารถหาซื้อสินคาแปลกใหม ตลอดจนสินคาราคาถูกได

ในเขตปลอดภาษีศุลกากร  

 แนวคิดในโครงการนี้จะเปนการนําความสนใจตอการจับจายสินคาปลอดภาษีศุลกากร

ของประชาชนมาเปนปจจัยดึงดูดทําใหการคาชายแดนมีความคึกคักมากยิ่งขึ้น โดยจะใหตลาดนัด

ปลอดภาษีมีการจัดจําหนายสินคาที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จากนั้นจะใหมีการส งเสริม

การตลาดเพื่อสรางการรับรูและกระตุนใหประชาชนมาจับจายในตลาดนัดเพิ่มมากขึ้น การจัด

ตลาดนัดปลอดภาษีอาจจะดําเนินการในลักษณะเดือนละคร้ังในพื้นที่ที่มีการตระเตรียมไว เพื่อให

ตลาดนัดมีความสําคัญ มีความเปนพิเศษ และไมเปนการจัดแบบจําเจจนเกินไป  

 ทั้งน้ีการดํา เนินการจะมีการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

การคาชายแดนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุงหวังใหธุรกิจการคาชายแดนเกิดพลวัตและมีการ

เคลื่อนไหลของสินคาดวยความคึกคักมากยิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค 

5.1 ใหมีการจัดตลาดนัดสินคาปลอดภาษีศุลกากร 

5.2 ใหมีการเพิ่มของผูซื้อและผูขายในตลาดนัดปลอดภาษีศุลกากรอัตราสูง 

5.3 ใหประชาชนรูจักและมีความตองการที่จะจับจายที่ตลาดนัดปลอดภาษีศุลกากร 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ผูประกอบการการคาชายแดนมีความต่ืนตัวจากกิจกรรมทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ทําใหมี

ความเขมแข็งในการดําเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

6.2 ระบบเศรษฐกิจชายแดนมีความมั่นคงซึ่งในที่สุดจะเอ้ือประโยชนใหกับเครือขาย

วิสาหกิจการคาชายแดน 
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7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ดานการคา การลงทุน และยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัด ดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

9.1 จํานวนผูขายสนิคาในตลาดนัด 

9.2 จํานวนผูซื้อสินคาในตลาดนัด 

10. ระยะเวลาดาํเนินการ 

1 ป 

11. หนวยงานรับผิดชอบ 

พาณิชยจังหวัดหนองคาย 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

สํานักงานศุลกากรจังหวัดหนองคาย 

13. การดําเนินการ 

13.1 จัดการประชุมรวมของผูเกี่ยวของทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดหนองคาย

ในเร่ืองการจัดตลาดนัดปลอดภาษี 

13.2 จัดหาและตระเตรียมสถานที่ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่จําเปนสําหรับ

การจัดตลาดนัด 

13.3 ดําเนินการในเร่ืองเกี่ยวของกับระเบียบวิธีทางศุลกากรตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหแกผูที่จะเขาคาขายในตลาดนัดปลอดภาษีศุลกากร 
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13.4 จัดการสงเสริมการตลาดเพื่อชักจูงใหมีผูประกอบการการค าชายแดนเขารวมออ

กรานขายสินคาในตลาดนัด ตลอดจนสรางความรับรูและกระตุนใหมีผูสนใจมาซื้อสินคาใน

ตลาดนัด 

14. งบประมาณ 

500,000 บาท 
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