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บทที่ 1 

เครือขายวิสาหกิจดานโลจิสติกส จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน และมหาสารคาม 

 

1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจดานโลจิสติกส จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน และมหาสารคาม 

 ภาพรวมผลการวิเคราะห SWOT ของกลุมจังหวัดเพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตรในการพัฒนา

วิสาหกจิโลจิสติกส โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผูประกอบการ

กลุมเครือขายวิสากิ จโลจิสติกสซึ่งมีขอสรุปการวิเคราะห จุดแขง็  จุดออน โอกาสและขอจํากัด ได

ดังน้ี 

จดุแข็ง ( S: Strength) ไดแก 

- ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของกลุมจังหวัดเปนศูนยกลางของโครงขายคมนาคม(ราง/

ถนน) ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

- มีการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่อง 

- มีผลการศึกษาในการพัฒนาดานโลจิสติกส  (ICD)  อยางชัดเจน 

- มีปริมาณสินคาอุตสาหกรรมที่สงออกเปนจํานวนมาก 

- มีจํานวนรายของผูใหบริการขนสงเปนจํานวนมาก 

- ที่ต้ังกลุมจังหวัดอยูบน  East – West Economics Corridor  

- มีสถาบันการศึกษา และมีแรงงานฝมือ/กึ่งฝมือเปนจํานวนมาก 

จุดออน ( W: Weaknesses) ไดแก 

- ขาดการเชื่อมตอการขนสงหลายรูปแบบ (Mode) 

- การใชประโยชนของระบบโครงสรางพื้นฐานไมเต็มประสิทธิภาพ 

- ผูใหบริการขนสงขาดการสนับสนุนการเขาถึงและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ผูใหบริการดานการนําเขา – สงออกในกลุมจังหวัดมีนอย 

- ขาดความคลองตัวในการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการรายยอย 

โอกาส ( O: Opportunity ) ไดแก 

- นโยบายของประเทศดานการคาและการลงทุนเอ้ือตอการพัฒนาดาน  โลจิสติกส 

เชน  นโยบายการคาเสรี  (FTA)  นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

- การพัฒนาโลจิสติกสถูกกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติและกลุมจังหวัด 

- ประเทศเพื่อนบานมีศักยภาพในการเชื่อมโยง และพัฒนาดานการคา บริการ และ

อุตสาหกรรมรวมกนั 
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- มีโครงการพัฒนาเสนทางเชื่อมระหวางประเทศเพื่อนบานฝงทะเลตะวันออก  ฝง

ทะเลตะวันตก และภายในกลุมจังหวัด 

อุปสรรค ( T: Threats) ไดแก 

- การแขงขันการใหบริการของบริษัทขนสงขามชาติ 

- การปรับตัวขึ้นของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

- เทคโนโลยีที่ใชมาจากตางประเทศมีราคาสูง 

- กฎระเบียบดานการขนสงขาดความชัดเจน 

2. ผลการวิเคราะหปจจัยแวดลอมเครือข ายวิสาหกิจ ดานโลจิสติกส  จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน และ

มหาสารคาม 

การวิเคราะห SWOT ของกลุมจังหวัด โดยใชโมเดลรูปเพชร (Diamond Model) ชวยในการ

วิเคราะหขอมูลเพื่อหาความสัมพันธของผลการวิเคราะหกับแผนยุทธศาสตรในการพัฒนา

วิสาหกจิโลจิสติกส ไดผลสรุปดังน้ี 

• เง่ือนไขของปจจัยการผลิต 

1. จุดแข็ง 

- ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของกลุมจังหวัดเปนศูนยกลางของโครงขายคมนาคม

(ระบบรางและโครงขายถนน) ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

- มีการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่อง 

- มีปริมาณสินคาอุตสาหกรรมที่สงออกเปนจํานวนมาก 

- มีจํานวนรายของผูใหบริการขนสงเปนจํานวนมาก 

- ที่ต้ังกลุมจังหวัดอยูบน  East – West Economics Corridor  

- มีสถาบันการศึกษาใหการสนับสนุนดานวิชาการ 

- มีแรงงานฝมือและกึ่งฝมือเปนจํานวนมาก 

- มีผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ เชน ขาว ออย และมันสําปะหลัง 

2. จุดออน 

- ขาดการเชื่อมตอการขนสงหลายรูปแบบ (Mode) 

- การใชประโยชนของระบบโครงสรางพื้นฐานไมเต็มประสิทธิภาพ 

- ผูใหบริการขนสงขาดการสนับสนุนการเขาถึงและใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ผูใหบริการดานการนําเขา – สงออกในกลุมจังหวัดมีนอย 

- ขาดความคลองตัวในการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการรายยอย  

- มวีฒันธรรมและแนวทางการดํารงชีวิตแบบเกษตรกรรม  
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3. โอกาส 

- มีโครงการพัฒนาเสนทางเชื่อมระหวางประเทศเพื่อนบานฝงทะเล

ตะวันออก  ฝงทะเลตะวันตก และภายในกลุมจังหวัด 

• เง่ือนไขดานอุปสงค 

1. จุดแข็ง 

- มีโรงงานผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่สงออกเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการ

เรียกรองคุณภาพในการบริการที่ไดมาตรฐานในการสงออก 

- มีจํานวนรายของผูใหบริการขนสงเปนจํานวนมาก ซึ่งมีการบริการที่เปน

มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน  

- ผูใหบริการขนสงมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเร็วกวาประเทศเพื่อนบาน 

สามารถเขาถึงความตองการลูกคาในประเทศเพื่อนบานได 

2. จุดออน 

- ผูใหบริการขนสงขาดการสนับสนุนการเขาถึงและใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ผูใหบริการดานการนําเขา – สงออกในกลุมจังหวัดมีนอย 

- ขาดความคลองตัวในการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการรายยอย 

3. อุปสรรค  

- การแขงขันการใหบริการของบริษัทขนสงขามชาติ 

- การปรับตัวขึ้นของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

• อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกัน 

1. จุดแข็ง 

- มีผลการศึกษาวิจัยในการพัฒนาดานโลจิสติกส ไดแก โครงการ

พัฒนาการขนสงดวยตูคอนเทนเนอรทางรถไฟ (Inland Container Depot 

,ICD)  เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของอยางชัดเจน 

- มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาสงออกและสนับสนุนกันตามราย

สาขา 

- มีจํานวนรายของผูใหบริการขนสงเปนจํานวนมาก 

- มี Mode การขนสงที่หลากหลาย 

- มีการพัฒนาทักษะบุคลากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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2. จุดออน 

- ขาดการเชื่อมตอของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ  

- การใชประโยชนของระบบโครงสรางพื้นฐานไมเต็มประสิทธิภาพ 

- ผูใหบริการขนสงขาดการสนับสนุนการเขาถึงและใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ผูใหบริการดานการนําเขา – สงออกในกลุมจังหวัดมีนอย 

- ขาดความคลองตัวในการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการรายยอย  

- ขาดการแลกเปลี่ยนความรูและขาวสารขอมูล 

- บทบาทของสมาคมดานการขนสงที่จัดต้ังขึ้นยังไมเขมแข็งและเหนียว

แนน 

3. โอกาส 

- นโยบายของประเทศดานการคาและการลงทุนเอ้ือตอการพัฒนาดาน  โลจิ

สติกส เชน  นโยบายการคาเสรี  (FTA)  นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

- การพัฒนาโลจิสติกสถูกกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติและกลุมจังหวัด 

- ประเทศเพื่อนบานมีศักยภาพในการเชื่อมโยง และพัฒนาดานการคา 

บริการ และอุตสาหกรรมรวมกนั 

4. อุปสรรค  

- การแขงขันการใหบริการของบริษัทขนสงขามชาติ 

- การปรับตัวขึ้นของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

- ผูประกอบการขาดความเขาใจและทัศนคติตอการสรางเครือขายวิสาหกิจ 

(Cluster) 

• บริบทของการแขงขันและกลยุทธ 

1. จุดแข็ง 

- การแขงขันของผูใหบริการขนสงเปนไปอยางเปนธรรม 

- บรรยากาศการแขงขันของธุรกิจการขนสงเปนไปอยางเขมขนและ

โปรงใส 

- มีจํานวนรายของผูใหบริการขนสงเปนจํานวนมาก เกิดการแขงขันดาน

คุณภาพ 
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2. จุดออน 

- ผูใหบริการขนสงขาดการสนับสนุนการเขาถึงและใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ผูใหบริการดานการนําเขา – สงออกในกลุมจังหวัดมีนอย 

- ขาดความคลองตัวในการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการรายยอย 

3. โอกาส 

- นโยบายของประเทศดานการคาและการลงทุนเอ้ือตอการพัฒนาดาน  โลจิ

สติกส เชน  นโยบายการคาเสรี  (FTA)  นโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

- การพัฒนาโลจิสติกสถูกกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติ 

- กลุมจังหวัดใหการสนับสนุนอยางจริงจังโดนกาํหนดเปนยทุธศาสตร 

- มีแผนงานและโครงการรองรับ 

4. อุปสรรค  

- การแขงขันการใหบริการของบริษัทขนสงขามชาติ 

- การปรับตัวขึ้นของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

- เทคโนโลยีที่ใชมาจากตางประเทศมีราคาสูง 

- กฎระเบียบดานการขนสงขาดความชัดเจน 
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การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจตามโมเดลรูปเพชร (Diamond Analysis) 
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สภาอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

การขนถายลําเลียง

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ 

พัฒนาบุคลากร

เกษตรฯ/อุตสาหกรรม/

พาณิชย/ตางประเทศ/การ

รถไฟฯ/คมนาคม

ผูผลิตและจําหนายน้ํามัน

เชื้อเพลิง

สถาบันการเงิน/./SMEs 

/EXIM

ผูผลิตและจําหนาย

รถบรรทุก

ผูประกอบการดาน       

การซอมบํารุง

3. โครงสรางเครือขายวิสาหกิจดานโลจิสติกส จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน และมหาสารคาม 
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจดานโลจิสติกส  

จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน และมหาสารคาม 

 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    

แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตอุตรดิตถรดิตถ  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    

สุพรรสุพรรณบุรีณบุรี  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..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    

พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นรานราธิวาสธิวาส    
สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจดานโลจิสติกส จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน และมหาสารคาม 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  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

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  

โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส 

จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน และมหาสารคาม 

 

วิสัยทัศน 

มุงมั่นการพัฒนาวิสาหกิจขขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในรูปแบบเครือขายวิสาหกิจ 

(Cluster) ที่สอดคลองกับความตองการและศักยภาพของพื้นที่ 

  พันธกิจ  

สรางเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) โลจิสติกส ที่สอดคลองกับศักยภาพของกลุมจังหวัดรอยเอ็ด 

ขอนแกน มหาสารคาม หรือ “รอยแกนสาร” โดยมุงเนนการทํางานเชิงบูรณาการของหนวยงานที่

เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

  ประเดน็ยุทธศาสตร  

ในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร คณะที่ปรึกษาไดวิเคราะหภายใตโมเดลรูปเพชร (Diamond 

Model) โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย 

(พ.ศ. 2545-2549) ยุทธศาสตรตามแผนการบริหารงานราชการของกลุมจังหวัด และยุทธศาสตรการ

พัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 

เง่ือนไขของปจจัยการผลิต  

 ประเด็นยุทธศาสตร :  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและกฎหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร :  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เง่ือนไขดานอุปสงค  

ประเด็นยุทธศาสตร :  การบริการที่ไดมาตรฐาน 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร:  การพัฒนาการเชือ่มตอเครือขายขอมูล 

บริบทของการแขงขันและกลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร:   การพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการ SMEs 

หมายเหตุ : ประเด็นยุทธศาสตรในบริบทดานการแขงขันและกลยุทธ จะรองรับประเด็นยุทธศาสตรใน

เงื่อนไขดานอุปสงคดวย 
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 จากการวิเคราะหและกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ไดกลยุทธเพื่อการพัฒนาเครือขาย

วิสาหกิจโลจิสติกส ดังน้ี 

  กลยุทธการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส 

กลยุทธที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อ 

 สนับสนุนดานโลจิสติกส 

กลยุทธที่ 2  พัฒนาระบบฐานขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง 

 หนวยงานภาครัฐ เอกชนและผูใชบริการ 

กลยุทธที่ 3  พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส 

กลยุทธที่ 4  สงเสริมธุรกิจและการพัฒนามาตรฐานการใหบริการ 

 ดานโลจิติกส 

  แผนงาน/โครงการภายใตกลยุทธการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส 

กลยุทธที่ 1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนดาน โล

จิสติกส 

1. โครงการศึกษาออกแบบศูนยรวบรวมและกระจายสินคาภายในประเทศ

และภูมิภาค (Distribution Center : DC) 

2. โครงการพัฒนาการขนสงสินคาทางรถไฟ 

3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงขายคมนาคมในกลุมจังหวัด 

4. โครงการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการนําเขา-สงออก 

5. โครงการศึกษาเพื่อกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบฐานขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ 

เอกชนและผูใชบริการ 

1. โครงการจัดทําฐานขอมูล GIS เพื่อพัฒนากระบวนการขนสงสินคา 

2. โครงการศึกษาตนทุนดานการขนสงสินคาอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัด 

3. โครงการสนับสนุนและสงเสริมการใช IT สําหรับผูประกอบการโลจิสติกส 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส 

1. โครงการพัฒนาผูประกอบการดานโลจิสติกส 

2. โครงการสนับสนุนการวิจัยและพฒันาดานโลจิสติกส 

กลยุทธที่ 4 สงเสริมธุรกิจและการพัฒนามาตรฐานการใหบริการดานโลจิสติกส 

1. โครงการพัฒนามาตรฐานรถบรรทุกและการใหบริการ 

2. โครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน 

3. โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายผูประกอบการ 
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รายละเอียดโครงการของเครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส 

จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน และมหาสารคาม 

 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของเพื่อสนับสนุนดาน โลจิสติกส 

 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาออกแบบศูนยรวบรวมและกระจายสินคาภายในประเทศและ

ภูมิภาค (Distribution Center : DC) 

4. หลักการและเหตุผล 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสินคาทางการเกษตรที่สําคัญ คือ ขาว ออย และมันสําปะหลัง 

ซึ่งเปนวัตถุดิบตนนํ้าที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมในภูมิภาค การขนสงวัตถุดิบ และสินคา

สําเร็จรูปในปจจุบันยังมีคาใชจายดานโลจิสติกสที่สูง  ซึ่งไดมีการพัฒนาเครือขายโลจิสติกส

และมีการหาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมระบบการขนสงเชื่อมโยงหลายรูปแบบ 

โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพเปนเสมือนโครงสรางแกนกลาง  (Skeleton) ของระบบ    

โลจิสติกสในการนําสงสินคา /บริการจากตนทางแหลงผลิตจนถึงปลายทางผูบริโภคโดยมี

องคประกอบที่สําคัญ ไดแกประตูการคา อันไดแก ทาเรือ  ทาอากาศยาน  และดานชายแดนซึง่

คุณภาพโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพของประเทศไทยอยูในระดับคอนขางดี องคประกอบที่

สําคัญอีกประการหน่ึง คือ การเชื่อมโยงของโครงขายในประเทศ  ไดแก สิง่อํานวยความสะดวก

ศนูยรวบรวมแล ะกระจายสินคาบนโครงขายขนสงสายหลักซึ่งยังไมเพียงพอ  ทําใหการ

เชื่อมโยงระหวางโครงขายขนสงยังไมมีประสิทธิภาพ  โครงการศึกษา ออกแบบศนูยรวบรวม

และกระจายสินคาภายในประเทศและภูมิภาค (Distribution Center : DC) เปนโครงการที่ชวยให

ระบบโลจิสติกสเกิดประสิทธิภาพและลดตนทุนดานโลจิสติกสของผูมีสวนเกี่ยวของไดทั้งระบบ 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาออกแบบศูนยรวบรวมและกระจายสินคาภายในประเทศและภูมิภาค 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและกระจายสินคา  

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีตนแบบศูนยรวบรวมและกระจายสินคา 

2. การขนสง รวบรวมและกระจายสินคามีประสิทธิภาพ 
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7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

  - รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาค 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 มีผลการศึกษาเพื่อกําหนดขนาดและตําแหนงที่ต้ังของศูนยกระจายสินคาภายในประเทศ

และภูมิภาคได 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

   12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

   

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3. สํานักงานจังหวัดขอนแกน 

4. สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

5. สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม 
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13. การดาํเนินงาน 

1. รวบรวมและทบทวนการศึกษา แผนงาน โครงการที่เกี่ยวของ  

2. สํารวจขอมูลความตองการการขนสงสินคาภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

3. สํารวจพื้นที่ที่มีศักยภาพในการออกแบบ 

4. การออกแบบผังในการดําเนินการในศูนยกระจายสินคา 

5. ออกแบบดานวิศวกรรม  

6. การประมาณราคา 

7. วิเคราะหดานเศรษฐศาสตรและการเงิน 

8. ศึกษาประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

9. กําหนดพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม 

10. กําหนดแผนงานและวางแผนการกอสรางโครงการ 

14. งบประมาณ 

  5,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของเพื่อสนับสนุนดาน โลจิสติกส 

 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการขนสงสินคาทางรถไฟ 

4. หลักการและเหตุผล 

แนวความคดิเร่ืองจัดการโลจิสติกส  ไดเร่ิมเขามามีบทบาทตอกา รพัฒนาองคกรทั้ง

ภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน  แตในปจจุบันระบบโครงสราง

พื้นฐานดานโลจิสติกสของประเทศไทยยังขาดการเชื่อมโยงระบบการขนสง  อยางไรก็ตาม  

ตนทุนโลจิสติกสภาพรวมของประเทศไทยยังอยูในระดับที่สูง สาเหตุที่สําคัญเน่ืองจากยังขาด

ความเชื่อมโยงของโครงขายการขนสงในประเทศ  สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงขายขนสง

สายหลักยังไมเพียงพอ และการเชื่อมโยงระหวางโครงขายขนสงยังไมมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นโครงการพัฒนาการขนสงสินคาทางรถไฟ จึงเปนโครงการที่ศึกษา วิเคราะห 

การขนสงสินคาทางรถไฟทั้งในดาน ระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบขอมูลสารสนเทศ การ

บริหารจัดการ และการพัฒนาธุรกิจใหบริการดานโลจิสติกสในการขนสงสินคาทางรถไฟ 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการขนสงและบริหารจัดการอยางสูงสุด 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของการขนสงสินคาทางรถไฟดานระบ บ

โครงสรางพื้นฐาน การเชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการ และธุรกิจใหบิการ

ดานโลจิสติกสที่เกี่ยวของ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการขนสงสินคาทางรถไฟ  

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. รายงานผลการศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของการขนสงสินคาทางรถไฟดาน

ระบบโครงสรางพื้นฐาน การเชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการ และธุรกิจ

ใหบริการดานโลจิสติกสที่เกี่ยวของ 

2. รายงานผลการศึกษา วิเคราะหการบริหารจัดการ 

3. รายงานผลการศึกษา วิเคราะหการเชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศ 

4. รายงานผลการศึกษา วิเคราะหกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
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7. ประเด็นยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

  - รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาคจังหวัด    

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. รายงานผลการศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของการขนสงสินคาทางรถไฟดาน

ระบบโครงสรางพื้นฐาน การเชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการ และธุรกิจ

ใหบริการดานโลจิสติกสที่เกี่ยวของจํานวน 1 ชุด 

2. รายงานผลการศึกษา วิเคราะหการบริหารจัดการจํานวน 1 ชุด 

3. รายงานผลการศึกษา วิเคราะหการเชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศจํานวน 1 ชุด 

4. รายงานผลการศึกษา วิเคราะหกฎ ระเบียบที่เกี่ยวขอจํานวน 1 ชุด 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

   12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3. การรถไฟแหงประเทศไทย 

13. การดาํเนินงาน 

1. รวบรวมและทบทวนการศึกษา แผนงาน โครงการที่เกี่ยวของ 

2. สํารวจขอมูลความตองการการขนสงสินคาทางรถไฟภายในภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

3. วิเคราะหระบบโครงสรางพื้นฐาน 

4. วิเคราะหระบบการบริหารจัดการ 

5. วิเคราะหระบบขอมูลสารสนเทศ 

6. ศึกษาวิเคราะหกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 

14. งบประมาณ 

    1,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของเพื่อสนับสนุนดาน โลจิสติกส 

 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงขายคมนาคมในกลุมจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสินคาทางการเกษตรที่สําคัญ คือ ขาว ออย และมัน

สําปะหลัง ซึ่งเปนวัตถุดิบตนนํ้าที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมในภูมิภาค การขนสงวัตถุดิบ และ

สินคาสําเร็จรูปในปจจุบันยังมีคาใ ชจายดานโลจิสติกสที่สูง ซึ่งไดมีการพัฒนาเครือขาย                 

โลจิสติกสและมีการหาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมระบบการขนสงเชื่อมโยงหลายรูปแบบ 

โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพเปนเสมือนโครงสรางแกนกลาง  (Skeleton) ของ

ระบบโลจิสติกสในการนําสงสินคา/บริการจากตนทางแหลงผลิตจนถึงปลายทางผูบริโภคโดยมี

องคประกอบที่สําคัญ ไดแกประตูการคา อันไดแก ทาเรือ  ทาอากาศยาน  และดานชายแดนซึง่

คุณภาพโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพของประเทศไทยอยูในระดับคอนขางดี องคประกอบที่

สําคัญอีกประการหน่ึง คือ การเชื่อมโยงของโครงขายในประเทศ  ไดแก สิง่อํานวยความสะดวก

ศูนยรวบรวมและกระจายสินคาบนโครงขายขนสงสายหลักซึ่งยังไมเพียงพอ  ทําใหการ

เชื่อมโยงระหวางโครงขายขนสงยังไมมีประสิทธิภาพ  โครงการศึกษา ออกแบบศนูยรวบรวม

และกระจายสินคาภายในประเทศและภูมิภาค (Distribution Center : DC) เปนโครงการทีช่วยให

ระบบโลจิสติกสเกิดประสิทธิภาพและลดตนทุนดานโลจิสติกสของผูมีสวนเกี่ยวของไดทั้งระบบ 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาออกแบบศูนยรวบรวมและกระจายสินคาภายในประเทศและภูมิภาค 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและกระจายสินคา  

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มตีนแบบศนูยรวบรวมและกระจายสินคา 

2. การขนสง รวบรวมและกระจายสินคามีประสิทธิภาพ 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

   กลุมจังหวัด - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

    - รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาค  

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

  มีผลการศึกษาเพื่อกําหนดขนาดและตําแหนงที่ต้ังของศูนยกระจายสินคา

ภายในประเทศและภูมิภาคได 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

   12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   
   

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3. สาํนักงานจังหวัดขอนแกน 

4. สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

5. สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม 

13. การดาํเนินงาน 

1. รวบรวมและทบทวนการศึกษา แผนงาน โครงการที่เกี่ยวของ  

2. สํารวจขอมูลความตองการการขนสงสินคาภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

3. สํารวจพื้นที่ที่มีศักยภาพในการออกแบบ 

4. การออกแบบผังในการดําเนินการในศูนยกระจายสินคา 

5. ออกแบบดานวิศวกรรม  

6. การประมาณราคาวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรและการเงิน 

7. ศึกษาประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

8. กําหนดพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม 

9. กําหนดแผนงานและวางแผนการกอสรางโครงการ 

14. งบประมาณ   5,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของเพื่อสนับสนุนดาน โลจิสติกส 

 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  ขอนแกน 

3. ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการนําเขา-สงออก 

4. หลักการและเหตุผล 

โครงสรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับโลจิสติกสและการนําเขา-สงออกมีจํานวนมาก และยัง

มีความซ้ําซอนระหวางหนวยงานกระบวนการใหบริการของรัฐ  (Government Process) ที่มี

ขั้นตอนมากและใชเวลานานเปนอุปสรรคสําคัญตอการนําเขา -สงออกและบริหารจัดการ                

โลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเชื่อถือไดในระดับมาตรฐานสากล อีกทั้งบางขั้นตอน

ทําใหเกิดความลาชา และไมสามารถรองรับตอสภาวการณปจจุบันที่อยูภายใตยุคของเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส) ได ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงขั้นตอนที่

เกี่ยวของเพื่อเอ้ืออํานวยตอระบบใหบริการนําเขา-สงออก และกระบวนการใหบริการ  

ดังน้ันเพื่อใหขั้นตอนการนําเขา-สงออกสามารถทํางานไดอยางประสิทธิภาพ “โครงการ

ปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการนํา -เขาสงออก” จึงพัฒนากฎ ระเบียบ  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ

นําเขา-สงออกอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล  โดยการพฒันากฎ ระเบียบดานการ

นําเขา -สงออก ทั้งทางบก  ทางน้ํา  และทางอากาศ  รวมทั้งใหมีการปรับปรุงระเบียบ

กระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร โดยการปรับปรุงกฎหมายดานการขนสง สราง

ความชัดเชน  และลดความซ้ําซอนทางกฎหมาย  และพัฒนากฎหมายรองรับธุรกิจใหบริการ             

โลจิสติกส รวมถึงผลักดันการบังคับใชกฎหมายเพื่อสนับสนุนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ปรับปรุง

กระบวนการใหบริการของหนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานระดับสากลโดยการเรงรัดใหหนวยงาน

ภาครัฐปรับปรุงกระบวนการในการใหบริการโดยเฉพาะกระบวนการนําเขาสงออก  และการ

กําหนดมาตรฐานการใหบริการที่สอดคลองกับระสากล โดยการสนับสนุนใหเกดิศนูยบริการแบบ

เบด็เสร็จ (One Stop Service) ที่มีมาตรฐาน 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาวิเคราะหขั้นตอนการสงออก-นําเขา 

2. ศึกษาวิเคราะหระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร  

3. เพือ่ใหปรับปรุงกระบวนการให บริการของหนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานระดับ

สากลโลก 
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4. กําหนดมาตรฐานการใหบริการที่สอดคลองกับระสากล  โดยการสนับสนุนใหเกดิ

ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่มีมาตรฐาน 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีผลศึกษาวิเคราะหขั้นตอนการสงออก-นําเขา 

2. มีผลการวิเคราะหศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

   กลุมจังหวัด - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

    - รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาคจังหวัด    

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. มีผลศึกษาวิเคราะหขั้นตอนการสงออก-นําเขา จํานวน 1 ชุด 

2. มีผลการวิเคราะหศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร

จํานวน 1 ชุด  

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

   12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

   

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแกน 



 

  

เครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส  : กลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืบนและกลาง 

- 22 - 

13. การดาํเนินงาน 

1. รวบรวมและทบทวนขั้นตอน กฎ ระบียบเกี่ยวกับการสงออก 

2. สัมภาษณผูทรงคุณที่เกี่ยวของ 

3. จัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

4. วิเคราะหขัน้ตอนการนําเขา-สงออก 

5. จัดประชุมผูทรงคุณวุฒิระดับนโยบาย 

6. จัดทําขอเสนอวิเคราะหขั้นตอนการนําเขา-สงออก 

14. งบประมาณ 

    5,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของเพื่อสนับสนุนดาน โลจิสติกส 

 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ               โครงการศึกษาเพื่อกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

4. หลักการและเหตุผล 

กลุมจังหวัด “รอยแกนสาร ” มีความไดเปรียบดานที่ต้ังที่อยูในกลุมพื้นที่  ซึ่งเปน

ฐานเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตเศรษ ฐกจิ EWEC และมี

ศักยภาพพัฒนาเปนฐานการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวในอนาคต  การพฒันา

เขตเศรษฐกิจพิเศษจะสงผลใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการผลิต  การคา การลงทุน และ

การคมนาคมขนสงของอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ตลอดจนชวยกระตุนเศรษฐกิจและสังคมใน

ระดับกลุมจังหวัด  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

ไทยทั้งดานการคา  การลงทุน การทองเที่ยว และโอกาสการจางงานในพื้นที่  นอกจากน้ีถือเปน

โครงการนํารองสําหรับการพัฒนาในรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สามารถขยายผลการพัฒนา

ไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพอ่ืนในประเทศ 

5. วัตถุประสงค 

1. เปนศูนยกลางดานการผลิต การคา การลงทุน  และการคมนาคมขนสงของเสนทาง

ระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโครงขายคมนาคมขนสง

เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภายในและประเทศเพื่อนบานตามแนว EWEC 

2. กระตุนเศรษฐกิจและสังคมในระ ดับกลุมจังหวัดจังหวัด ใน                                    

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทยทั้งดานการคา การ

ลงทุน การทองเที่ยว และโอกาสการจางงานในพื้นที่  

3. พัฒนาเปนโครงการนํารองที่จะเปนแมแบบสําหรับการพัฒนาในรูปแบบเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และสามารถขยายผลการพัฒนาไปยังพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพอ่ืนใน

ประเทศ กําหนดมาตรฐานการใหบริการที่สอดคลองกับระสากล  โดยการสนับสนุนใหเกดิ

ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่มีมาตรฐาน 
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6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

กําหนดใหพื้นที่ที่จัดต้ังขึ้นมี ระบบการจัดการเศรษฐกิจเปนพิเศษแตกตางจากพื้นที่

พัฒนาอ่ืนๆและมีการบริหารจัดการในรูปแบบเฉพาะตัว  พัฒนาพื้นที่ใหเปนประตูการคา ฐาน

การผลิต และระบายสินคาของนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ  โดยอาศัยวัตถุดิบและแรงงาน

จากพื้นที่โดยรอบทั้งภายในและประเทศเพื่อนบาน  

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

   กลุมจังหวัด - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

    - รวบรวมและกระจายสนิคาในภูมิภาค จังหวัด 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ดวยการพัฒนาพื้นที่ใหเปนประตู

การคาฐานการผลิต  และระบายสินคาของนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ  โดยอาศัยวัตถุดิบ

และแรงงานจากพื้นที่โดยรอบทั้งภายในและประเทศเพื่อนบาน 

2. ผอนคลายกฎระเ บียบที่เปนตัวกีดขวางการคา การลงทุนระหวางประเทศ  และ

ปรับปรุงกฎหมาย /นโยบายสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ทั้งดานสิทธิประโยชน  จัดต้ัง             

One-Stop Services การผอนปรนใชแรงงานตางดาว และการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ 

3. สงเสริมชุมชนในฐานรากใหมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นจากการเพิ่มปริมาณการคา  

การ ลงทุน การผลิต  

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

   12 เดือน 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส  : กลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืบนและกลาง 

- 25 - 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

  สํานักงานพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ 

  สํานักงานสงเสริมการลงทุน 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแกน 

2. สํานักงานพาณิชยจังหวัดรอยเอ็ด 

3. สํานักงานพาณิชยจังหวัดมหาสารคาม 

13. การดาํเนินงาน 

1. สศช. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดทําแผนปฏิบัติการ  

2. หนวยงานที่เกี่ยวของกับแผนงานทั้งในสวนที่ขอรับจัดสรรงบประมาณและ               

ในสวนที่ดําเนินการโดยไมตองขอรับจัดสรรงบจะตองดําเนินการตามแผนงาน/โครงการภายใต

แผนปฏิบัติการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

14. งบประมาณ 

    5,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบฐานขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชนและ

ผูใชบริการ 

 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ  โครงการจัดทําฐานขอมูล GIS เพื่อพัฒนากระบวนการขนสงสินคา 

4. หลักการและเหตุผล 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS) เปนเคร่ืองมือที่สําคัญที่ใชในระบบขนสงอัจฉริยะ  

ทําใหการใชงานระบบขนสงอัจฉริยะเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  GIS นํามาใชในระบบ

ขนสงอัจฉริยะหลายประเภท อันเน่ืองดวยคุณสมบัติของ  GISที่สามารถรวบรวม  วิเคราะห  และ 

แสดงผล ขอมูลการจราจร  ซึ่งเปนขอมูลเชิงพื้นที่ไดดี  นอกจากน้ี  GIS มาใช ประกอบดวยงาน

สารสนเทศการเดินทาง  การวางแผนการเดินทางระบบการจัดการจราจรแบบกาวหนา  ระบบ

จัดการทีจ่อดรถแบบกาวหนา การติดตามยานพาหนะ ระบบขนสงสาธารณะแบบกาวหนา  และ 

ระบบจัดการเดินรถขนสงเชิงพาณิชย  ซึ่งเห็นไดวา  GIS มีความสําคัญที่ทําใหระบบขนสง

อัจฉริยะพัฒนาไดอยางรวดเร็ว  และ เปนเทคโนโลยีที่พิสูจนแลว  (Proven technology) ที่

สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยตีางๆ เพื่อยกระดับคุณภาพระบบขนสงโดยรวมใหมีประสิทธิภาพ  

และ นํามาใชงานไดอยางดี 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (Geographical Information System หรือ GIS) ไดรับ

ความนิยมนํามาใชในงานระบบขนสงและถูกนํามาใชในงานระบบขนสงและการจราจรเปน

อยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งใ นชวงทศวรรษที่ผานมาที่มีการพัฒนา  GIS ใหแพรหลายและ

รองรับกับระบบสารสนเทศที่มีผูใชทั่วไป  เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล  (Personal Computer 

หรือ  PC) และ  ระบบอินเตอรเน็ต  GIS จึงไดถูกใชเปนเคร่ืองมือที่เหมาะสมและทรง

ประสิทธิภาพเคร่ืองมือหนึ่งในการพัฒนาและการใช งานระบบขนสงอัจฉริยะ  การตรวจสอบ

ตําแหนงยานพาหนะ  เพื่อการนําทาง  (Navigation) และ แนะนําเสนทาง (Route Guidance) เปน

การตรวจสอบตําแหนงของยานพาหนะคันใด  ๆเพื่อระบุตําแหนงบนแผนที่ระบบ  GIS ที่จะใช

เปนเคร่ืองมือในการแสดงผลเพื่อใหขอมูลแกผูขับขี่ในการขับขี่ยานพาห นะไปยังจุดหมายที่

ตองการ  GIS ยังทําหนาที่เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหหารายละเอียดที่ผูขับขี่ตองการ  เชน 

ระยะหางจากทางแยกที่ตองการเลี้ยวขอมูลสถานที่ระหวางเสนทาง  การคํานวณระยะทางและ

ความเร็ว  นอกจากน้ี  ยังอาจมีการติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลอ่ืนๆ  จากยานพาหนะอ่ื นๆ (หรือ 

ขอมูลการจราจรโดยรวมทันกาล ) เพื่อใชในการวิเคราะหหาเสนทางที่เหมาะสม  ขอมูลเพิ่มเติม
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ที่จะเปนในการวิเคราะหอาทิเชน สภาพการจราจร (ปริมาณการจราจร  เวลาในการเดินทาง ) บน

ชวงถนนตางๆ  อุบัติการณ  (Incident) หรือ กิจกรรมพิเศษบนโครงขายถนน  ณ เวลาตางๆ  โดย 

GIS จะชวยใหการรวบรวม และ วิเคราะหขอมูลเปนไปโดยดี 

5. วัตถุประสงค 

1. จัดทําฐานขอมูล GIS เพื่อพัฒนากระบวนการขนสงสินคา 

2. รวบรวม  ศึกษาและ วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนากระบวนการขนสงสินคา 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ     

  มีระบบฐานขอมูล GIS จํานวน 1 ชุด  

7. ประเด็นยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

   กลุมจังหวัด  - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

    -  รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาคจังหวัด 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ระบบฐานขูลมูล GIS สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใหแกผูประกอบการขนสงได  

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

   12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

1. สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน 

2. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรอยเอ็ด 

3. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 
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12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน 

2. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรอยเอ็ด 

3. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 

13. การดาํเนินงาน 

1. คัดเลือกกลุมอุตสาหกรรมและผูประการ 

2. ศึกษาลักษณะและเสนทางการขนสง 

3. จัดทําระบบฐานขอมูล GIS 

4. ฝกอบรมและทดลองใช 

14. งบประมาณ 

  2,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบฐานขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชนและ

ผูใชบริการ 

 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาตนทุนดานการขนสงสินคาอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล 

การขนสงคมนาคมในปจจุบันนับเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

อุตสาหกรรม  และคุณภาพชีวิตของประชาชน  ทั้งในสังคมชนบทและในเมือง  ซึ่งสําหรับ

ประเทศไทยสวนใหญจะพึ่งพาอาศัยการขนสงคมนาคมทางบกเปนหลัก  ดวยสาเหตุคอืความ

สะดวก รวดเร็ว  ความสามารถในการขนสงสินคาถึงปลายทางและงบประมาณสนับสนุนจาก

ภาครัฐในการพัฒนาระบบการคมนาคมทางบก  แตเนื่องดวยสภาพการแขงขันทางการคา  ธุรกิจ

ทั้งในประเทศและระหวางประเทศทวีความรุนแรงขึ้น  จึงทําใหผูประกอบการพยายามปรับตัว

ใหสินคาของตนเอง  มีตนทุนที่ถูกหรือมีประสิทธิภาพใ นการขนสงกระจายสินคาเพื่อเพิ่ม       

ขีดความสามารถในการแขงขัน 

ดังน้ัน ระบบการจัดการการขนสงสินคาและตนทุนคาขนสง  จึงนับเปนปจจัยที่สําคัญ

ยิ่งตอศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการนอกจากน้ี  โครงสรางตนทุนการขนสง

สินคาที่ยังไมโปรงใสชัดเจนเปนองค ประกอบหนึ่งที่ทํ  าใหประชาชนหรือผูผลิตขั้นตน  เชน 

เกษตรกร ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการปรับเปลี่ยนตนทุนคาขนสงที่ไมสามารถทราบถึงตนทุนที่

แทจริงและเปนธรรมทําใหรัฐมีความลําบากในการกํากับตนทุนราคาสินคาที่ควรจะเปน  ซึ่ง

จําเปนตอการดํารงชีพและเศรษฐกิจไม วาจะเปนสินคาเกษตร  อุตสาหกรรมหรือสินคาอุปโภค

บริโภคดวยเหตุผลดังที่กลาวมาขางตน  จึงกาํหนดใหม ี “โครงการศึกษาตนทุนดานการขนสง

สินคาอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัด ” ซึ่งผลการศึกษาในคร้ังน่ีมุงหวังที่จะเสนอขอมูลอันเปน

ประโยชนเพื่อใหสามารถใชในการปรับปรุงระบบการขนสงสินคาในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุดในระยะยาว เพื่อเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศตอไป 
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5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหไดขอมูล รูปแบบ  ปริมาณ เสนทาง สดัสวน อัตราคาขนสงในการขนสง

สินคาโครงสรางและตัวแปรในการกําหนดโครงสรางของตนทุนที่แทจริงของก ารขนสงสินคา

การขนสงสินคาแตละประเภทของการขนสง  

2. เพือ่ใหไดแนวทาง  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนสงสินคาที่

เหมาะสม 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีขอมูลดานตนทุน รูปแบบ  ปริมาณ  เสนทาง  สดัสวน  อัตราคาขนสงในการขนสง

สินคาโครงสรางและตัวแปรในการกําหนดโครงสรางของตนทุนที่แทจริงของการขนสง 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

  - รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาคจังหวัด    

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

   12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

1. สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน 

2. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรอยเอ็ด 

3. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 
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12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน 

2. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรอยเอ็ด 

3. สํานักงานอุการทบทวนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ  ไดแก รายงานการศึกษา  

ผลวิจัย และเอกสารตาง ๆ ที่มีการจัดทําขึ้นในอดีต 

13. การดาํเนินงาน 

1. คดัเลอืก การทบทวนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ  ไดแก  รายงานก ารศึกษา              

ผลวิจัย และเอกสารตาง ๆ ที่มีการจัดทําขึ้นในอดีต 

2. การรวบรวมขอมูลดานสถิติ  ทั้งสถิติดานการขนสงซึ่งเกี่ยวของกับกลุมของสินคา

หลักที่ศึกษา  อาทิ การผลิต การใชประโยชนภายในประเทศ  การนําเขาและสงออก  ซึ่งขอมูล 

เชิงปริมาณเหลานี้จะเปนประโยชนทั้งในแงของการวางแผนการสํ ารวจภาคสนาม  การจัดทําผัง   

ตนทาง ปลายทาง รวมทั้งการคํานวณโครงสรางตนทุน 

3. การรวบรวมขอมูลผูประกอบการสินคา  ผูประกอบการขนสง  และหนวยงาน

ราชการตาง  ๆ ที่เกี่ยวของ  ขอมูลทางธุรกิจไดมาจากสมาคมผูประกอบการสินคา  และสมาคม

ขนสง เก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานราชการตางๆ  ซึ่งจะทําใหทราบขอมูลเบื้องตนของผูมี

สวนเกี่ยวของกับสินคาหลักที่ศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลของผูประกอบการใหญที่มี

บทบาทสําคัญในการกําหนดรูปแบบการขนสงสินคา  ขณะเดียวกัน  ขอมูลของผูประกอบการ

ขนาดกลาง  และขนาดเล็ กโดยทั่วไปยอมเปนประโยชนตอการคัดเลือกกลุมตัวอยางและ             

การสํารวจภาคสนามซึ่งจะทําใหภาพรวมของขอมูลมีความสมบูรณ 

4. การศึกษากฎหมาย  หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการประกอบการสินคาและ            

การขนสงโดยในเบื้องตนเพื่อใหทราบถึงขอบังคับที่มีอิทธิ พลตอการกําหนดปริมาณ  หรือเลอืก

รูปแบบการขนสง อาทิเชน กฎระเบียบทางดานภาษี น้ําหนักบรรทุก เปนตน 

5. การศึกษารูปแบบยานพาหนะที่ใชในการขนสง  ซึ่งยอมแตกตางกันไปตาม

ประเภทของสินคาและ  Mode การขนสง  เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนกอนการพูดคุยสัมภาษณกับ

ผูประกอบการสินคา ซึ่งจะทําใหเห็นภาพที่ชัดเจนของการขนสงมากยิ่งขึ้น 

14. งบประมาณ 

  2,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบฐานขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชนและ

ผูใชบริการ 

 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนและสงเสริมการใช IT สําหรับผูประกอบการโลจิสติกส 

4. หลักการและเหตุผล 

การขนสงคมนาคมในระบบเศรษฐกิจในยุคขอมูล  ขาวสารและความรู  (Knowledge 

Economic) ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  (Globalization) ที่การแขงขันทวีความ

เขมขนขึ้น  การพัฒนาระบบขอมูลที่เกี่ยวกับระบบโลจิสติกสจึงเปนสิ่งที่จําเปนที่ตองรวมกัน

พัฒนาใหเกิดขึ้น เนื่องจากการเชื่อมโยงขอมูลและฐานขอมูลเกี่ยวกับโลจิสติกสของไทยยังขาด

ความสมบูรณ ไดแก ระบบขอมูลเพื่อการบริการนําเขา -สงออก ของภาครัฐขาดการแลกเปลี่ยน

เชื่อมโยงเปน ระบบเดียวกัน  ทําใหเกิดความซ้ําซอนและเปนภาระตนทุนที่ไมสรางมูลคาเพิ่ม 

(Non Value Added Cost) ใหแกธุรกิจ  เน่ืองจากมีหนวยงานและขั้นตอนที่เกี่ยวของมาก  

นอกจากนี้ระบบขอมูลภายในองคกรและเอกชน  (Back Office) ไมมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ

โดยระบบอิเล็กทรอนิกสและขาดมาตรฐานรวม  (Common Platform) ทั้งในเร่ืองขอมูลที่จัดเก็บ

และเทคโนโลยีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาบริการของรัฐใหเอ้ือตอการทําธุรกิจที่มี

ประสิทธิภาพ และยังไมมีการจัดเก็บและพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกสใน

ระดับประเทศ เนื่องจากยังไมมีความตระหนั กถึงความสําคัญและขาดองคความรูในการจัดเก็บ

แนวทางการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลและฐานขอมูลดาน โลจิสติกส  

5. วัตถุประสงค 

1. พฒันาระบบ  e-logistics เพื่อการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ  เอกชน

และผูใหบริการ 

2. พัฒนาระบบ  Single window Entry ใหเปนศูนยกลาง ของระบบใหบริการเพื่อการ

นําเขา-สงออก 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผูใหบริการดานโลจิสติกสสามารถตรวจสอบ

ที่มาของสินคาได 

2. มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําธุรกิจ  ดวยการสงเสริมการคา

ผานชองทาง e-logistics 
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7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

  - รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาคจังหวัด    

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. มีระบบ  e-logistics เพื่อการเชื่อมโยงขอมูล จํานวน 1 ระบบ  

2. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูใหบริการดานโลจิสติกสมีความรูความเขาใจ

มากขึ้น  

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

   12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

1. สาํนักงานพาณชิยจังหวัดขอนแกน 

2. สํานักงานพาณิชยจังหวัดรอยเอ็ด 

3. สํานักงานพาณิชยจังหวัดมหาสารคาม 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. สาํนักงานพาณชิยจังหวัดขอนแกน 

2. สํานักงานพาณิชยจังหวัดรอยเอ็ด 

3. สํานักงานพาณิชยจังหวัดมหาสารคาม 
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13. การดาํเนินงาน 

1. คดัเลอืกการทบทวนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ  

2. การรวบรวมขอมูลดานสถิติ  

3. รวบรวมขอมู ลจากผูประกอบการสินคา  ผูประกอบการขนสง  และหนวยงาน

ราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

4. พัฒนาผูประกอบการในการเชื่อมโยงขอมูลในระบบ Electronic Data Interchange : EDI 

5. พัฒนาซอฟแวรสําหรับการบริหารงานขนสงและการบรรทุกสินคา  

6. จัดทําระบบ  e-logistics  

7. จัดฝกอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจ 

14. งบประมาณ 

  2,000,000 บาท 



 

  

เครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส  : กลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืบนและกลาง 

- 35 - 

กลยุทธท่ี 3  พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส 

 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผูประกอบการดานโลจิสติกส 

4. หลักการและเหตุผล 

ภายใตบริบทการคาโลกที่มี การแขงขันเขมขนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง  ประเทศไทยจะใช

ศักยภาพทางภูมิศาสตรดังกลาวมาสรางใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ  (Economic Value 

Creation) ใหกับประเทศ  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไดมากนอยเพียงใด  ก็ขึ้นอยู

กับความสามารถในการยกระดับการบริหารจั ดการระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพสูระดับ

สากล (World Class) “โครงการพัฒนาผูประกอบการดานโลจิสติกส” ดําเนินการเพื่อสนับสนุน

ใหผูประกอบการและธุรกิจในประเทศสามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยยึดความตองการ

ของผูใชบริการ  (Customer Oriented) เปนแนวทางขับเคลื่อนก ารเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิบัติ

และสนับสนุนใหเกิดบุคลากรดานโลจิสติกสเพิ่มมากขึ้น ภายใตสภาวะที่แตละประเทศมุงขยาย

ตลาดและกําหนดบทบาทการเปนศูนยกลางทางการคาและการลงทุนในภูมิภาคตลอดเวลา 

5. วัตถุประสงค 

1. มีผูใหบริการโลจิสติกสที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงสามารถแขงขนัในระดับสากลได 

2. พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการของผูประกอบการดานโลจิสติกส 

3. ลดตนทุนในการทําธุรกิจของผูประกอบการดานโลจิสติกส 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูประกอบการดานโลจิสติกสสามารถบริหารจัดการงานดานโลจิสติกสไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. จัดหลกัสตูรการเรียนการสอนดานโลจิสติกสใหมีมาตรฐานและทันสมัย 

7.  ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
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� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

   กลุมจังหวัด - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

    - รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาคจังหวัด    

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. มีการฝกอบอบรมผูประกอบการดานโลจิสติกสในดานการบริหารจัดการงาน

ดานโลจิสติกส  

2. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนดานโลจิสติกส จํานวน 2 หลักสูตร 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

   12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแกน 

2. สํานักงานพาณิชยจังหวัดรอยเอ็ด 

3. สํานักงานพาณิชยจังหวัดมหาสารคาม 

13. การดาํเนินงาน 

1.  รวบรวมรายชิ่อผูประกอบการสินคา ผูประกอบการขนสง และหนวยงานราชการ

ที่เกี่ยวของ 

2. สํารวจความตองการดานการฝกอบรมของผูประกอบการดานโลจิสติกส 

3. จัดหลักสูตรการฝกอบรม 

4. จัดฝกอบรม 

14. งบประมาณ 

  500,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 3  พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส  

 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

2. จังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม 

3. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการวิจัยและพฒันาดานโลจิสติกส 

4. หลักการและเหตุผล 

จากสภาวะการณเศรษฐกิจในปจจุบัน  การเจริญเติบโตทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การผลิต การจัดจําหนาย การจัดสง รวมถึงเวทีการคาเสรี  สงผลตอการดําเนินธุรกิจในยุคที่มี

การแขงขันอยางรุนแรง  ระบบโล จิสติกส (Logistics) กลายเปนเร่ืองที่ทุกคนกลาวถึงใน

ระดับประเทศ โดยเล็งเห็นวาจะเปนกลยุทธที่สรางความสามารถในการแขงขันของประเทศบน

เวทีโลกได หากแตแผนและกลยุทธระดับประเทศดานโลจิสติกสในปจจุบันยังไมชัดเจนนัก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการศึกษาแลวิจัยดานน้ีมีการกระจัดกระจายและยังไมมีการบูรณาการเปน

หน่ึงเดียว กอใหเกิดการทํางานซ้ําซอนและไมมีการเชื่อมโยงผลการศึกษา  ประกอบกับขอบเขต

การศึกษาถูกมุงเนนในระดับประเทศเทานั้นในขณะที่แรงกดดันจากการเปดการคาเสรี

โดยเฉพาะระหวางประเทศจีนและอาซียนในป 2010 จะมีผลกระทบด านโลจิสติกสของไทย

เปนอยางมาก  

ดังน้ัน  “โครงการสนับสนุนการวิจัยและพฒันาดานโลจิสติกส ” มุงเนนเพื่อใหมีการ

สนับสนุนการศึกษาวิจัยดานโลจิสติกส เพื่อสงผลใหเกิดการศึกษาวิจัยรวมระหวาง

ผูประกอบการและนักวิชาการ สามารถใชผลงานวิจัยในการวางแผน พัฒนา ระบบโลจิ สติกส

ของประเทศได  

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อนําเสนอถึงประเด็นที่สําคัญในการพัฒนาแผนโลจิสติกสของประเทศ 

2. เพื่อเปดประเด็นงานวิจัยที่กําลังดําเนินการเพื่อการเชื่อมโยงการศึกษาที่อาจจะ

เกดิขึน้ได 

3. พื่อเปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนาสรางการเชื่อมโยงและตอยอดผลการศึกษา

ดานโลจิสติกสของประเทศ 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีหัวขอวิจัยที่สําคัญในการพัฒนาแผนโลจิสติกสของประเทศ 

2. ผูเขารวมสัมมนาสรางการเชื่อมโยงและตอยอดผลการศึกษาดานโลจิสติกส 



 

  

เครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส  : กลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืบนและกลาง 

- 38 - 

7.  ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกจิใหสมดุลและแขงขนัได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

   กลุมจังหวัด - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

    - รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาคจังหวัด    

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. มีหัวขอวิจัยที่สําคัญในการพัฒนาแผนโลจิสติกสของประเทศจํานวน 20 หัวขอ 

2. มีเครือขายผูประกอบการดานโลจิสติกสจํานวน 1 เครือขาย 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

   12 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

  สถาบันการศึกษาของรัฐ 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. ผูประกอบการดานโลจิสติกส 

2. สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศสรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

3. สาํนักงานสนับสนุนการวิจัย 
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13. การดาํเนินงาน 

1. จัดประชุมเกี่ยวกับงานวิจัยที่ผูประกอบการดานโลจิสติกสตองการ 

2. จัดต้ังคณะกรรมการเพี่อกําหนด TOR และการพิจารณาขอเสนอโครงการ 

3. เปดรับขอเสนอดานงานวิจัยดานการพัฒนาระบบโลจิสติกสของพื้นที่กลุมจังหวัด 

“รอยแกนสาร”  

4. พิจารณาคัดเลือกงานวิจัย 

5. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของคณะวิจัย  

14. งบประมาณ    

                   5,000,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 4 สงเสริมธุรกิจและการพัฒนามาตรฐานการใหบริการดานโลจิสติกส 

 

1. กลุมจังหวัด  รอยเอ็ด ขอนแกน  มหาสารคาม 

2. จังหวัด  ขอนแกน 

3. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนามาตรฐานรถบรรทุกและการใหบริการ 

4. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันในการเชื่อมโยงดานการใหบริการการขนสงสินคา โดยรถบรรทุก การ

ใหบริการน้ันจะตองมีความสะดวกสบายใหกับลูกคาหรือผูประกอบการที่จะใชบริการ ซึ่งเปน

สิ่งสําคัญในการเคลื่อนยายสินคาหรือบริการ ดั งนั้นจึงไดเกิดโครงการพัฒนามาตรฐาน

รถบรรทุกและการใหบริการโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ดําเนินการตรวจสอบ ประเมนิ 

และจัดทํามาตรฐานการใหบริการของผู ประกอบการที่เกี่ยวของ รวมถึง ตรวจเช็คสภาพ

เคร่ืองจักร รถบรรทุกและอุปกรณตางๆ ใหอยูในเกณฑที่ดีและพรอมให บริการไดอยางเต็ม

ความสามารถ 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนามาตรฐานรถบรรทุก 

2. เพื่อการใหบริการกับลูกคาหรือผูประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. เปาหมายโครงการ 

1. มีมาตรฐานของระบบการขนสงสินคาโดยรถบรรทุก 

2. การบริการการขนสงสินคามีประสิทธิภาพ 

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 - สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 

    - รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาค 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ผูประกอบการดานบริการการขนสงมีความรู ความเขาใจมากขึ้นรอยละ 80 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน  

 3 เดือน 

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สํานักงานขนสงจังหวัด 

12. งบประมาณ 

300,000 บาท 
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กลยุทธท่ี 4 สงเสริมธุรกิจและการพัฒนามาตรฐานการใหบริการดานโลจิสติกส 

 

1. กลุมจังหวัด   รอยเอ็ด ขอนแกน  มหาสารคาม 

2. จังหวัด   ขอนแกน 

3. ชื่อโครงการ  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูประกอบการ 

4. หลักการและเหตุผล 

โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายผูประกอบการซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและ

สรางความรวมมือ การรวมก ลุม ของผูประกอบการใหเกิดควา มเขมแข็ง เชน การ แลกเปลี่ยน

ขอมูล การปรึกษาหารือเพื่อแกไขปญหา และการวางกติกาของผูประกอบการ  สงผลใหธุรกิจมี

ความเขมแข็ง และมีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค 

    เพื่อสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางผูประกอบการใหมีการรวมกลุม 

6. เปาหมายโครงการ 

   มีการรวมกลุมของผูประกอบการที่เขมแข็ง 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด- ดานการสรางศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ  

- การพัฒนาทุนมนุษยและยุทธศาสตรดานการจัดระบบการบริหารจัดการ  
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9. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

10. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

  กระทรวงอุตสาหกรรม 

11. วงเงินโครงการ 

    

12. รายละเอียดประมาณการคาใชจาย 
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กลยุทธท่ี 4 สงเสริมธุรกิจและการพัฒนามาตรฐานการใหบริการดานโลจิสติกส 

 

1. กลุมจังหวัด   รอยเอ็ด ขอนแกน  มหาสารคาม 

2. จังหวัด   ขอนแกน 

3. ชื่อโครงการ  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูประกอบการ 

4. หลักการและเหตุผล 

โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายผูประกอบการซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและ

สรางความรวมมือ การรวมกลุม ของผูประกอ บการใหเกิดความเขมแข็ง เชน การแลกเปลี่ยน

ขอมูล การปรึกษาหารือเพื่อแกไขปญหา และการวาง กติกาของผูประกอบการ สงผลใหธุรกิจมี

ความเขมแข็ง และมีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค 

เพื่อสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางผูประกอบการใหมีการรวมกลุม  

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เกิดการรวมกลุม มีเครือขายสามารถทําการคารวมกันอยางพันธมิตร 

7. ประเดน็ยุทธศาสตร 

� 1. การขจัดความยากจน 

� 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

� 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

� 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

� 5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

� 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

� 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

� 8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

� 9. การรับรองเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/ จังหวัด 

 กลุมจังหวัด- ดานการสรางศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ  

      - การพัฒนาทุนมนุษยและยุทธศาสตรดานการจัดระบบการบริหารจัดการ  
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9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

  มีเครือขายผูประกอบการจํานวน 1 เครือขาย 

10. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

6 เดือน  

11. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

1. สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรอยเอ็ด 

2. สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน 

3. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 

12. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. สํานักงานการคาภายใน 

2. สํานักงานพาณิชย 

13. การดาํเนินงาน 

1. ศึกษา รวบรวมขอมมูลที่เกี่ยวของโซอุปทาน 

2. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นทุกสวนที่เกี่ยวของ 

3. จัดทําโครงสรางเครือขายผูประกอบการทั้งโซอุปทานของขาวหอมมะลิ 

4. กําหนดลักษณะการดําเนินงานเครือขาย 

5. จัดประชุมเพื่อกําหนดกิจกรรม 

14. งบประมาณ 

200,000 บาท 



  
 

เครือขายวิสาห
กิจโลจิสติกส  : กลุมพ้ื

น
ท

ี่ภาคตะวัน
ออกเฉียงเห

น
อืบ

น
และกลาง 

- 46 - 

7. ตารางโครงการการสงเสริมวิสาห
กิจขน

าดกลางและขน
าดยอม (SM

E
s) รายพ

ื้น
ท่ี

 กลุมจังห
วัดภาคตะวัน

ออกเฉียงเห
นื

อตอน
บ

น
และกลาง 

(จังห
วัดอุดรธานี

 ห
น

องคาย ห
น

องบ
ัวลําภู เลย สกลน

คร น
ครพ

น
ม มุกดาห

าร กาฬ
สิน

ธุ รอยเอ็ด ขอน
แกน

 และมห
าสารคาม

) 

ป
ระเด็น

ยุท
ธศาสตร 

กลยุท
ธ 

โครงการ 

1. พั
ฒ

น
าระบ

บ
โครงสราง

พ้ื
น

ฐาน
และกฎห

มาย 

กลยุท
ธท

ี่ 1 พั
ฒ

น
าโครงสราง

พ้ื
น

ฐาน
 และกฎ ระเบ

ยีบ
ท

ี่

เก่ียวของเพ่ื
อสน

ับ
สน

ุน

ดาน
โลจิสติกส 

1. 
โครงการศึกษ

าออกแบ
บ

ศูน
ยรวบ

รวมและกระจายสิน
คาภายใน

ป
ระเท

ศและภูมิภาค (D
istribution Center : D

C
) 

(โครงการระยะส้ัน
) 

2. 
โครงการพั

ฒ
น

าการขน
สงสิน

คาท
างรถไฟ

 (โครงการระยะยาว) 

3. 
โครงการป

รับ
ป

รุงและพั
ฒ

น
าโครงขายคมน

าคมใน
กลุมจังห

วัด (โครงการระยะยาว) 

4. 
โครงการป

รับ
ป

รุงพั
ฒ

น
าขั้น

ตอน
การน

ําเขา-สงออก(โครงการระยะส้ัน
) 

5. 
โครงการศึกษ

าเพ่ื
อกําห

น
ดเขตเศรษ

ฐกิจพิ
เศษ (โครงการระยะยาว) 

2. พั
ฒ

น
าการเช่ือมตอ

เครือขายขอมูล 

กลยุท
ธท

ี่ 2 พั
ฒ

น
าระบ

บ

ฐาน
ขอมูลและการเช่ือมโยง

ขอมูลระห
วางห

น
วยงาน

ภาครฐั เอกชน
และ

ผูใชบ
ริการ 

1. 
โครงการจัดท

ําฐาน
ขอมูล G

IS เพ่ื
อพั

ฒ
น

ากระบ
วน

การขน
สงสิน

คา (โครงการระยะส้ัน
) 

2. 
โครงการศึกษ

าตน
ท

ุน
ดาน

การขน
สงสิน

คาอุตสาห
กรรมใน

กลุมจังห
วัด (โครงการระยะยาว/น

ํารอง) 

3. 
โครงการสน

ับ
สน

ุน
และสงเสริมการใช IT สําห

รับ
ผูป

ระกอบ
การโลจิสติกส (โครงการระยะส้ัน

) 

 

3. การพั
ฒ

น
าเพ่ื

อยกระดบั

ความสามารถใน
การแขงขนั

ของผูป
ระกอบ

การ SM
Es 

กลยุท
ธท

ี่ 3 พั
ฒ

น
าบ

คุลากร

ดาน
โลจิสติกส 

1. 
โครงการพั

ฒ
น

าผูป
ระกอบ

การดาน
โลจิส ติกส (โครงการระยะยาว/น

ํารอง) 

2. 
โครงการสน

ับ
สน

ุน
การวิจัยและพั

ฒ
น

าดาน
โลจิสติกส (โครงการระยะยาว) 

4. การพั
ฒ

น
าท

รพั
ยากร

บ
ุคคลและการบ

ริการท
ีไ่ด

มาตรฐาน
 

กลยุท
ธท

ี่ 4 สงเสริมธุรกิจ

และการพั
ฒ

น
ามาตรฐาน

การ

ให
บ

ริการดาน
โลจิสติกส 

1. 
โครงการพั

ฒ
น

ามาตรฐาน
รถบ

รรท
ุกและการให

บ
ริการ (โครงการระยะยาว) 

2. 
โครงการสงเสริมการใชพ

ลังงาน
ท

ดแท
น (โครงการระยะยาว) 

3. 
โครงการสงเสริมและพั

ฒ
น

าเครือขายผูป
ระกอบ

การ (โครงการระยะยาว) 

 




