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แผนปฏิบัติการ ด�านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดหนองคายป� 2565 

ส วนที่ ๑ บทสรุปผู�บริหาร 
 แผนปฏิบัติการ ด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ประจําป� 2565  ของสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย จัดทําข้ึน เพ่ือเป+นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดําเนินงานของ
หน.วยงาน โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ท้ังนโยบาย
ระดับประเทศ ได�แก. ยุทธศาสตร6ชาติ 20 ป� (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม.บทภายใต�ยุทธศาสตร6ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความ
ม่ันคง และนโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการด�านต.างๆท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือ
ก.อให�เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย.างเป+นรูปธรรมและสอดคล�องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากข้ึน มุ.ง
ไปสู.การพัฒนาอย.างยั่งยืนท่ีแท�จริง ประกอบกับการวิเคราะห6ปEจจัยท่ีเก่ียวข�องกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
หนองคาย (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ได�แก. การวิเคราะห6ปEจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็ง
และจุดอ.อนขององค6กร การวิเคราะห6ปEจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต.างๆ ท่ีมีผล
ต.อการพัฒนาอุตสาหกรรม จากการวิเคราะห6ดังกล.าว นําไปสู.การกําหนดวิสัยทัศน6พันธกิจ เป]าหมาย ตัวชี้วัด 
และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ประจําป� 2565 ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
หนองคาย โดยมุ.งเน�นการพัฒนานโยบายการผลักดันนโยบายสู.การปฏิบัติการกํากับดูแลและส.งเสริมอุตสาหกรรม
เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอย.างยั่งยืนยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงานควบคู.กับการกํากับดูแลสิ่งแวดล�อม
ตามภารกิจของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย อย.างไรก็ตามปEจจัยสําคัญในการพัฒนาท่ีขาดไม.ได�คือ
การพัฒนาองค6กรและบุคลากรของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ให�ทันต.อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให�บริการอย.างต.อเนื่อง 

ส วนที่ ๒ ความสอดคล�องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
           เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร6ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
๑) ยุทธศาสตร6ชาติ ด�านการสร�างความสามารถในการแข.งขัน 

(๑) เป]าหมาย  
     เป]าหมายท่ี 1 ประเทศไทยเป+นประเทศท่ีพัฒนาแล�ว เศรษฐกิจเติบโตอย.างมี

เสถียรภาพและยั่งยืน 
     เป]าหมายท่ี 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข.งขันสูงข้ึน  
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร6  

ประเด็นยุทธศาสตร6ท่ี 1 โครงสร�างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
สร�างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ 

(๓) การบรรลุเป]าหมายตามยุทธศาสตร6ชาติ  
     พัฒนาศักยภาพและองค6ความรู�การใช�ประโยชน6จากเขตเศรษฐกิจพิเศษให�กับ 

SMEs ในพ้ืนท่ีเป]าหมายรวมท้ังสร�างเครือข.ายความร.วมมือระหว.างประเทศให�เกิด
การค�าและการลงทุนร.วมกัน 
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเก่ียวข�อง)  
๒.๒.๑ แผนแม บทภายใต�ยุทธศาสตร6ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห งอนาคต 

๑) เป]าหมายระดับประเด็นของแผนแม.บทฯ  
 เป]าหมายท่ี 1 : การขยายตัวของผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศในสาขา

อุตสาหกรรมและบริการ 

 การบรรลุเป]าหมายตามแผนแม.บทฯ  
 ตัวชี้วัดแผนแม.บท : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศ

ในสาขาอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร�อยละ) ขยายตัวร�อยละ๔.๖ป�๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ 

๒) แผนย.อยของแผนแม.บทฯ : การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและ
บริการแห.งอนาคต 

 แนวทางการพัฒนา 
-สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอด
ห.วงโซ.มูลค.า โดยให�มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห.วงโซ.มูลค.าและมี
มาตรการสนับสนุนให�เกิดการเชื่อมโยงต้ังแต.ต�นน้ําถึงปลายน้ําและจัดให�
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 
-กําหนดให�มีการทําการคาดการณ6เทคโนโลยีในอนาคต ท้ังในภาพรวม
และรายสาขาสําหรับการกําหนดยุทธศาสตร6ในการพัฒนาภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการของประเทศให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงทางด�าน
เทคโนโลยีอย.างรวดเร็ว และเป+นแนวทางในการวางแผนการทํางานของ
ท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจ 
- วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ
โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให�ตอบสนอง
ความต�องการของแต.ละสาขาของอุตสาหกรรมและบริการและจัดให�มี
แผนพัฒนากําลังแรงงานท้ังประเทศในทุกระดับ ท้ังแรงงานในประเทศท่ี
เป+นแรงงานฝ�มือ ผู�เชี่ยวชาญ และผู�ประกอบการและแรงงานต.างด�าว 
ตลอดจนส.งเสริมการนําเข�าบุคลากรท่ีขาดแคลนจากต.างประเทศหรือ
บุคลากรท่ีมีทักษะในอุตสาหกรรมใหม. 
- ส.งเสริมการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านข�อมูลท่ีสอดคล�องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนให�มีข�อมูลเปlด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การแข.งขันของภาคอุตสาหกรรม ส.งเสริมให�เกิดธรรมาภิบาลข�อมูลข้ึนใน
องค6กรต.าง ๆ ในสังคม และส.งเสริมให�มีการจัดเก็บข�อมูลของภาครัฐ
อย.างบูรณาการ 

 เป]าหมายของแผนย.อย : ประเทศไทยมีความสามารถในการแข.งขันด�าน
ดิจิทัลในด�านความพร�อมในอนาคตดีข้ึน 

 การบรรลุเป]าหมายตามแผนย.อยของแผนแม.บทฯ  
     ตัวชี้วัดแผนย.อย : อันดับขีดความสามารถในการแข.งขันด�านดิจิทัลในด�าน

ความพร�อมในอนาคตอันดับท่ี 45 
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๒.๒.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด�านเศรษฐกิจ 
 1) การสร�างเกษตรมูลค.าสูง 
 2) การส.งเสริมและพัฒนาการท.องเท่ียวคุณภาพสูง 
 3) การเพ่ิมโอกาสของผู�ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรม
และบริการเป]าหมาย 
 4) การเป+นศูนย6กลางด�านการค�าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค 
 5) การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป+นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ท้ังนี้ ในการดําเนินการดังกล.าวจะทําให�กําลังคนในระบบมีทักษะสอดคล�องตามความ
ต�องการของภาคอุตสาหกรรม และบริการเป]าหมาย และได�รับการจ�างงานเพ่ิมมากข้ึน 
บุคลากรในภาคเกษตรกรรม ภาคการท.องเท่ียว และผู�ประกอบการรายย.อยมีรายได�เพ่ิม
มากข้ึน สามารถกระตุ�นเศรษฐกิจของประเทศได�ดียิ่งข้ึน 

๒.๒.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑) วัตถุประสงค6ท่ี 2 : เพ่ือให�เศรษฐกิจเข�มแข็งแข.งขันได�มีเสถียรภาพและมีความ

ยั่งยืนสร�างความเข�มแข็งของฐานการผลิตท้ังบริการเดิมและขยายฐานใหม.โดย
การใช�นวัตกรรมท่ีเข�มข�นมากข้ึนสร�างความเข�มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
และสร�างความม่ันคงทางพลังงานอาหารและน้ํา 

๒) เป]าหมายรวมท่ี 2 : ระบบเศรษฐกิจมีความเข�มแข็งและแข.งขันได� โครงสร�าง
เศรษฐกิจปรับสู.เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู�ประกอบการรุ.นใหม.และ
เป+นสังคมผู�ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข�มแข็ง สามารถใช�
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร�างสรรค6คุณค.าสินค�าและบริการ มี
ระบบการผลิต และให�บริการจากฐานรายได�เดิมท่ีมีมูลค.าเพ่ิมสูงข้ึน และมี
การลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู�ชั้นสูงใหม.ๆท่ีเป+นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการให�บริการสู.
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร�อยละ๕ต.อป� และมีปEจจัยสนับสนุนอาทิระบบโลจิสติกส6
พลังงานและการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือต.อการขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ 

๓) ยุทธศาสตร6ท่ี 3 : การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข.งขันได�อย.างยั่งยืน 

(3.1) เป]าหมายระดับยุทธศาสตร6 : เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย.างเข�มแข็ง
และเป+นฐานในการสร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(3.2)  แนวทางการพัฒนา : การเสริมสร�างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข.งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ.งเน�นการสร�างความเชื่อมโยง
ของห.วงโซ.มูลค.าระหว.างภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการและการค�าการ
ลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข.งขันของประเทศสร�างรายได�และ
กระจายรายได�สู.คนในชุมชน อย.างท่ัวถึงอันจะนํามาซ่ึงความเข�มแข็ง
ของท้ังเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนา
ท่ียั่งยืน 
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๒.๒.4 นโยบายรัฐบาล (แถลงนโยบายวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562) 
 นโยบายหลัก : การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข.งขันของไทย 

พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
 ๑) พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต�แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] โดยนําความก�าวหน�าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต.อยอดและสร�างมูลค.าเพ่ิมจากทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการผลิตสินค�าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ
ของท�องถ่ิน ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิตและระบบโลจิสติกส6ส.งเสริมการใช�
พลังงานทดแทน การใช�ประโยชน6จากวัสดุเหลือใช�ทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลค.า การบริหาร
จัดการของเสียอุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร6ระหว.างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต.
ละพ้ืนท่ีของจังหวัดกลุ.มจังหวัดเพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ พร�อมท้ังให�
ความสําคัญกับกฎระเบียบทางด�านสิ่งแวดล�อมในระดับประเทศและระหว.างประเทศ 
 ๒) พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให�สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือ
แนวโน�มการค�าโลกโดยคํานึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข.งขันแนวโน�มความ
ต�องการของตลาดในประเทศและตลาดโลก เพ่ือให�อุตสาหกรรมไทยมีระดับผลิตภาพท่ี
สามารถแข.งขันได�ในเวทีโลก สร�างนวัตกรรมใหม.ท่ีมีมูลค.าสูงในอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
และอุตสาหกรรมอนาคต อาทิอุตสาหกรรมต.อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมของ
ประเทศ อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการส.งเสริมความม่ันคงของประเทศ อุตสาหกรรม
อวกาศพร�อมท้ังให�ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู�ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย.อมตลอดห.วงโซ.อุปทานให�สามารถใช�ประโยชน6จากความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี
เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข.งขัน 
 ๓) สร�างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู�ประกอบการรายใหม. 
โดยการสร�างสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต.อการเข�าถึงเทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม การ
ปรับปรุงกฎระเบียบให�เอ้ือต.อการพัฒนาผู�ประกอบการ การเข�าถึงแหล.งเงินการพัฒนา
ศูนย6ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบท่ีได�มาตรฐานสากลและการใช�สถาบันการศึกษาท่ีมีอยู.
ในพ้ืนท่ีมาสนับสนุนด�านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณค.าให�กับสินค�าและบริการ 
 ๔) พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล�อมให�มีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนผู�ประกอบการ โดยการจัดทําแพลตฟอร6มท่ีเหมาะสมสําหรับกลุ.มผู�ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย.อม และกลุ.มวิสาหกิจเริ่มต�นในการสร�างมูลค.าเพ่ิมของผลิตภัณฑ6
ด�วยการใช�นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการบัญชีเ พ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบบ.มเพาะผู�ประกอบการและสถาบันเฉพาะทางต.าง ๆ ให�สามารถ
เป+นกลไกหลักท่ีเข�มแข็งในการร.วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ.มเพาะ
ศักยภาพผู�ประกอบการในการสร�างมูลค.าเพ่ิมของผลิตภัณฑ6 

  นโยบายเร.งด.วน :  
1) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยเร.ง

กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ.ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช�จ.ายงบประมาณ เพ่ือให�มีเม็ดเงินเข�าสู.ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว 
จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการค�าและมาตรการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมช.อง
ทางการส.งออกให�ผู�ส.งออกท่ีได�รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค�า ปรับปรุงทิศ
ทางการส.งออกไปยังตลาดอ่ืนโดยเร็ว ขยายความร.วมมือทางการค�าและเศรษฐกิจกับ
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ประเทศท่ีมีศักยภาพ และส.งเสริมการท.องเท่ียวภายในประเทศ ท้ังในส.วนของเมืองหลัก 
เมืองรอง และการท.องเท่ียวชุมชนเพ่ือกระจายรายได�ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ.งปEน เพ่ือ
สร�างรายได�และกระตุ�นเศรษฐกิจภายในประเทศในช.วงท่ีมีข�อจํากัดด�านการส.งออก และ
ส.งเสริมผู�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย.อม 

2) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู.อนาคต โดยต.อยอดอุตสาหกรรม
เป]าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต�แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีทันสมัย รวมท้ัง
วางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร�สายในระบบ 5G ควบคู.ไปกับการพัฒนาทักษะ
ของผู�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย.อม และชุมชน ในการเข�าถึงตลาดในประเทศ
และตลาดโลกผ.านแพลตฟอร6มพาณิชย6อิเล็กทรอนิกส6และการใช�ประโยชน6ของเทคโนโลยี
สื่อสารสมัยใหม. ในการให�บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร�าง
ผู�ประกอบการอัจฉริยะท้ังในส.วนผู�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย.อม เกษตรกร 
รวมถึงผู�ประกอบการยุคใหม. พร�อมท้ังส.งเสริมการใช�ปEญญาประดิษฐ6เพ่ือเป+นฐานในการ
ขับเคลื่อนประเทศด�วยปEญญาประดิษฐ6ในอนาคต 

3) การพัฒนาระบบการให�บริการประชาชน โดยมุ.งสู.ความเป+นรัฐบาลดิจิทัลท่ี
โปร.งใสตรวจสอบได�พัฒนาระบบจัดเก็บและเปlดเผยข�อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการ
อนุมัติและอนุญาตของทางราชการท่ีสําคัญให�เป+นระบบดิจิทัลท้ังบุคคลและนิติบุคคลเพ่ือ
ลดการใช�ดุลยพินิจของเจ�าหน�าท่ีรัฐ ลดภาระค.าใช�จ.ายของประชาชน ลดข้ันตอนท่ียุ.งยาก
เกินความจําเป+นลดข�อจํากัดด�านกฎหมายท่ีเป+นปEญหาอุปสรรคต.อการทําธุรกิจและการ
ดํารงชีวิตของประชาชนแก�ไขกฎหมายท่ีไม.เป+นธรรม ล�าสมัย และเป+นอุปสรรคต.อการ
พัฒนาประเทศ ผ.านการทดลองใช�มาตรการด�านกฎระเบียบต.าง ๆ เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�
และขับเคลื่อนการให�บริการในทิศทางท่ีตรงกับความต�องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข�อง 
 แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป� (พ.ศ. 2561 - 

2580) โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห.งอนาคต 

โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารพ.ศ. 2562 - 2579 

โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการด�านดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรมพ.ศ. 2563 - 2565 

โดยสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติราชการรายป� พ.ศ. 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะองค6กรเพ่ือให�บริการอย.างมีคุณภาพ 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป� (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัด 

กระทรวงอุตสาหกรรม  
 แผนปฏิบัติราชการรายป� พ.ศ. 2563 ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  



แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด

ส วนที่ ๓ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการด�านการพั

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม. ให�ความสําคัญกับการจัดทําแผนในทุกระดับ ซ่ึงกระทรวง
อุตสาหกรรมก็ได�ตอบสนองนโยบายและให�ความสําคัญกับการจัดทําแผนในทุกระดับ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
แผนยุทธศาสตร6การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
ภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง และสอดคล�องกับสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในเชิงพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผู�ประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีได�ดีซ่ึงเป+นเครื่องมือท่ีสําคัญ
จังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให�หลุดพ�นจากความยากจนต.อไป
 ๓.๑ การประเมินสถานการณ6 
อุตสาหกรรม จังหวัดหนองคาย
      3.1.1  ข�อมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัด
      1) ประวัติความเปG
         จังหวัดหนองคาย มีประวัติความเป+นมายาวนานประมาณ 
โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู.หัว 
กษัตริย6ผู�ครองนครเวียงจันทน6 ได�ต้ังตัวเป+นกบฎ ยกกองทัพผ.านหัวเมืองรายทาง
มาจนถึงนครราชสีมา ทางกรุงเทพฯ ได�โปรดใ
สิงหเสนี) เป+นแม.ทัพมาปราบ โดยมีท�าวสุวอธรรมา 
เมืองยโสธร และ พระยาเชียงสา มาช.วยเป+นกําลังสําคัญ ในท่ีสุดสามารถจับตัว
เจ�าอนุวงศ6ไปกรุงเทพฯจนสําเร็จและได�พระราชทานบําเหน็จ ล.วงมาถึง 
เมษายน พ.ศ.2371 พระบาทสมเ
เกล�าฯ ให�ท�าวสุวอธรรมา (บุญมา
เจ�าเมืองหนองคายคนแรก และให�เมืองเวียงจันทน6ข้ึนตรงต.อเมืองหนองคาย
  ในป� พ.ศ.2434
พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู.หัว (รัชกาลท่ี
พระเจ�าน�องยาเธอประจักษ6ศิลปาคม
ราชการมณฑลลาวพวน ต้ังท่ีทําการมณฑลอยู.ท่ีเมืองหนองคาย ต.อมาในป� พ
2436 ไทยเสียดินแดน ฝExงซ�ายของแม.น�าโขงให�แก.ฝรั่งเศส และได�ระบุในสัญญาว.าห�ามมิให�ไทยต้ั
ทหารอยู.ในเขต 25 กิโลเมตร จากชายแดน กรมหลวงประจักษ6ศิลปาคมจึงทรงย�ายท่ีทําการมณฑลฯ ไปอยู.
บริเวณบ�านเด่ือหมากแข�ง และต้ังเป+นมณฑลอุดรธานี ต.อมาในป� พ
เกล�าเจ�าอยู.หัว (รัชกาลท่ี 6) ได�โปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญ
ปกครองท่ัวประเทศ ในวันท่ี 1
ปกครอง ซ่ึงต.อมาเรียกว.าผู�ว.าราชการจังหวัด และในป� พ
ภูมิภาคเป+นจังหวัดและอําเภอ 
  ในป� พ.ศ.2554 
พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ
บังคับต้ังแต.วันท่ี 23 มีนาคม 2554 
อําเภอเซกา อําเภอบึงโขงหลง อําเภอศรีวิไล และอําเภอบุ.งคล�า ออกจากจังหวัดหนองคาย
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แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัด

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม. ให�ความสําคัญกับการจัดทําแผนในทุกระดับ ซ่ึงกระทรวง
สาหกรรมก็ได�ตอบสนองนโยบายและให�ความสําคัญกับการจัดทําแผนในทุกระดับ

หนองคาย จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถ�วน
แผนยุทธศาสตร6การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ให�สอดคล�องกับนโยบายและยุทธศาสตร6การ
ภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง และสอดคล�องกับสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในเชิงพ้ืนท่ีแผนปฏิบัติการ ด�านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายท่ีมีประสิทธิภาพ ย.อมสามารถตอบสนองความต�องการความคาดหวังของ

ในพ้ืนท่ีได�ดีซ่ึงเป+นเครื่องมือท่ีสําคัญ และเป+นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให�หลุดพ�นจากความยากจนต.อไป 

สถานการณ6 ปHญหา และความจําเปGนของแผนปฏิบัติการ 
หนองคายป� 2565 

ข�อมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัด 
ประวัติความเปGนมา 

จังหวัดหนองคาย มีประวัติความเป+นมายาวนานประมาณ 200 ป�เศษ 
โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู.หัว (รัชกาลท่ี 3) เจ�าอนุวงศ6
กษัตริย6ผู�ครองนครเวียงจันทน6 ได�ต้ังตัวเป+นกบฎ ยกกองทัพผ.านหัวเมืองรายทาง
มาจนถึงนครราชสีมา ทางกรุงเทพฯ ได�โปรดให�เจ�าพระยาราชสุภาวดี (สิงห6  

เป+นแม.ทัพมาปราบ โดยมีท�าวสุวอธรรมา (บุญมา) ยกกองทัพมาจาก
เมืองยโสธร และ พระยาเชียงสา มาช.วยเป+นกําลังสําคัญ ในท่ีสุดสามารถจับตัว
เจ�าอนุวงศ6ไปกรุงเทพฯจนสําเร็จและได�พระราชทานบําเหน็จ ล.วงมาถึง 21 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู.หัว(รัชกาลท่ี 3) โปรด
บุญมา) เป+นพระปทุมเทวาภิบาล ดํารงตําแหน.ง 

เจ�าเมืองหนองคายคนแรก และให�เมืองเวียงจันทน6ข้ึนตรงต.อเมืองหนองคาย 
2434 ภายหลังกบฏฮ.อ พระบาทสมเด็จ 
รัชกาลท่ี 5) ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�สมเด็จ

พระเจ�าน�องยาเธอประจักษ6ศิลปาคม เป+นข�าหลวงใหญ.ต.างพระองค6สําเร็จ
ราชการมณฑลลาวพวน ต้ังท่ีทําการมณฑลอยู.ท่ีเมืองหนองคาย ต.อมาในป� พ.ศ. 

ไทยเสียดินแดน ฝExงซ�ายของแม.น�าโขงให�แก.ฝรั่งเศส และได�ระบุในสัญญาว.าห�ามมิให�ไทยต้ั
กิโลเมตร จากชายแดน กรมหลวงประจักษ6ศิลปาคมจึงทรงย�ายท่ีทําการมณฑลฯ ไปอยู.

บริเวณบ�านเด่ือหมากแข�ง และต้ังเป+นมณฑลอุดรธานี ต.อมาในป� พ.ศ. 2457 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
ได�โปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติปกครองพ้ืนท่ีข้ึนโดยให�ยกเลิกระบอบเจ�า

1 เมษายน พ.ศ. 2458 กระทรวงมหาดไทยจึงได�มีคําสั่งสถาปนาเมืองข�าหลวง
ปกครอง ซ่ึงต.อมาเรียกว.าผู�ว.าราชการจังหวัด และในป� พ.ศ. 2476 ได�มีการจัดระเบียบบริหารราชการส.วน

2554 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 

2554 โดยให�แยกอําเภอบึงกาฬ อําเภอปากคาด อําเภอโซ.
อําเภอเซกา อําเภอบึงโขงหลง อําเภอศรีวิไล และอําเภอบุ.งคล�า ออกจากจังหวัดหนองคาย

หน�าท่ี ๖ 

ฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดหนองคาย ป� 2564 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม. ให�ความสําคัญกับการจัดทําแผนในทุกระดับ ซ่ึงกระทรวง
สาหกรรมก็ได�ตอบสนองนโยบายและให�ความสําคัญกับการจัดทําแผนในทุกระดับ  โดยจัดสรรงบประมาณให�

หม่ืนบาทถ�วน) เพ่ือให�ดําเนินการจัดทํา
ให�สอดคล�องกับนโยบายและยุทธศาสตร6การพัฒนาของ

แผนปฏิบัติการ ด�านการพัฒนา
ตอบสนองความต�องการความคาดหวังของ

ะเป+นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ความจําเปGนของแผนปฏิบัติการ ด�านการพัฒนา

ไทยเสียดินแดน ฝExงซ�ายของแม.น�าโขงให�แก.ฝรั่งเศส และได�ระบุในสัญญาว.าห�ามมิให�ไทยต้ังหรือนํากองทัพ
กิโลเมตร จากชายแดน กรมหลวงประจักษ6ศิลปาคมจึงทรงย�ายท่ีทําการมณฑลฯ ไปอยู.

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
ญัติปกครองพ้ืนท่ีข้ึนโดยให�ยกเลิกระบอบเจ�า

กระทรวงมหาดไทยจึงได�มีคําสั่งสถาปนาเมืองข�าหลวง
ได�มีการจัดระเบียบบริหารราชการส.วน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ได�มี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2554) มีผล

โดยให�แยกอําเภอบึงกาฬ อําเภอปากคาด อําเภอโซ.พิสัย อําเภอพรเจริญ 
อําเภอเซกา อําเภอบึงโขงหลง อําเภอศรีวิไล และอําเภอบุ.งคล�า ออกจากจังหวัดหนองคายและต้ังเป+นจังหวัดบึงกาฬ 
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      2) ลักษณะทางกายภาพ 
  2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
   จังหวัดหนองคาย มีเนื้อท่ีประมาณ 3,026.534 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,891,583 ไร. 
(นับเป+นจังหวัดท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดของภาคอีสาน โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดก.อนท่ีจังหวัดบึงกาฬจะแยกตัวไป มีประมาณ 
7,332 ตารางกิโลเมตร) ลักษณะเป+นรูปยาวเรียงทอดไปตามลําน้ําโขง ซ่ึงเป+นเส�นก้ันเขตแดนกับประเทศลาว มี
ความยาวท้ังสิ้น 195 กิโลเมตร ความกว�างของพ้ืนท่ีท่ีทอดขนานไปตาม ลําน้ําโขงโดยเฉลี่ย 20 - 25 กิโลเมตร 
ห.างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ.นดินสาย 2 (มิตรภาพ) ประมาณ 615 กิโลเมตร และมีอาณาเขต
ติดต.อกับจังหวัดใกล�เคียงดังนี้ 
  * ทิศเหนือ ติดต.อกับกําแพงนครเวียงจันทน6 เขตเมืองหลวงของประเทศลาว โดยมีแม.น้ําโขงเป+น 
    แนวพรมแดน 
  * ทิศตะวันออก ติดต.อกับอําเภอปากคาด และอําเภอโซ.พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
  * ทิศใต� ติดต.อกับอําเภอบ�านม.วง จังหวัดสกลนคร อําเภอเพ็ญ อําเภอสร�างคอม อําเภอบ�านดุง 
    อําเภอนายูง และอําเภอบ�านผือ จังหวัดอุดรธานี 
  * ทิศตะวันตก ติดต.อกับอําเภอปากชม จังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (ท่ีมา : ปกครองจังหวัดหนองคาย) 
      2.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะอากาศโดยท่ัวไปของจังหวัดหนองคาย จัดอยู.ในจําพวกฝนแถบร�อนและแห�งแล�ง (ธ.ค. - 
ม.ค.) ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและตํ่าสุดในช.วงเดือนธันวาคมถึง
มกราคม ในช.วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เป+นช.วงเปลี่ยนฤดู อุณหภูมิจะสูงข้ึนอย.างรวดเร็วในเดือนมีนาคม และ
ร�อนจัดในเดือนเมษายน ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต� (มิ.ย.- ก.ค.) อุณหภูมิโดยท่ัวไปจะลดลง และในเดือน
ตุลาคมอุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ําสุดรายป�อยู.ท่ี 9.50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดราย
ป�อยู. ท่ี 40.60 องศาเซลเซียสเฉลี่ยรายป�อยู. ท่ี 26.46 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนท้ังป�อยู. ท่ี 1,843.6 
มิลลิเมตรต.อป� 

      3) ข�อมูลการปกครอง/ประชากร 
   จังหวัดหนองคาย มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๓,๐๒๖.53 ตารางกิโลเมตร แบ.งการปกครองเป+น ๙ อําเภอ 
๖๒  ตําบล  678 หมู.บ�าน มีองค6การปกครองส.วนท�องถ่ินจํานวนท้ังสิ้น ๖8 แห.ง ซ่ึงประกอบด�วย องค6การบริหาร
ส.วนจังหวัด ๑ แห.ง, เทศบาลเมือง ๒ แห.ง, เทศบาลตําบล ๑7 แห.ง และองค6การบริหารส.วนตําบล ๔8 แห.ง 
   จํานวนประชากร ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 พบว.าจังหวัดหนองคายมีประชากรรวมท้ังสิ้น 
522,270 คน เป+นชาย ๒๕9,822 คน คิดเป+นร�อยละ 49.75 เป+นหญิง 262,448 คน คิดเป+นร�อยละ 50.25 
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อําเภอท่ีมีจํานวนประชากรมากท่ีสุด คือ อําเภอเมืองหนองคาย จํานวน 150,877 คน และอําเภอท่ีมีจํานวน
ประชากรน�อยท่ีสุด คือ อําเภอโพธิ์ตากจํานวน 15,๓27 คน 

ตารางแสดงข�อมูลประชากรของจังหวัดหนองคาย และความหนาแน นต อพ้ืนท่ี 

อําเภอ 
จํานวนประชาการ จํานวน

ครัวเรือน 
หมู. 
บ�าน 

ตําบล 
พ้ืนที ่

ตร.กม. 
เทศบาล อบต

. ชาย หญิง รวม เมือง ตําบล 
1. เมือง
หนองคาย 

๗4,434 ๗6,443 150,877 57,357 ๑47 ๑๖ ๖๐๗.๔๕๖ ๑ ๘ ๗ 

2. ท.าบ.อ ๔1,901 41,998 42,899 26,116 90 ๑๐ ๓๕๕.๓๑๓ ๑ 3 8 
3.โพนพิสัย 49,392 ๔9,593 ๙8,985 31,723 ๑๕๙ ๑๑ ๖๔๒.๗๓๙ - ๒ ๑๐ 
4.ศรีเชียงใหม. ๑๕,310 ๑๕,553 ๓๐,863 ๙,926 ๔๓ ๔ ๑๙๗.๙๖๑ - ๒ ๓ 
5.สังคม ๑๒,867 ๑2,500 25,427 8,331 ๓๖ ๕ ๔๔๙.๗๒๔ - ๑ ๕ 
6.สระใคร ๑๓,521 ๑3,263 ๒6,784 7,771 ๔๑ ๓ ๒๑๐.๙๐๒ - - ๓ 
7.เฝ]าไร. ๒6,138 26,163 ๕2,301 15,177 ๗๓ ๕ ๒๕๕.๙๐๐ - ๑ ๔ 
8.รัตนวาป� ๑๙,497 ๑9,221 ๓8,718 ๑2,608 ๖๒ ๕ ๒๐๔.๐๐๗ - - ๕ 
9.โพธิ์ตาก 7,692 ๗,635 ๑๕,327 5,033 ๒๗ ๓ ๑๐๒.๕๓๒ - - ๓ 

รวม 259,822 262,448 522,270 174,193 678 ๖๒ ๓,๐๒๖.๕๓ ๒ ๑7 ๔8 

ท่ีมา :ท่ีทําการปกครองจังหวัดหนองคาย  (ข�อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 

      4) ข�อมูลโครงสร�างพ้ืนฐาน 
  4.1 การไฟฟLา 
  โรงไฟฟ]าในจังหวัดหนองคาย มีจํานวน ๔ สถานี กําลังผลิตรวม ๑๗๕ เมกะวัตต6 ประกอบด�วย 
1.สถานีไฟฟ]าอําเภอเมืองหนองคาย 2.สถานีไฟฟ]าอําเภอเมืองหนองคาย 3. สถานีไฟฟ]าอําเภอโพนพิสัย 4.สถานีไฟฟ]า
อําเภอศรีเชียงใหม. (ท่ีมา: สํานักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย) 
  4.2 การประปา  
  จังหวัดหนองคาย มีกําลังผลิตน้ําประปาในจังหวัดท้ังสิ้น จํานวน ๖,๒๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ต.อป�  
มีผู�ใช�น้ําประปาท้ังสิ้น ๑๖,๕๔๐ ราย โดยแหล.งน้ําดิบของการประปาจังหวัดหนองคายอยู.ในลุ.มแม.น้ําโขง 
ปริมาณน้ําท่ีจ.ายเพ่ือสาธารณประโยชน6และรั่วไหล ๑๓๕,๑๐๒ ลบ.ม. ปริมาณท่ีใช�ในระบบ ๒๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.  
(ท่ีมา : การประปาส.วนภูมิภาคหนองคาย) 
  แหล.งน้ํา จังหวัดหนองคายมีลุ.มน้ําสําคัญท่ีประชาชนใช�ในการอุปโภค/บริโภค ด�านการเกษตร 
การประมง ปศุสัตว6 และอ่ืนๆ ดังนี้  
  ลุ.มน้ําโขง มีลุ.มน้ําย.อยอีก 5 แห.ง ประกอบด�วย 

- ห�วยน้ําโสม พ้ืนท่ีลุ.มน้ํา ๘๐.๗๓๒ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ํา ๓๓.๑๐ ล�านลูกบาศก6เมตร 
     พ้ืนท่ีท่ีได�รับประโยชน6ในเขตอําเภอสังคม รวม ๕๐,๔๕๐ ไร. 
   - ห�วยโมง พ้ืนท่ีลุ.มน้ํา ๔๖๐.๙๓๕ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ํา ๒๐๕.๘๓ ล�านลูกบาศก6เมตร 
    พ้ืนท่ีท่ีได�รับประโยชน6ในเขตอําเภอท.าบ.อ โพธิ์ตาก และศรีเชียงใหม. รวม ๒๕๗,๐๐๐ ไร. 
   - ห�วยคุก-บังพวน พ้ืนท่ีลุ.มน้ํา ๔๒๐.๑๙๒ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ํา ๒๐๓.๑๗ ล�านลูกบาศก6เมตร 
     พ้ืนท่ีท่ีได�รับประโยชน6ในเขตอําเภอท.าบ.อ และเมืองหนองคาย รวม ๒๖๐,๐๐๐ ไร. 
  - ห�วยน้ําฮวย 6 พ้ืนท่ีลุ.มน้ํา ๓๙๑.๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ํา ๑๖๔.๗๙ ล�านลูกบาศก6เมตร 
    พ้ืนท่ีท่ีได�รับประโยชน6ในเขตอําเภอสังคม รวม ๒๔๐,๐๐๐ ไร. 
   - ห�วยน้ําสวย6 พ้ืนท่ีลุ.มน้ํา ๓๗๙.๒๐๐ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ํา ๑๘๔.๕๕ ล�านลูกบาศก6เมตร 
    พ้ืนท่ีท่ีได�รับประโยชน6ในเขตอําเภอสังคม รวม ๒๔๕,๐๐๐ ไร. 
  ลุ.มน้ําสงคราม มีลุ.มน้ําย.อย คือ ลุ.มน้ําคํามิด, กระมันและโคน พ้ืนท่ีลุ.มน้ํา ๗๓๓.๘๓๓ ตาราง
กิโลเมตร  ปริมาณน้ํา ๔๙๗.๗๐ ล�านลูกบาศก6เมตร พ้ืนท่ีท่ีได�รับประโยชน6ในเขตอําเภอเฝ]าไร. และโพนพิสัย รวม 
๔๖๑,๐๐๐ ไร.  (ท่ีมา : โครงการชลประทานหนองคาย) 
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  5) การคมนาคม  
   จังหวัดหนองคาย ต้ังอยู.บนถนนมิตรภาพหรือทางหลวงแผ.นดินหมายเลข ๒  เริ่มต�น จากเขต
อําเภอสระใคร (ติดต.อเขตอําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี) สิ้นสุด ณ บริเวณแยกบายพาสมหาวิทยาลัยขอนแก.น 
วิทยาเขตหนองคาย ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และจากแยกบายพาสมหาวิทยาลัยขอนแก.น วิทยาเขต
หนองคาย ทางหลวงแผ.นดินหมายเลข ๒๓๓ ถึงตัวเมืองหนองคาย (สี่แยกพญานาค) ระยะทางประมาณ ๗ 
กิโลเมตร จากสี่แยกพญานาคอําเภอเมืองหนองคาย ทางหลวงแผ.นดินหมายเลข ๒๑๒ สิ้นสุดเขตแดนจังหวัด
หนองคายฝExงทิศด�านตะวันออก ณ อําเภอรัตนวาป� (ติดต.อเขตอําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ) ระยะทาง
ประมาณ ๖๗ กิโลเมตร อีกเส�นทางเริ่มต�นจากเทศบาลตําบลหนองสองห�อง ทางหลวงแผ.นดินหมายเลข ๒๑๑ 
สิ้นสุดเขตแดนจังหวัดหนองคายฝExงด�านทิศตะวันตก ณ อําเภอสังคม (ติดต.อเขตอําเภอปากชม จังหวัดเลย) 
ระยะทางประมาณ ๑๑๒ กิโลเมตร การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดหนองคายใช� ๓ เส�นทางหลัก คือ 

เส�นทางท่ี ๑ โดยทางเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองไปลง
สนามบินนานาชาติอุดรธานีใช�เวลาประมาณ 55 นาที ต.อด�วยรถยนต6จากสนามบินนานาชาติอุดรธานีถึงจังหวัด
หนองคายระยะทาง ๕๓ กิโลเมตรใช�เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที 

เส�นทางท่ี ๒ โดยทางรถยนต6เริ่มจากสถานีขนส.งหมอชิตกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด
หนองคาย (แยกถนนพหลโยธินตัดกับถนนมิตรภาพ ณ อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี) รวมระยะทาง ๖๑๕ 
กิโลเมตร ใช�เวลาในการเดินทางประมาณ ๘-๙ ชั่วโมง 

เส�นทางท่ี ๓ โดยทางรถไฟเริ่มจากสถานีรถไฟหัวลําโพงกรุงเทพมหานครถึงสถานีรถไฟ
หนองคาย ระยะทาง ๖๕๐ กิโลเมตร ใช�เวลาในการเดินทางประมาณ ๑๒ ชั่วโมง 
ระยะทางระหว.างอําเภอเมืองหนองคายกับอําเภอต.างๆ 
  อําเภอเมืองหนองคาย-อําเภอท.าบ.อ  ๒๙  กิโลเมตร 
  อําเภอเมืองหนองคาย-อําเภอสระใคร    ๓๔  กิโลเมตร 
  อําเภอเมืองหนองคาย-อําเภอโพนพิสัย  ๔๕  กิโลเมตร 
  อําเภอเมืองหนองคาย-อําเภอศรีเชียงใหม.  ๔๕  กิโลเมตร 
  อําเภอเมืองหนองคาย-อําเภอโพธิ์ตาก  ๖๑ กิโลเมตร 
  อําเภอเมืองหนองคาย-อําเภอรัตนวาป�  ๖๑ กิโลเมตร 
  อําเภอเมืองหนองคาย-อําเภอเฝ]าไร.  ๗๒ กิโลเมตร 
  อําเภอเมืองหนองคาย-อําเภอสังคม  ๘๒ กิโลเมตร 

  6) ข�อมูลเศรษฐกิจ 
  จังหวัดหนองคายหลังจากมีการแบ.งแยกเขตการปกครองออกไปบางส.วนเป+นจังหวัดบึงกาฬ ได�มี
การเปลี่ยนแปลงฐานข�อมูลด�านต.างๆอย.างมาก โดยเฉพาะอย.างยิ่งสถานการณ6ด�านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล�อม มี
ประเด็นท่ีได�รับผลกระทบ ตัวอย.างเช.น ภาคอุตสาหกรรมการท.องเท่ียว ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการเกษตร 
ภาคการค�า และทรัพยากรป�าไม� ส.วนสถานการณ6ท่ีได�รับผลกระทบไม.มากนัก เช.น สถานการณ6ด�านสังคม และด�าน
ความม่ันคง  ดังนั้น ข�อมูลท่ีใช�ในการนํามาวิเคราะห6ศักยภาพของจังหวัดหนองคาย บางส.วนยังคงเป+นข�อมูลของ
จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ บางข�อมูลเป+นข�อมูลท่ีสามารถสืบค�นได� ๕ ป�ย�อนหลัง แต.บางข�อมูลเป+นข�อมูล
ท่ีไม.สามารถสืบค�นได� ก็จะวิเคราะห6ในลักษณะประมาณการท่ีใกล�เคียง โดยสถานการณ6ด�านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล�อม และความม่ันคงของจังหวัดหนองคายสรุปได�ดังนี้ 
  6.1 ด�านเศรษฐกิจ 

       โครงสร�างทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายข้ึนอยู.กับสาขาการผลิตสําคัญ  คือ   
   (1) ภาคการเกษตร    มีสัดส.วนคิดเป+นร�อยละ ๒๔.๓๓ 
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   (2) ภาคอุตสาหกรรม  มีสัดส.วนคิดเป+นร�อยละ 1๖.0๖ 
   (3) ภาคการศึกษา     มีสัดส.วนคิดเป+นร�อยละ ๑๑.๙๐ 
   (4) ภาคการขายส.งการขายปลีก มีสัดส.วนคิดเป+นร�อยละ ๑๒.2๑ 
   (5) ตัวกลางทางการเงิน  มีสัดส.วนคิดเป+นร�อยละ   ๗.๗๑ 
   (6) สาขาอ่ืนๆ   มีสัดส.วนคิดเป+นร�อยละ 27.๗๙ 

   ผลิตภัณฑ6มวลรวมจังหวัดหนองคาย ป� ๒๕62 มีมูลค.า 40,053 ล�านบาท สําหรับรายได�ต.อ
หัวของประชากรเท.ากับ ๘9,913 บาท/คน/ป� เป+นลําดับท่ี 49 ของประเทศ เป+นลําดับท่ี ๔ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป+นลําดับท่ี ๒ ของกลุ.มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โครงสร�างทาง
เศรษฐกิจ มีมูลค.าผลิตภัณฑ6จากสาขาการผลิตท่ีสําคัญ 5 สาขา ได�แก. สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม 
สาขาการศึกษา สาขาการขายส.งการขายปลีก และตัวกลางทางการเงิน และสาขาอ่ืนๆ 

  ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดหนองคาย ป� พ.ศ.2564 คาดว.าจะขยายตัวร�อยละ 3.98 เพ่ิมข้ึน
เม่ือเทียบกับป�ก.อน โดยมีปEจจัยสนับสนุนจากสถานการณ6โรคระบาดจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) คลี่คลาย และ

มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจของรัฐบาล ส.งผลให�ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ การบริโภค
ภาคเอชน และการใช�จ.ายภาครัฐขยายตัว ในขณะท่ีภาคเกษตรกรรม การลงทุนภาคเอชน และการค�าชายแดนหด
ตัว แนวโน�มราคาสินค�าเกษตรปรับตัวลดลง   

   ด�านการผลิต (อุปทาน) คาดว.าจะขยายตัวร�อยละ 5.24 โดยมีปEจจัยสนับสนุนจากภาค
เกษตรกรรมคาดว.าจะขยายตัวร�อยละ 7.43 ภาคอุตสาหกรรมคาดว.าจะขยายตัวร�อยละ 2.60 สะท�อนจาก
จํานวนโรงงาน ทุนจดทะเบียนโรงงาน และยอดเก็บภาษีมูลค.าเพ่ิมภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน และภาคการบริการ
คาดว.าจะขยายตัวร�อยละ 5.34 เป+นผลมาจากการท.องเท่ียว ส.งผลให�ธุรกิจโรงแรม และการค�าส.งค�าปลีกขยายตัว 
เนื่องจากการจับจ.ายใช�สอยสินค�าอุปโภคบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน  

  ด�านการใช�จ.าย (อุปสงค6) คาดว.าจะขยายตัวร�อยละ 0.34 โดยมีปEจจัยสนับสนุนจากการขยายตัว
ของการบริโภคภาคเอกชนคาดว.าจะขยายตัวร�อยละ 11.16 จากยอดภาษีมูลค.าเพ่ิมเพ่ิมข้ึน ตามมาตรการเยียวยา
โรคระบาด Covid-19 ของรัฐบาลในการกระตุ�นเศรษฐกิจ ประกอบกับยอดปริมาณการใช�ไฟฟ]าและน้ําประปา
เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ียอดจดทะเบียนรถยนต6ใหม. และยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต6ลดลง การใช�จ.ายภาครัฐคาดว.า
จะขยายตัวร�อยละ 7.76 จากการเบิกจ.ายงบประจําและงบลงทุนเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาคเอกชนคาดว.าจะหดตัว
ร�อยละ -11.03 จากยอดจดทะเบียนรถยนต6เพ่ือการพาณิชย6ลดลง ในขณะท่ีพ้ืนท่ีขออนุญาตก.อสร�าง และสินเชื่อ
เพ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน การค�าชายแดนคาดว.าจะหดตัวร�อยละ -9.22 จากการส.งออก และการนําเข�าลดลง   

  ด�านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ]อท่ัวไปในป� 2564 คาดว.าจะอยู.ท่ี 0.10 
ต.อป� สําหรับการจ�างงานคาดว.าจะอยู.ท่ี 206,859 คน เพ่ิมข้ึน 1,806 คน  

  จังหวัดหนองคาย มีอําเภอต้ังอยู.ตามแนวชายแดน รวม ๖ อําเภอ คือ อําเภอเมืองหนองคาย 
อําเภอท.าบ.อ อําเภอศรีเชียงใหม. อําเภอสังคม อําเภอโพนพิสัย และอําเภอรัตนวาป� โดยมีจุดผ.านแดนและจุดผ.อนปรน 
การค�า ดังต.อไปนี้ 
  (1) จุดผ.านแดนและจุดตรวจคนเข�าเมือง 
       ตามประกาศกรมศุลกากร ท่ี 21/2561 ประกาศ ณ วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ได�
กําหนดช.วงเวลาขนส.งของเข�ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ.านด.านพรมแดน 3 แห.ง ดังนี้  
       - ด.านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห.งท่ี ๑ บ�านเหล.าจอมมณี ตําบลมีชัย อําเภอ
เมืองหนองคายกับด.านสากลบ�านดงพูสี เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน6 เปlดให�บริการทุกวัน เวลา 
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๐๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. การคมนาคมทางบกข�ามสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห.งท่ี ๑ โดยรถยนต6 และรถไฟโดยเปlด
ใช�อย.างเป+นทางการเม่ือวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2537 
       - ด.านพรมแดนท.าเรือหนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองหนองคายกับด.านสากลท.าเด่ือ
เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน6 เปlดให�บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ - ๑8.๐๐ น. การคมนาคมทางน้ําเรือ
หางยาว และเรือโดยสาร โดยเปlดใช�อย.างเป+นทางการเม่ือวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2547 
      - ด.านตรวจคนเข�าเมือง ณ สถานีรถไฟหนองคาย อําเภอเมืองหนองคายเปlดทําการทุกวันเดิน
รถวันละ ๒ เท่ียว เปlดใช�เป+นทางการเม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ (ใช�เวลาเดินทาง 15 นาที)  
   เท่ียวท่ี 1 ออกจากสถานีหนองคาย   เวลา 09.00 น. 
     กลับจากสถานีท.านาแล�งสปป.ลาว  เวลา 11.15 น. 
   เท่ียวท่ี 2 ออกจากสถานีหนองคาย   เวลา 14.45 น. 
     กลับจากสถานีท.านาแล�งสปป.ลาว  เวลา 17.00 น. 
  (๒) จุดผ.อนปรนการค�า 
       จุดผ.อนปรนการค�า (Checkpoint for Border Trade) หมายถึง ช.องทางท่ีรัฐบาลไทยเปlด
เพ่ือช.วยเหลือประเทศเพ่ือนบ�านในด�านมนุษยธรรม และส.งเสริมความสัมพันธ6ของประชาชนในระดับท�องถ่ินโดย
การผ.อนปรนให�มีการค�าขายสินค�าอุปโภค – บริโภคท่ีจําเป+น ท้ังนี้ การพิจารณาการเปlดจุดผ.านแดน มอบหมายให�
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสมในทางปฏิบัติ โดยจังหวัดจะเสนอขอเปlดจุดผ.อนปรนทางการค�าไปยัง
กระทรวงมหาดไทย เม่ือรัฐมนตรีว.าการกระทวงมหาดไทยให�ความเห็นชอบ และมอบให�จังหวัดจัดทําประกาศเปlด
จุดผ.อนปรนการค�า โดยจะกําหนดรายละเอียดต.าง ๆ ท่ีเก่ียวกับบริเวณจุดผ.อนปรนมาตรการการควบคุมดูแลการ
ผ.านเข�า – ออก จุดผ.อนปรนของประชาชนจากประเทศเพ่ือนบ�าน ตลอดจนสินค�าบางประเภทท่ีไม.อนุญาตให�
ค�าขาย ณ จุดผ.อนปรนการค�า ซ่ึงจังหวัดหนองคายมีประกาศจุดผ.อนปรนการค�าให�เป+นช.องทางสําหรับประชาชน
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได�ติดต.อซ้ือขายสินค�า และแลกเปลี่ยนเรียนรู�วัฒนธรรม จํานวน 
4 แห.ง ในพ้ืนท่ี 4 อําเภอ ดังนี้ 
       - จุดผ.อนปรนบ�านม.วง 
         หมู.ท่ี ๒ ตําบลบ�านม.วง อําเภอสังคม กับ ด.านประเพณีบ�านโคกแฮ. เมืองสังทอง นครหลวง
เวียงจันทน6 เปlดทุกวันพุธ และวันเสาร6 เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. การคมนาคมทางน้ํา โดยเรือโดยสาร 
       - จุดผ.อนปรนบ�านหม�อ 
         หมู.ท่ี ๘ ตําบลบ�านหม�อ อําเภอศรีเชียงใหม. กับ ด.านประเพณีบ�านหนองดา เมืองสีโคดตะบอง 
นครหลวงเวียงจันทน6 เปlดทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร6 เวลา ๐6.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. การคมนาคมทางน้ํา
โดยเรือโดยสาร 
       - จุดผ.อนปรนบ�านจุมพล 
         หมู.ท่ี ๑ ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย กับ ด.านประเพณีบ�านโดน เมืองปากงึม นครหลวง
เวียงจันทน6 เปlดทุกวันอังคาร และวันเสาร6 เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การคมนาคมทางน้ําโดยเรือโดยสาร 
       - จุดผ.อนปรนบ�านเปงจาน 
          หมู.ท่ี ๘ ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป� กับ ด.านประเพณีบ�านทวย เมืองท.าพระบาด 
แขวงบอลิคําไซ เปlดทุกวันพุธ วันศุกร6 และวันอาทิตย6 เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.3๐ น. การคมนาคมทางน้ํา โดยเรือ
โดยสาร  
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แสดงท่ีตั้งจุดผ านแดนถาวรและจุดผ อนปรนเพ่ือการค�า 
 

จุดผ.านแดนถาวร/ 
จุดผ.อนปรน จํา

นว
น เมืองเชื่อมต.อเส�นทางคมนาคม 

การคมนาคม 
วัน/เวลา 

เปlดทําการ สปป.ลาว ประเทศไทย 

จุด
ผ.า

นแ
ดน

ถา
วร

 สะพานมติรภาพ
ไทย-ลาว แห.งท่ี 1 

1 บ�านดงพูส ี
เมืองหาดทรายฟอง 
นครหลวงเวียงจันทน6 

อําเภอเมือง
หนองคาย 

ทางบกข�าม
สะพานมติรภาพ 
ไทย-ลาว,
รถยนต6,รถไฟ 

ทุกวัน 
เวลา 06.00 - 

22.00 น. 

ท.าเรือหนองคาย 1 ท.าเดื่อ 
เมืองหาดทรายฟอง 
นครหลวงเวียงจันทน6 

อําเภอเมือง
หนองคาย 

ทางนํ้า,เรือหาง
ยาว, 
เรือโดยสาร 

ทุกวัน 
เวลา 08.00 - 

18.00 น. 

จุด
ผ.อ

นป
รน

กา
รค

�า 

อําเภอ 
ศรีเชียงใหม. 

1 บ�านหนองดา 
เมืองสีโคดตะบอง 
นครหลวงเวียงจันทน6 

บ�านหม�อ ตําบล
บ�านหม�อ 
อําเภอ 
ศรีเชียงใหม. 
 

ทางนํ้า, 
เรือหางยาว, 
เรือโดยสาร 

อังคาร , 
พฤหัสบดี,เสาร6 
เวลา 06.00 – 
17.00 น. 

อําเภอรัตนวาป� 1 บ�านทวย 
เมืองท.าพระบาท 
แขวงบอลิคําไซ 

บ�านเปงจาน     
ตําบลโพนแพง  
อําเภอรัตนวาป�  

ทางนํ้า, 
เรือหางยาว , 
เรือโดยสาร 

พุธ,ศุกร6,อาทิตย6 
เวลา 08.00 -
16.30 น. 

อําเภอโพนพิสัย 1 บ�านโคน  
เมืองปากงึม                  
นครหลวงเวียงจันทน6 

บ�านจุมพล 
ตําบลจุมพล        
อําเภอโพนพิสัย       

ทางนํ้า, 
เรือหางยาว, 
เรือโดยสาร 

อังคาร, เสาร6 
เวลา 08.00 -
16.00 น. 

อําเภอสังคม 1 บ�านโคกแฮ. 
เมืองสังทอง          
นครหลวงเวียงจันทน6 

บ�านม.วง 
ตําบลบ�านม.วง 
อําเภอสังคม 

ทางนํ้า, 
เรือหางยาว, 
เรือโดยสาร 

พุธ,เสาร6 
เวลา 06.00 -
18.00 น. 

ท่ีมา :  ด.านศุลกากรหนองคาย และตรวจคนเข�าเมืองจังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จังหวัดหนองคายมีข�อได�เปรียบกว.าจังหวัดอ่ืนๆท่ีไม.ใช.จังหวัดชายแดน คือ จังหวัดหนองคาย 
มีหน.วยงานท่ีมีหน�าท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับผู�รับบริการท้ังทางด�านเศรษฐกิจ และด�านความม่ันคง จึงถือได�
ว.าเป+นจุดแข็งของจังหวัดหนองคาย ซ่ึงหน.วยงานดังกล.าวสรุปได�ดังนี้ 
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ตารางสํานักงานหรือหน วยงานท่ีเก่ียวข�องกับต างประเทศ 

ท่ี หน.วยงาน สถานท่ีตั้ง 
๑ สํานักงานพาณิชย6จังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 
๒ สํานักงานจังหวัดหนองคาย   อ.เมือง จ.หนองคาย 
๓ ท่ีทําการปกครองจังหวัดหนองคาย  อ.เมือง จ.หนองคาย 
๔ ด.านศุลกากรหนองคาย  อ.เมือง จ.หนองคาย 
๕ สํานักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย  อ.เมือง จ.หนองคาย 
๖ หอการค�าจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 
๗ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 
๘ ด.านกักกันสัตว6หนองคาย  อ.เมือง จ.หนองคาย 
๙ ด.านตรวจพืชหนองคาย   อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๐ สํานักงานเจ�าท.าภูมิภาคท่ี 7    อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๑ กองกํากับการตรวจคนเข�าเมืองหนองคาย  อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๒ สํานักงานการค�าต.างประเทศ เขต 5 (หนองคาย) อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๓ หน.วยเรือรักษาความสงบเรียบร�อยตามลําแม.น้ําโขงเขตหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๔ กองกํากับการ ๑๑ กองบังคับการตํารวจน้ํา อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๕ กองร�อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๒๔๕ อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๖ สถานทูตไทยใน สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน6 
๑๗ สํานักงานทูตพาณิชย6ไทยใน สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน6  

ท่ีมา : สํานักงานจังหวัดหนองคาย 

   จังหวัดหนองคายเป+นจังหวัดท่ีมีมูลค.าการค�าชายแดน ระหว.างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีมูลค.าสูงเป+นอันดับ 1 และแนวโน�มก็ยังคงรักษาความเป+นอันดับท่ี 1 ในเรื่องของมูลค.า
การค�าชายแดน  ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากจังหวัดหนองคายอยู.ตรงกันข�ามกับ
นครหลวงเวียงจันทน6   ซ่ึงเป+นเมืองหลวงของ สปป.ลาว และเป+นโอกาสในการค�าระหว.างประเทศ ซ่ึงสามารถ
เชื่อมโยงไปถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต�) มูลค.าการค�าชายแดนของ
จังหวัดหนองคาย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแสดงไว�ตามตารางดังต.อไปนี้ 

สถิติการค�าชายแดนไทย-สปป.ลาว ป� 2559 - 2561 (หน วย : ล�านบาท) 

รายการ 
มูลค.า (ล�านบาท) 

2559 2560 2561 
มูลค.าการค�า 202,942.72 207,045.85 213,618.58 
ส.งออก 136,440.48 131,262.33 128,866.56 
นําเข�า 66,502.24 75,783.52 84,752.02 
ดุลการค�า 69,938.24 55,478.81 44,114.54 
ท่ีมา : ด.านศุลกากรหนองคาย 
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  ข�าว นับเป+นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดหนองคาย ท่ีสร�างรายได� ให�ผลิตภัณฑ6มวลรวมในภาค
การเกษตรของจังหวัดมาอย.างยาวนาน สภาพการทํานาของจังหวัดหนองคาย มีท้ังอาศัยน้ําฝนและการใช�น้ําจาก
ชลประทานรวมถึงคลองส.งน้ําจากสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ]า ซ่ึงในพ้ืนท่ีชลประทานเข�าถึงสามารถทํานาได�ป�ละ 2 ครั้ง 
คือ นาป�และนาปรัง ซ่ึงในป� 2559/60 จังหวัดหนองคาย มีพ้ืนท่ีปลูกข�าว ท้ังสิ้น 519,570 ไร. พันธุ6ข�าวท่ีปลูก
ฤดูทํานาป� ข�าวเหนียวใช�พันธุ6 กข.6 ซิวแม.จัน ข�าวเจ�าใช�พันธุ6 กข.15 ขาวดอกมะลิ 105 ไรซ6เบอร6รี่ ฤดูทํานาปรัง
ข�าวเหนียวใช�พันธุ6 กข. 10 กข.12 ข�าวเจ�าใช� ชัยนาท 1 ปทุมธานี 1 ปทุมธานี 80  

ข�อมูลข�าวนาป�จังหวัดหนองคาย ป� 2559/60 

ข�าวนาป� เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

พ้ืนท่ีปลูก (ไร.) พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 
(ไร.) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร.) 

ข�าวเหนียว 27,135 389,302 381,943 140,555 368 
ข�าวเจ�า 12,321 130,268 128,170 56,782 365 

รวม 39,456 519,570 510,113 187,337  
ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 

ป�ญหาและอุปสรรค 
- เกษตรกรขาดความเชื่อม่ันและขาดความรู�ด�านเทคโนโลยีในการผลิตข�าวสมัยใหม. ท่ีช.วยลดต�นทุนการผลิต 

และเพ่ิมผลผลิตต.อไร. 
- เกษตรกรขาดความรู�ในการปลูกข�าวปลอดภัย เพ่ือให�ได�การรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยพืช  

GAP/อินทรีย6 
- การปลูกข�าวมีต�นทุนการผลิตสูง รวมท้ังผลผลิตต.อไร.ยังตํ่าเม่ือเทียบกับค.าเฉลี่ยของประเทศ 
- เกษตรกรขาดความรู�ด�านการบริหารจัดการผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด 

- เกษตรกรขาดการรวมกลุ.มหรือสถาบันเกษตรกร เพ่ือการแปรรูปผลผลิต ยกระดับสินค�าให�เป+นท่ียอมรับ 
ของตลาด ท้ังยังเป+นแนวทางการรวมกลุ.มเพ่ือสร�างความเข�มแข็งทางธุรกิจท่ีพ่ึงพาตนเองได� 

แนวทางการดําเนินงาน  
- ส.งเสริมการปลูกข�าวอินทรีย6 และการผลิตเมล็ดพันธุ6ข�าวในเขตพ้ืนท่ีอาศัยน้ําฝน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกข�าวในเขตชลประทาน 
- ส.งเสริมการปลูกข�าวปลอดภัยจากกลุ.มท่ีมีอยู.เดิม ขยายกลุ.มใหม. 
- ส.งเสริมการปลูกข�าวระบบการส.งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ. เน�นการใช�นวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีสมัยใหม. 
- พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยสนับสนุนให�เกษตรกรเป+นผู�ประกอบการในอนาคตการแปร

รูป การสร�างตราสินค�าและพัฒนาบรรจุภัณฑ6 รวมท้ังเพ่ิมช.องทางการตลาดรูปแบบ บ.ประชารัฐรักสามัคคี  
จังหวัดหนองคาย 
 - ส.งเสริมการท.องเท่ียววิถีเกษตร 

  ยางพารา นับเป+นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญของจังหวัดหนองคาย ท่ีสร�างรายได�ให�ผลิตภัณฑ6มวล
รวมของจังหวัดในภาคการเกษตรเป+นลําดับท่ี ๒ รองจากข�าวนาป� มีมูลค.า 1,067.68 ล�านบาท มีสภาพพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมในการเพาะปลูกยางพารา ซ่ึงจากการจําแนกท่ีดินตามศักยภาพ (zoning s1+s2) พบว.าพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมมากถึงปานกลางมีจํานวน 292,289 ไร. คิดเป+นร�อยละ 15 จากพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัด 
1,891,582 ไร. 
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ข�อมูลพ้ืนท่ีปลูกยางพาราจังหวัดหนองคาย ป� ๒๕๖๑ 

ลําดับ อําเภอ เกษตรกร
(ราย) 

พ้ืนที่ พ้ืนที่เปTด
กรีด(ไร ) 

ผลผลิต
ยางแห�ง
(ตัน/ป�) 

ผลผลิตยาง
ก�อนถ�วย 
(ตัน/ป�) 

มูลค า
(ล�านบาท) 

1 เมือง 232 2,384 1,501 331.72 552.87 16.66 
2 ท.าบ.อ 465 5,336 3,436 759.36 1,265.59 38.13 
3 โพนพิสัย 4,262 54,881 36,312 8,024.95 13,374.92 402.99 
4 ศรีเชียงใหม. 612 10,178 8,231 1,819.05 3,031.75 91.35 
5 สังคม 1,883 53,706 45,039 9,953.62 16,589.37 499.84 
6 สระใคร 186 2,868 1,455 321.56 535.93 16.15 
7 เฝ]าไร. 4,948 62,759 42,291 9,346.31 15,577.19 469.34 
8 รัตนวาป� 804 51,003 43,998 9,723.56 16,205.93 488.28 
9 โพธิ์ตาก 18,890 18,922 16,100 3,558.10 5,930.17 178.68 

 รวม 17,418 262,037 198,363 43,838 73,063.71 2,201.41 
ท่ีมา : การยางแห.งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย ข�อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2561 

ป�ญหาและอุปสรรค 
- เกษตรกรมีรายได�ต่ําเนื่องจากสถานการณ�ราคายางพาราตกตํ่า 
- เกษตรกรขาดเครื่องมือและอุปกรณ�ท่ีทันสมัยเพ่ือในการแปรรูปยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค)าสินค�า 
- เกษตรกรขาดความรู�ในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือชดเชยรายได�ในช)วงท่ีราคายางพาราตกตํ่า 

 - สถาบันเกษตรกรขาดการบริหารจัดการองค�กรท่ีเข�มแข็ง 

แนวทางการดําเนินงาน  
การสร�างมูลค.าเพ่ิม 
- การแปรรูปน้ํายางสด เป+นผลิตภัณฑ6ต.าง ๆ เช.น หมอนยางพารา 
- การทํายางเครป 
- การทํายางแผ.นรมควัน 

 - การทํายางแผ.นดิบ 
  มะเขือเทศ เป+นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายอีกชนิดหนึ่ง มูลค.าทางเศรษฐกิจอาจจะไม.มาก
นัก แต.ก็เป+นสินค�าทางการเกษตรท่ีโดดเด.น เม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพ้ืนท่ี
เพาะปลูกในป� ๒๕๖๐ จํานวน ๖๗๕ ไร.  ผลผลิต3,655 กก.ต.อไร.  มูลค.า ๔.๗๒๕ ล�านบาท 
  อุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดหนองคาย ส.วนมากเป+นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย.อม 
(SME) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ. มีจํานวนเล็กน�อย เช.น โรงงานสุรา ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด
หนองคายจึงไม.โดดเด.นมาก 

ตาราง  แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย (หน วย : โรงงาน) 

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงาน ยางพารา โรงสีข�าว โรงสุรา มะเขือเทศ ข�าวโพดหวาน 

จํานวน 1 5 1 3 2 
ท่ีมา : กระทรวงอุตสาหกรรม 
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  จังหวัดหนองคายเป+นจังหวัดชายแดนท่ีมีเส�นทางติดต.อ คมนาคมกับจังหวัดอ่ืนๆ ได�อย.างสะดวก 
โดยเฉพาะอย.างยิ่งเป+นจังหวัดท่ีอยู.ใกล�กับเมืองหลวงของประเทศเพ่ือนบ�าน คือ นครหลวงเวียงจันทน6 ของ สปป.
ลาว และมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซ่ึงเป+นโอกาสในการทําการค�า การลงทุน และการท.องเท่ียวได�เป+นอย.างดี ซ่ึง
เส�นทางคมนาคมท่ีเชื่อมต.อกับจังหวัดต.างๆได�แสดงไว�ดังตารางดังนี้ 

ตารางแสดงเส�นทางการคมนาคมจังหวัดหนองคายเช่ือมกับจังหวัดอ่ืนๆ(หน วย : กม.) 

เส�นทางการคมนาคม 
จังหวัด อุดรธานี เลย บึงกาฬ เวียงจันทร6 กทม. 

ระยะทาง 51 กม. 202 กม. 136 กม. 25 กม 615 กม 
ลักษณะเส�นทาง ถนน 4 เลน ถนน 2 เลน ถนน 2 เลน ถนน 2 เลน ถนน 4 เลน 
ท่ีมา : วิกิพีเดีย/หนองคาย 

  การเกษตรของจังหวัดหนองคาย ถือว.าเป+นภาคการผลิตท่ีสําคัญอย.างหนึ่ง และปEจจัยการผลิตท่ี
สําคัญ คือ น้ํา จังหวัดหนองคายนอกจากจะมีปริมาณน้ําฝนท่ีค.อนข�างสูงแล�ว ยังมีแหล.งน้ําท่ีสําคัญ เพ่ือการ
เพาะปลูกอีกมากมาย ดังตารางท่ีแสดงไว�ด�านล.าง 

ตารางแสดงแหล งน้ําเพ่ือการเกษตรของจังหวัดหนองคาย 

อําเภอ 
แหล.งน้ําเพ่ือการเกษตร 

แหล.งน้ํา 
๑. เมือง แม.นํ้าโขง/หนองสองห�อง/หนองบัว/ห�วยวังฮู/หนองส�มฮอง/ห�วยบกหวาน/หนองหมื่น 
๒. ท.าบ.อ แม.นํ้าโขง/ห�วยบังพวน/หนองอ�อและหนองถ่ินทิก/หนองโลเล/หนองเจ�านํ้า/หนองสีนาท/หนองคับ 
๓. โพนพิสัย แม.นํ้าโขง/อ.างเก็บนํ้าห�วยเปลวเงือก/หนองหลุมเอ่ียน/อ.างเก็บนํ้าห�วยโคลน/อ.างเก็บนํ้าห�วยต.างคํา 
๔. ศรีเชียงใหม. แม.นํ้าโขง/อ.างเก็บนํ้าห�วยยางคํา/อ.างฯห�วยสีเสียด/อ.างฯห�วยหินลิ่วตอนล.าง/อ.างเก็บนํ้าห�วยหินสิ่วตอนบน 
๕. สังคม แม.นํ้าโขง/ฝายนํ้าล�นห�วยกอก/อ.างเก็บนํ้านาบอน/ฝายนํ้าล�นห�วยโขงหลง/อ.างเก็บนํ้าห�วย   นํ้าไพร 
๖. สระใคร โศกดินแดง/สระสาธารณะ/หนองใหญ./หนองอ�อมแก�ว/หนองทุ.ม/หนองสระพัง 
๗. เฝ]าไร. หนองนอกบ�าน/ห�วยเดื่อ/ห�วยปู�ตา/ห�วยงูใหญ./อ.างเก็บนํ้าคําชิ/อ.างเก็บนํ้าคําสะอาด 
๘. รัตนวาป� แม.นํ้าโขง/หนองหมากอ.าง/หนองซํานูน, ห�วยซํานู/หนองต�อน/หนองฝายใหญ./หนองคาด/หนองสิงห6 
๙. โพธ์ิตาก แม.นํ้าโขง/โครงการอ.างเก็บนํ้าห�วยทอน/อ.างเก็บนํ้าห�วยบุ�น/ฝายนํ้าล�นห�วยหินขาว/ฝายนํ้าล�นห�วยตีนเต.า 
ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย 

ตารางแสดงแหล.งท.องเท่ียวทางธรรมชาติ นิเวศน6 ท่ีสําคัญของจังหวัดหนองคาย 

อําเภอ แหล.งท.องเท่ียว 
เมือง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว/ตลาดท.าเสด็จ/ลานวัฒนธรรม 
ท.าบ.อ หมู.บ�านทํายาสูบ / หมู.บ�านทําแผ.นกระยอ 
ศรีเชียงใหม. วังน้ํามอก 
สังคม น้ําตกธารทิพย6/น้ําตกธารทอง/ภูนกกระบา/ผาตากเสื้อ 
รัตนวาป� ศูนย6วิจัยพืชสวนหนองคาย 
โพธิ์ตาก น้ําตกห�วยหินขาว 
ท่ีมา : ข�อมูลท.องเท่ียวจังหวัดหนองคาย 
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ตารางแสดงแหล งท องเท่ียวทางศาสนาของจังหวัดหนองคาย 

อําเภอ แหล.งท.องเที่ยว 
เมือง วัดโพธิ์ชัย/พระธาตุบังพวน/ศาลาแก�วกู./พระธาตุหนองคาย หรือ พระธาตุกลางน้ําวัดเนินพะเนาว6 
ท.าบ.อ วัดศรีชมพูองค6ตื้อ (หลวงพ.อพระเจ�าองค6ตื้อ) 
โพนพิสัย วัดไทย (นาคปก 9 เศียรและถํ้าเมืองบาดาลจําลอง) 
ศรีเชียงใหม. วัดหินหมากเป]ง/ภูทอก/วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย6 
สังคม วัดผาตากเสื้อ 
สระใคร วัดมฤคทายวรรณ (ดงแขม) 
เฝ]าไร. สิมวัดกุดแคน 
รัตนวาป� วัดพระบาทนาสิงห6 
ท่ีมา : การท.องเท่ียวจังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      7) ด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
  7.1 ทรัพยากรดินและท่ีดิน   
  ประเภทของทรัพยากรดินจังหวัดหนองคาย 
  -ดินร.วนปนทรายส.วนดินล.างเป+นดินเหนียวหรือดินร.วนปนดินเหนียว ท่ีเป+นกรวดหรือลูกรัง 
เป+นจํานวนมาก เกิดจากวัตถุต�นกําเนิดพวกตะกอนลําน้ําทับอยู.บนชั้นหินผุ พบบริเวณพ้ืนท่ีค.อนข�างราบเรียบ 
จนถึงพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาด ส.วนใหญ.มีความลาดชันร�อยละ ๒–๕ เป+นดินต้ืนถึงดินลึกมีการระบายน้ําดี 
ดินมีความอุดมสมบูรณ6ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป+นกรดถึงกรดจัด เป+นประเภทดินส.วนใหญ.ของจังหวัด 
กระจายตัวในพ้ืนท่ีทุกอําเภอ ได�แก. อําเภอโพนพิสัย อําเภอเมือง อําเภอรัตนวาป� อําเภอเฝ]าไร. อําเภอท.าบ.อ 
อําเภอสังคม อําเภอสระใคร อําเภอศรีเชียงใหม. และอําเภอโพธิ์ตาก 
  -ดินในพ้ืนท่ีภูเขา ซ่ึงมีความลาดชันมากกว.าร�อยละ ๓๕ ดินท่ีพบมีท้ังดินลึกและดินต้ืน ลักษณะ
เนื้อดินและความอุดมสมบูรณ6ตามธรรมชาติแตกต.างกันไป มักมีเศษหิน ก�อนหินหรือหินโผล.กระจัดกระจายท่ัวไป 
ส.วนใหญ.ยังปกคลุมด�วยป�าไม� ป�าประเภทนี้ส.วนใหญ.อยู.ในเขตอําเภอสังคม อําเภอโพธิ์ตาก และอําเภอศรีเชียงใหม. 
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  7.2 ทรัพยากรป!าไม$  
  พ้ืนท่ีป�าไม�จังหวัดหนองคายในปEจจุบันมีพ้ืนท่ีป�าท้ังหมด จํานวน 223,313 ไร. 357.3 ตรม. มี
เนื้อท่ีป�าไม�ร�อยละ ๑1.7๙ ของพ้ืนท่ีจังหวัด โดยได�หักพ้ืนท่ีป�าชุมชนท่ีทับซ�อนป�าสงวนแห.งชาติแล�ว ซ่ึงจําแนกได�
เป+นพ้ืนท่ีป�าสงวนแห.งชาติ เขตป�าไม�ถาวรของชาติ และป�าชุมชน ดังนี้๑.๗.๒.๑ ป�าสงวนแห.งชาติ จํานวน ๓ แห.ง 
ได�แก. ป�าพานพร�าว-แก�งไก. ป�าทุ.งหลวง และป�าดงสีชมพูและป�าโพนพิสัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (๑) ป�าพานพร�าว-แก�งไก. อยู.ในพ้ืนท่ี ๓ อําเภอ ได�แก. อําเภอโพธิ์ตาก อําเภอศรีเชียงใหม. 
และอําเภอสังคม โดยจัดต้ังข้ึนตามกฎกระทรวงฉบับท่ี๒๐๗ พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับท่ี ๘๑๑ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
มีเนื้อท่ี ๓๑๕,๙๘๓.๖๔ ไร. ท้ังนี้ได�มอบให�สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดหนองคาย (ส.ป.ก.) ดําเนินการ 
จํานวน ๑๓๓,๔๒๕.๓๓ ไร. และสํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดหนองคาย ส.งคืนพ้ืนท่ีเนื่องจากไม.เหมาะสม 
กับการทําการเกษตร จํานวน ๕,๒๗๙.๕๓ ไร. คงเหลือเนื้อท่ีป�าจํานวน ๑๘๗,๘๓๗.๘๔ ไร. สภาพพ้ืนท่ีป�าในปEจจุบัน
ได�ถูกบุกรุกทําลายเพ่ือใช�พ้ืนท่ีในการทําการเกษตร เช.น ปลูกยางพารา ปาล6มน้ํามัน ในบริเวณเชิงเขาส.วนยอดเขา
ยังคงเป+นป�าท่ีสมบูรณ6 
  (๒) ป�าทุ.งหลวง อยู.ในท�องท่ีอําเภอโพนพิสัย ต้ังข้ึนตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๐๔ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
มีเนื้อท่ี ๕๑,๐๙๘.๓๔ ไร. ท้ังนี้ได�มอบให� ส.ป.ก.ดําเนินการ ๓๙,๐๖๖.๖๒ ไร. และสํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
หนองคายส.งคืนพ้ืนท่ีเนื่องจากไม.เหมาะสมกับการทําการเกษตร จํานวน ๔,๕๘๕.๗๒ ไร. คงเหลือพ้ืนท่ีป�าจํานวน 
๑๖,๖๑๗.๔๔ ไร. 
  (๓) ป�าดงสีชมพูโพนพิสัย อยู.ในท�องท่ีอําเภอโพนพิสัย ต้ังข้ึนตามกฎกระทรวงฉบับท่ี๒๒๕ 
พ.ศ.๒๕๑๐ และฉบับท่ี ๗๑๑ พ.ศ. ๒๕๑๗ มีเนื้อท่ี ๖๘๘,๓๒๗.๙๒ ไร. ท้ังนี้ได�มอบให�สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
หนองคายดําเนินการ๖๔๐,๐๙๐.๓๘ไร. และสํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดหนองคาย ส.งคืนพ้ืนท่ีเนื่อง จาก 
ไม.เหมาะสมกับการทําการเกษตร จํานวน ๔,๘๒๖.๕๗ ไร. นิคมสร�างตนเอง จํานวน ๕๘๙.๙๑ ไร. คงเหลือพ้ืนท่ีป�า
จํานวน ๕๒,๔๗๔.๒ ไร. 
  7.3 ทรัพยากรน้ํา 
  จังหวัดหนองคายมีอาณาเขตติดต.อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม.น้ําโขง
เป+นแม.น้ําสายหลักก้ันเป+นอาณาเขต มีลักษณะของภูมิประเทศยาวไปตามลําน้ําซ่ึงมีความยาวต้ังแต.อําเภอสังคม 
(เขตติดต.ออําเภอปากชม จังหวัดเลย) จรดอําเภอรัตนวาป� ทางราชการได�จัดให�จังหวัดหนองคายอยู.ในอาณาเขต
พ้ืนท่ีลุ.มน้ําโขง(ส.วนท่ี ๒) ซ่ึงมีลําน้ําสาขาย.อยในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคายรวม ๗ สาย จึงได�แบ.งเป+นพ้ืนท่ีลุ.มน้ําสาขา 
จํานวน ๗ ลุ.มน้ํา ได�แก.แม.น้ําโขงส.วนท่ี ๕,ห�วยน้ําโสม,น้ําโมง, แม.น้ําโขงส.วนท่ี ๖,น้ําสวย, ห�วยหลวง, และแม.น้ํา
โขงส.วนท่ี ๗ 
  1.แหล.งน้ําชลประทาน 
  แหล.งน้ําชลประทาน เป+นแหล.งน้ําท่ีได�จัดสร�างข้ึนเพ่ือใช�ในการจัดการแหล.งน้ําและนําไปใช�ใน
การเกษตรกรรมสําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีความแห�งแล�ง หรือเป+นแหล.งเพาะปลูกท่ีสําคัญๆโดยจังหวัดหนองคายได�มีการ
จัดทําโครงการชลประทานต.างๆแล�วเสร็จถึงสิ้นป�งบประมาณ ๒๕๔๖ เพ่ือใช�ประโยชน6ในด�านการเกษตรกรรม
โดยมีจํานวนแหล.งน้ําจําแนกตามประเภทแหล.งน้ําเป+นรายอําเภอตามตารางดังนี้ 
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ตารางแสดงจํานวนแหล งน้ํา จําแนกตามประเภทแหล งน้ํา ในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย 

อําเภอ รวม 

ประเภทแหล.งน้ํา Type of water resource 
อ.างเก็บน้ํา 

ฝาย
ทดน้ํา 

ประตูน้ํา 
ขุดลอก
หนอง บึง 
ลําห�วย 

สระน้ํา
ในไร.นา 

สูบด�วย
ไฟฟ]า 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

 เมือง ๖๘๘ ๑ ๕ ๔ ๖ ๕๓ ๕๙๖ ๒๓ 
ท.าบ.อ ๓๗๔ ๑ ๓ ๕ ๑ ๔๐ ๓๑๐ ๑๑ 
ศรีเชียงใหม. ๒๔๔ ๑ ๔ ๒ - ๑๒ ๒๒๑ ๔ 
สังคม ๑๗๐ ๑ ๕ ๘ - ๑๑ ๑๔๔ ๒ 
โพนพิสัย ๑,๒๓๗ ๑ ๖ ๘ ๔ ๔๔ ๑,๑๔๙ ๒๕ 
สระใคร ๒๕๖ - ๓ ๗ ๑ ๗ ๒๓๘ - 
เฝ]าไร. ๗๗๔ - ๑๑ ๗ - ๒๔ ๗๓๑ ๑ 
รัตนวาป� ๕๒๕ - - ๒ - ๑๓ ๔๙๖ ๑๔ 
โพธิ์ตาก ๓๒๖ ๑ ๒ ๑ - ๑๔ ๓๐๘ - 
รวม ๔,๕๙๑ ๕ ๓๙ ๔๔ ๑๒ ๒๑๘ ๔,๑๙๓ ๘๐ 
   ท่ีมา : www.nongkhai.go.th(สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย)  

  2. แหล.งน้ําใต�ดิน 
  บริเวณจังหวัดหนองคาย มีการสะสมตัวของชั้นเกลือหลายชั้น พบว.ามีการเจาะบ.อบาดาลในพ้ืนท่ี
ท่ีอยู.ไกลจากแหล.งน้ําธรรมชาติ จะพบน้ําท่ีระดับลึกโดยประมาณ ๕๐–๑๕๐ เมตร ในส.วนของผลการวิเคราะห6ทาง
เคมีพบว.าคุณภาพของน้ําอยู.ในเกณฑ6ไม.ดีนัก เพราะส.วนผสมของสารละลายจากหินเกลือใต�ดินอย.างไรก็ตามส.วน
ใหญ.ยังคงสามารถนํามาใช�ในการอุปโภคบริโภคได�เม่ือพิจารณาเทียบกับมาตรฐานน้ําบาดาลเพ่ือการบริโภค ท้ังนี้
ข้ึนอยู.กับระดับความลึกของชั้นน้ําท่ีพัฒนาข้ึนมาใช�ด�วย แสดงว.ามีโอกาสท่ีจะเจาะพบน้ําบาดาลคุณภาพน้ํากร.อย
ถึงเค็มในพ้ืนท่ีดังกล.าว 
  เม่ือพิจารณาถึงภาพรวมของปริมาณการใช�น้ําบาดาลในจังหวัดหนองคาย พบว.ามีอัตราการใช�น้ํา
อยู.ในระดับ ๕,๐๐๐–๗,๐๐๐ ลูกบาศก6เมตรต.อป� จะเห็นว.าอัตราการใช�น้ําบาดาลของจังหวัดหนองคายอยู.ในเกณฑ6
ไม.สูงนัก  ส.วนใหญ.นําไปใช�ในกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรม/การค�า/ธุรกิจการบริการและเกษตรกรรม  คิดเป+น
สัดส.วนระหว.างการใช�น้ําอุปโภค/บริโภค : อุตสาหกรรม/การค�า/ธุรกิจการบริการและเกษตรกรรมเท.ากับ ๑ : ๔.๕ 
ผลสืบเนื่องท่ีเกิดมาคือ การทรุดตัวของแผ.นดินในบางพ้ืนท่ี การไหลซึมของน้ําเค็มรุกล้ําเข�ามาในชั้นน้ําบาดาลข้ึนสู.
พ้ืนดิน ซ่ึงต้ังแต.เดิมเคยเป+นแหล.งน้ําจืด ดังนั้นการใช�น้ําบาดาลในจังหวัดหนองคาย ควรจะเพ่ิมความระมัดระวังใน
ส.วนของปริมาณน้ําท่ีจะนําข้ึนมาใช�ในบางพ้ืนท่ี เพ่ือมิให�ระบบนิเวศของน้ําผิวดินถูกเจือปนและเสื่อมคุณภาพ 
  จังหวัดหนองคายถือได�ว.าเป+นจังหวัดท่ีมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต.อป�ค.อนข�างสูง คือประมาณ 1,700 มม. 
ต.อป� ดังนั้น จึงเป+นจังหวัดท่ีเหมาะแก.การทําการเกษตร การท.องเท่ียวเชิงนิเวศ การท.องเท่ียวเชิงอนุรักษ6 ซ่ึงตาม
ข�อมูลดังกล.าว จังหวัดหนองคายจึงได�ให�ความสําคัญในการกําหนดให�เป+นประเด็นยุทธศาสตร6ด�านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
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  8) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 
  ตามประกาศ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  2/2558เม่ือวันท่ี 24 เมษายน ๒๕58 
ได�กําหนดให�จังหวัดหนองคายในท�องท่ี จํานวน 13 ตําบล2 อําเภอ เป+นพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2  
  (1) อําเภอเมืองหนองคาย  12 ตําบล ประกอบด�วย  ตําบลค.ายบกหวาน ตําบลในเมือง  ตําบล
บ�านเด่ือ ตําบลพระธาตุบังพวน ตําบลโพธิ์ชัย ตําบลโพนสว.าง ตําบลมีชัย ตําบลเวียงคุก ตําบลสีกาย ตําบลหนองกอมเกาะ 
ตําบลหาดคําและตําบลหินโงม 
  (2) อําเภอสระใคร 1 ตําบล คือ ตําบลสระใคร โดยคณะรักษาความสงบแห.งชาติได�มีคําสั่งเพิก
ถอนสภาพท่ีดิน เพ่ือใช�เป+นพ้ืนท่ีให�เอกชนและหน.วยงานภาครัฐใช�ประโยชน6ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 
จํานวน ๑ แปลง คือ ท่ีเลี้ยงสัตว6บ�านไชยาสาธารณประโยชน6 หมู.ท่ี ๔ ตําบลสระใคร อําเภอสระใคร เนื้อท่ีถอน
สภาพ ๗๑๘-๐-๐ ไร. จังหวัดได�ออกโฉนดและส.งมอบพ้ืนท่ีให�กรมธนารักษ6เพ่ือประกอบการสรรหานักลงทุนแล�ว 
การสรรหาผู�ลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายโดยกรมธนารักษ6 ได�ดําเนินเปlดประมูลเพ่ือสรร
หาผู�ลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย  

       ครั้งท่ี ๑ กรมธนารักษ6 ได�กําหนดขายเอกสารการลงทุนระหว.างวันท่ี ๑๑ เมษายน – ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕59 โดยมีอัตราค.าเช.า 24,000 บาท/ไร./ป�แรก ค.าธรรมเนียมการจัดให�เช.า 160,000 บาท/ไร./
50ป�แรก  มีผู�สนใจซ้ือเอกสารการลงทุน จํานวน ๑๑ ราย โดยผู�สนใจลงทุนต�องยื่นซองเสนอการลงทุนต.อ
เจ�าหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายจากคณะทํางานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู�ลงทุน ณ กรมธนารักษ6 ในวันท่ี 21 
กรกฎาคม 2559 ผลปรากฏว.า ไม.มีผู�ลงทุนยื่นซองเสนอการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 

       ครั้งท่ี ๒ กําหนดขายเอกสารการลงทุนระหว.างวันท่ี 24 กุมภาพันธ6 2560 ถึงวันท่ี 21 มีนาคม 
2560 โดยมีอัตราค.าเช.า 24,000 บาท/ไร./ป�แรก ค.าธรรมเนียมการจัดให�เช.า 160,000 บาท/ไร./50 ป�แรก ซ่ึง
มีผู�สนใจซ้ือเอกสารเสนอการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย จํานวน 12 ราย โดยผู�สนใจลงทุน
ต�องยื่นซองเสนอการลงทุนต.อเจ�าหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายจากคณะทํางานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู�ลงทุน ณ 
กรมธนารักษ6 ในวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 ปรากฎว.า มีผู�ลงทุนท่ีซ้ือเอกสารการลงทุนยื่นเสนอซองเอกสารการ
ลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย จํานวน 1 ราย ซ่ึงคณะทํางานสรรหา คัดเลือกและเจรจาผู�
ลงทุนฯ ได�มีมติเม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 ไม.เห็นชอบให�ผู�ลงทุนยื่นเอกสารได�รับสิทธิการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เนื่องจากมีคุณสมบัติไม.ครบถ�วนและไม.เป+นไปตามหลักเกณฑ6เง่ือนไขในประกาศ
กรมธนารักษ6และเง่ือนไขเสนอการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

       ครั้งท่ี 3 กรมธนารักษ6 ได�ปรับอัตราค.าเช.าและค.าธรรมเนียมการเช.า จากเดิม ค.าเช.า 24,000 
บาท/ไร./ป�แรก เหลือ 2,100 บาท/ไร./ป�แรก ค.าธรรมเนียมการจัดให�เช.า จากเดิม 160,000 บาท/ไร./50ป�แรก 
เหลือ 35,000 บาท/ไร./50 ป�แรก สําหรับการยื่นซองเสนอการลงทุน ซ่ึงกําหนดให�ผู�สนใจลงทุนต�องยื่นซองเสนอ
การลงทุนต.อเจ�าหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายจากคณะทํางานสรรหาฯ ณ กรมธนารักษ6 ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ6 2562 
ผลปรากฎว.า ยังไม.มีผู�ลงทุนยื่นซองเสนอการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ดังนั้น กรมธนา
รักษ6จึงได�เสนอให�มีการปรับเปลี่ยนนําพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย มาเป+นพ้ืนท่ีสําหรับใช�ในโครงการ
ของข�าราชการ หรือเปlดประมูลมาพัฒนาเป+นโครงการย.อยต.อไป 
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  3.1.2  การวิเคราะห6สภาวการณ6และศักยภาพ 
      -ข�อมูลการวิเคราะห6ความต�องการและศักยภาพของประชาชนในท�องถ่ิน 
      จังหวัดหนองคาย มีผลผลิตจากภาคเกษตรท่ีสามารถรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
หลากหลายด�าน ได�แก. 
       ด�านพืช ได�แก. ข�าว ยางพารา มะเขือเทศ สับปะรด นอกจากนี้ยังมีพืชท่ีมีศักยภาพในท�องถ่ิน 
สามารถนํามาแปรรูปเป+นผลิตภัณฑ6 OTOP และวิสาหกิจชุมชน ประกอบด�วย กล�วยหอมทอง กล�วยน้ําว�า และเห็ด 
       ด�านปศุสัตว6 ได�แก. การเลี้ยงไก.ไข. และการผลิตโคเนื้อ 
       ด�านประมง ได�แก. การเลี้ยงปลานิลในกระชังตามลําน้ําโขง 
      -ข�อมูลการวิเคราะห6ศักยภาพด�านเศรษฐกิจของจังหวัด  
        ข�อมูลผลิตภัณฑ6มวลรวมภาคอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย  
        (Gross Provincial Products : GPP) 
       ผลิตภัณฑ6มวลรวมจังหวัดหนองคาย (Gross Provincial Product : GPP) ป� พ.ศ.2560  
มีมูลค.าเพ่ิม 40,053 ล�านบาท เพ่ิมข้ึน 942 ล�านบาท เม่ือเทียบกับป� 2559 (39,111 ล�านบาท) เป+นอันดับท่ี 
58 ของประเทศ (77 จังหวัด) และเป+นลําดับท่ี 15 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) รายได�ประชากร
ต.อคนต.อป� เท.ากับ 89,913 บาท ต.อคนต.อป� เพ่ิมข้ึน 2,546 บาท เม่ือเทียบกับป� 2559 (87,367 บาท ต.อ
คนต.อป�) เป+นลําดับท่ี 49 ของประเทศ และเป+นลําดับท่ี 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู.ใน
จังหวัดหนองคาย 445,000 คน ลดลง 3,000 คน เม่ือเทียบกับป� 2559 (448,000 คน) เป+นลําดับท่ี 57 
ของประเทศ และเป+นลําดับท่ี 17 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        
ท่ีมา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาต ิ

  3.1.๓  ข�อมูลการวิเคราะห6สภาวะแวดล�อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
   ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด ผลิตภัณฑ6ศักยภาพ (Product 
Champion) ของจังหวัด โดยจัดทําระบบฐานข�อมูลผลิตภัณฑ6ท่ีจะใช�ในการทํางานเชิงบูรณาการของทุกหน.วยงาน 
เพ่ือกระตุ�นให�เกิดกระบวนการมีส.วนร.วมของผู�ผลิต ผู�ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ6 
ภายในจังหวัด 
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  การวิเคราะห6บริบทท่ีเก่ียวข�องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
(1) การวิเคราะห6ปHจจัยภายในองค6กร (Internal Factors) 

  จุดแข็ง (Strengths)  
  1) มีแหล.งท.องเท่ียวท่ีหลากหลาย 3 ธรรม ได�แก. ธรรมะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ เพ่ือเชื่อมโยง
สินค�าและบริการสู.แหล.งท.องเท่ียว 
  2) มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางด�านการเกษตรเพ่ือรองรับวัตถุดิบและสร�างงาน
ให�กับเกษตรกรและแรงงานของจังหวัดหนองคาย เช.น โรงงานมะเขือเทศ ข�าวโพดหวาน สับปะรด และโรงงานสุรา 
  3) มีพ้ืนท่ีมากตลอดตามแนวชายแดนริมน้ําโขง ยาวประมาณ 200 กิโลเมตร และเหมาะแก.การ
เพาะปลูกข�าวโพดหวาน มะเขือเทศ และสับปะรด เพ่ือป]อนโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัด 
  4) มีสภาพอากาศและภูมิศาสตร6เหมาะแก.การเพาะปลูกพืชอุตสาหกรรม เช.น มะเขือเทศ 
ข�าวโพดหวาน และสับปะรด ฯลฯ 
  5) มีภูมิศาสตร6ติดประเทศเพ่ือนบ�าน เชื่อมโยงไปยังจีนตอนใต�  เวียดนามและพม.า 
  จุดอ อน (Weaknesses) 
  1) วิสาหกิจชุมชนขาดความรู� และทักษะในการพัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ6
อย.างต.อเนื่องเพ่ือตอบสนองลูกค�าระดับสากลและขาดเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตสินค�าจํานวนมาก ในกรณีท่ี
ลูกค�าต�องการเป+นจํานวนมากอย.างต.อเนื่อง 
  2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.อม ขาดผู�เชี่ยวชาญด�านมาตรฐานสากล เช.น ISO 9001 ISO 
14001 ISO 22000 BRC IFS  ฯลฯ 
  3) บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตขาดทักษะทางด�านภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน จีน และ
ญ่ีปุ�น 
  4) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานภายในจังหวัดยังไม.เพียงพอและเสถียรภาพต.อภาคอุตสาหกรรม  
การผลิต ทําให�การผลิตไม.ต.อเนื่องและต�นทุนสูง เช.น ไฟฟ]า และน้ําประปาขัดข�องบ.อย น้ําประปาไม.เพียงพอ 
  5) การผลิตสินค�าทางเกษตรยังใช�เทคโนโลยีแบบด้ังเดิม ส.งผลต.อคุณภาพและปริมาณท่ีตํ่า 

  (2) การวิเคราะห6ปHจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่ิงแวดล�อม และผู�มีส วนได�ส วนเสีย 
  โอกาส (Opportunities)   
  1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติฉบับท่ี 12 และนโยบายรัฐบาลสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย พลังงานทดแทน และการสร�างความสัมพันธ6กับประเทศเพ่ือนบ�านและรัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
รถไฟทางคู.เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนถ.ายสินค�าสู.ท.าเรือ และเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ�าน 
  2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีภาษาและวัฒนธรรมคล�ายๆ กัน ทําให�มีการเจรจา
ติดต.อธุรกิจได�ง.ายมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เอ้ืออํานวยต.อการคมนาคมขนส.งสินค�า เข�า-ออก หนองคายสู.นคร
หลวงเวียงจันทน6 และมีเส�นทางคมนาคม 4 ช.องจราจร เชื่อมโยงสู.ระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต� และตะวันออก –
ตะวันตก 
  3) ความร.วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เขตการค�าเสรี การผลิตท่ีเป+นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อมทําให�ตลาดการค�าใหญ.ข้ึน เขตเศรษฐกิจพิเศษและการส.งเสริมการลงทุนภาครัฐ (BOI) ทําให�จังหวัด
หนองคายมีแนวโน�มการลงทุนมากยิ่งข้ึน 
  4) รัฐบาลมีนโยบาย Zoning ทางด�านการเกษตร ทําให�ผู�ประกอบการของอุตสาหกรรมการผลิต 
มีความชัดเจนเก่ียวกับวัตถุดิบและประเภทของอุตสาหกรรมท่ีจะก.อต้ังข้ึนใหม.ภายในจังหวัดหนองคาย 
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  5) มีแม.น้ําโขงไหลผ.าน และอยู.ในกลุ.มความร.วมมือ Great Mekong Sub-region (GMS) มี
แหล.งต�นน้ําทางธรรมชาติเพ่ือใช�ในภาคเกษตร 1 ลุ.มน้ําหลักแม.น้ําโขง และ 8 ลุ.มน้ําสาขาย.อย ท่ีสามารถจะพัฒนา
โครงสร�างพ้ืนฐานด�านระบบชลประทานเพ่ิมเติมได�อีก 
  6) มีความร.วมมือระดับนานาชาติและสนับสนุนงบประมาณผ.านโครงการ Carbon Credit และ
เรื่องสิ่งแวดล�อมแนวโน�มตลาดผู�บริโภคมีความต�องการอาหารท่ีได�รับการรับรองมาตรฐานสากล สะอาดและ
ปลอดภัย 
  อุปสรรค (Threats) 
  1) การเข�าถึงแหล.งเงินทุนของวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากการจัดทําระบบบัญชีรับ-จ.าย ไม.สามารถ
ให�ความชัดเจนให�กับสถาบันการเงินได� 
  2) การเมืองไม.มีเสถียรภาพ ทําให�นักลงทุนขาดความเชื่อม่ันและชะลอการลงทุน 
  3) ปEญหายาเสพติดมากับแรงงานนอกระบบ เข�าสู.ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
ส.งผลกระทบต.อผลิตภาพการเกษตรและผลิตภาพการผลิต 
  4) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกผันผวนและเศรษฐกิจของประเทศไทยตกตํ่า ทําให�นักลงทุนชะลอ
การลงทุนรวมท้ังประชาชนขาดกําลังซ้ือ 
  5) ปริมาณน้ําในแม.น้ําโขงมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามการเปlด -ปlดเข่ือนของประเทศจีนและ  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทําให�มีผลกระทบต.อการเพาะปลูกตามลําน้ําโขงและอุตสาหกรรมการผลิต
ท่ีต�องอาศัยผลผลิตทางการเกษตรตามลําน้ําโขง 
  6) ประเทศเพ่ือนบ�านมีนโยบายเน�นการกระตุ�นเศรษฐกิจภายในประเทศเป+นหลัก เช.น การลงทุน 
การท.องเท่ียวในประเทศ ฯลฯ 

  (๓)TOWS Matrix 
  ในการดําเนินงานเพ่ือมุ.งสู.เป]าหมาย หลักการและวิธีการท่ีนิยมใช�กันก็คือ การวิเคราะห6
ความสัมพันธ6ระหว.างสภาวะแวดล�อมภายในและสภาวะแวดล�อมภายนอก หรือตารางความสัมพันธ6ของ SWOT 
(TOWS Matrix) ซ่ึงในการวิเคราะห6ตารางความสัมพันธ6ดังกล.าวสามารถกําหนดวิธีการดําเนินงาน หรือท่ีเรียกว.า 
กลยุทธ6 ออกมาเป+นประเด็นในการดําเนินงานดังนี้ 
  กลยุทธ6 SO เป+นกลยุทธ6ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ6ระหว.าง จุดแข็งกับโอกาส หรือเราเรียกว.า  
กลยุทธ6เชิงรุกเป+นการใช�จุดแข็งท่ีมีอยู. และโอกาสจากปEจจัยภายนอกมาเป+นตัวสนับสนุน 
  กลยุทธ6 ST เป+นกลยุทธ6ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ6ระหว.าง จุดแข็งกับอุปสรรค หรือเราเรียกว.า 
กลยุทธ6เชิงป]องกัน เป+นการใช�จุดแข็งท่ีมีอยู. และต�องมีการฟEนฝ�า หรือเหลียกเลี่ยงอุปสรรคท่ีต�องเผชิญ 
  กลยุทธ6 WO เป+นกลยุทธ6ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ6ระหว.าง จุดอ.อนกับโอกาส หรือเราเรียกว.า 
กลยุทธ6เชิงแก�ไข เป+นการแก�ไขจุดอ.อน หรือทําให�จุดอ.อนมีความเข�มแข็งมากยิ่งข้ึน โดยใช�โอกาสเป+นปEจจัย
ภายนอกเข�ามาสนับสนุน 
  กลยุทธ6 WTเป+นกลยุทธ6ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ6ระหว.าง จุดอ.อนกับอุปสรรค หรือเรา
เรียกว.า กลยุทธ6เชิงรับท่ีต�องปรับปรุงและแก�ไขจุดอ.อนให�เข�มแข็งมากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกันอาจต�องเผชิญกับ
อุปสรรคหรืออาจจะต�องใช�วิธีหลีกเลี่ยงอุปสรรค ในขณะเดียวกัน 
  ดังนั้น การวิเคราะห6กลยุทธ6 และการท่ีจะนํากลยุทธ6ใดมาขับเคลื่อนในแต.ละประเด็น
ยุทธศาสตร6 จะต�องคํานึงถึงความเร.งด.วน การสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาล การสนับสนุนงบประมาณของท้ัง
ภาครัฐและเอกชน มิเช.นนั้นแล�ว อาจทําให�แผนการพัฒนาจังหวัด ไม.สามารถบรรลุเป]าหมายสุดท�ายท่ีกําหนดไว� 
ได�อย.างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการวิเคราะห6กลยุทธ6ตาม TOWS Matrix จังหวัดหนองคายสรุปได�ดังนี้ 
 



แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ป� 2565 หน�าท่ี ๒๔ 

กลยุทธ6  SO  :  
จุดแข็ง (Strengths : S) โอกาส (Opportunities : O) 

1) มีแหล.งท.องเท่ียวท่ีหลากหลาย 3 ธรรม ได�แก. ธรรมะ 
วัฒนธรรม และธรรมชาติ เพ่ือเชื่อมโยงสินค�าและบริการ
สู.แหล.งท.องเท่ียว 

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติฉบับท่ี 12 
และนโยบายรัฐบาลสนับสนุนอาหารปลอดภัย พลังงาน
ทดแทน และการสร�างความสัมพันธ6กับประเทศเพ่ือน
บ�านและรัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับรถไฟทางคู.
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนถ.ายสินค�าสู.ท.าเรือ 
และเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ�าน 

2) มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางด�าน
การเกษตรเพ่ือรองรับวัตถุดิบและสร�างงานให�กับ
เกษตรกรและแรงงานของจังหวัดหนองคาย เช.น โรงงาน
มะเขือเทศ ข�าวโพดหวาน สับปะรด และโรงงานสุรา 

2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีภาษา
และวัฒนธรรมคล�ายๆ กัน ทําให�มีการเจรจาติดต.อ
ธุรกิจได�ง.ายมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เอ้ืออํานวยต.อ
การคมนาคมขนส.งสินค�า เข�า-ออก หนองคายสู.นคร
หลวงเวียงจันทน6 และมีเส�นทางคมนาคม 4 ช.องจราจร 
เชื่อมโยงสู.ระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต� และตะวันออก 
–ตะวันตก 

3) มีพ้ืนท่ีมากตลอดตามแนวชายแดนริมน้ําโขง ยาว
ประมาณ 200 กิโลเมตร และเหมาะแก.การเพาะปลูก
ข�าวโพดหวาน มะเขือเทศ สับปะรด เพ่ือป]อนโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในจังหวัด 

3) ความร.วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) เขตการค�าเสรี การผลิตท่ีเป+นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อมทําให�ตลาดการค�าใหญ.ข้ึน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษและการส.งเสริมการลงทุนภาครัฐ (BOI) ทําให�
จังหวัดหนองคายมีแนวโน�มการลงทุนมากยิ่งข้ึน 

4) มีสภาพอากาศและภูมิศาสตร6เหมาะแก.การเพาะปลูก
พืชอุตสาหกรรม เช.น มะเขือเทศ สับปะรด 

4) รัฐบาลมีนโยบาย Zoning ทางด�านการเกษตร ทํา
ให�ผู�ประกอบการของอุตสาหกรรมการผลิต มีความ
ชัดเจนเก่ียวกับวัตถุดิบและประเภทของอุตสาหกรรมท่ี
จะก.อต้ังข้ึนใหม.ภายในจังหวัดหนองคาย 

5) มีภูมิศาสตร6ติดประเทศเพ่ือนบ�าน เชื่อมโยงไปยังจีน
ตอนใต�  เวียดนามและพม.า 

5) มีแม.น้ําโขงไหลผ.าน และอยู.ในกลุ.มความร.วมมือ 
Great Mekong Sub-region (GMS) มีแหล.งต�นน้ํา
ทางธรรมชาติเพ่ือใช�ในภาคเกษตร 1 ลุ.มน้ําหลักแม.น้ํา
โขง และ 8 ลุ.มน้ําสาขาย.อย ท่ีสามารถจะพัฒนา
โครงสร�างพ้ืนฐานด�านระบบชลประทานเพ่ิมเติมได�อีก 

 6) มีความร.วมมือระดับนานาชาติและสนับสนุน
งบประมาณผ.านโครงการ Carbon Credit และเรื่อง
สิ่งแวดล�อมแนวโน�มตลาดผู�บริโภคมีความต�องการ
อาหารท่ีได�รับการรับรองมาตรฐานสากล สะอาดและ
ปลอดภัย 

กลยุทธ6  SO  :  
     1) เพ่ิมขีดความสามารถด�านการแข.งขันด�านการผลิต และการบริการ 

     2) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค�า OTOP และ SME 
     3) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล.งท.องเท่ียว 

 



แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ป� 2565 หน�าท่ี ๒๕ 

กลยุทธ6  ST  : 
จุดแข็ง (Strengths : S) อุปสรรค (Threats : T) 

1) มีแหล.งท.องเท่ียวท่ีหลากหลาย 3 ธรรม ได�แก. ธรรมะ 
วัฒนธรรม และธรรมชาติ เพ่ือเชื่อมโยงสินค�าและบริการ
สู.แหล.งท.องเท่ียว 

1) การเข�าถึงแหล.งเงินทุนของวิสาหกิจชุมชน 
เนื่องจากการจัดทําระบบบัญชีรับ-จ.าย ไม.สามารถให�
ความชัดเจนให�กับสถาบันการเงินได� 

2) มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางด�าน
การเกษตรเพ่ือรองรับวัตถุดิบและสร�างงานให�กับ
เกษตรกรและแรงงานของจังหวัดหนองคาย เช.น โรงงาน
มะเขือเทศ ข�าวโพดหวาน สับปะรด และโรงงานสุรา 

2) การเมืองไม.มีเสถียรภาพ ทําให�นักลงทุนขาดความ
เชื่อม่ันและชะลอการลงทุน 
 

3) มีพ้ืนท่ีมากตลอดตามแนวชายแดนริมน้ําโขง ยาว
ประมาณ 200 กิโลเมตร และเหมาะแก.การเพาะปลูก
ข�าวโพดหวาน มะเขือเทศ สับปะรด เพ่ือป]อนโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในจังหวัด 

3) ปEญหายาเสพติดมากับแรงงานนอกระบบ เข�าสู.ภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรมการผลิต ส.งผลกระทบต.อ
ผลิตภาพการเกษตรและผลิตภาพการผลิต 

4) มีสภาพอากาศและภูมิศาสตร6เหมาะแก.การเพาะปลูก
พืชอุตสาหกรรม เช.น มะเขือเทศ สับปะรด 

4) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกผันผวนและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยตกตํ่า ทําให�นักลงทุนชะลอการลงทุน
รวมท้ังประชาชนขาดกําลังซ้ือ 

5) มีภูมิศาสตร6ติดประเทศเพ่ือนบ�าน เชื่อมโยงไปยังจีน
ตอนใต�  เวียดนามและพม.า 

5) ปริมาณน้ําในแม.น้ําโขงมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ตามการเปlด -ปlดเข่ือนของประเทศจีนและ  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวทําให�มีผลกระทบต.อการ
เพาะปลูกตามลําน้ําโขงและอุตสาหกรรมการผลิตท่ี
ต�องอาศัยผลผลิตทางการเกษตรตามลําน้ําโขง 

 6) ประเทศเพ่ือนบ�านมีนโยบายเน�นการกระตุ�น
เศรษฐกิจภายในประเทศเป+นหลัก เช.น การลงทุน การ
ท.องเท่ียวในประเทศ ฯลฯ 

กลยุทธ6  ST  :  
     1) สร�างความร.วมมือด�านการค�า การลงทุน และการท.องเท่ียวภายในและระหว.างประเทศ 

     2) การเสริมสร�างความสัมพันธ6อันดีกับประเทศเพ่ือนบ�าน 

     3) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

กลยุทธ6  WO  : 
จุดอ.อน (Weaknesses : W) โอกาส (Opportunities : O) 

1) วิสาหกิจชุมชนขาดความรู� และทักษะในการพัฒนา
คุณภาพและรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ6อย.างต.อเนื่องเพ่ือ
ตอบสนองลูกค�าระดับสากลและขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
การผลิตสินค�าจํานวนมาก ในกรณีท่ีลูกค�าต�องการเป+น
จํานวนมากอย.างต.อเนื่อง 

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติฉบับท่ี 12 
และนโยบายรัฐบาลสนับสนุนอาหารปลอดภัย พลังงาน
ทดแทน และการสร�างความสัมพันธ6กับประเทศเพ่ือน
บ�านและรัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับรถไฟทางคู.
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนถ.ายสินค�าสู.ท.าเรือ 
และเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ�าน 

 

 



แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ป� 2565 หน�าท่ี ๒๖ 

กลยุทธ6  WO  : (ต.อ) 
จุดอ.อน (Weaknesses : W) โอกาส (Opportunities : O) 

2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.อม ขาดผู�เชี่ยวชาญ
ด�านมาตรฐานสากล เช.น ISO 9001  ISO 14001 
ISO 22000 BRC IFS  ฯลฯ 

2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีภาษา
และวัฒนธรรมคล�ายๆ กัน ทําให�มีการเจรจาติดต.อ
ธุรกิจได�ง.าย มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เอ้ืออํานวยต.อ
การคมนาคมขนส.งสินค�า เข�า-ออก หนองคายสู.นคร
หลวงเวียงจันทน6 และมีเส�นทางคมนาคม 4 ช.องจราจร 
เชื่อมโยงสู.ระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต� และตะวันออก 
–ตะวันตก 

3) บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตขาดทักษะ
ทางด�านภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน จีน และญ่ีปุ�น 

3) ความร.วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) เขตการค�าเสรี การผลิตท่ีเป+นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อมทําให�ตลาดการค�าใหญ.ข้ึน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษและการส.งเสริมการลงทุนภาครัฐ (BOI) ทําให�
จังหวัดหนองคายมีแนวโน�มการลงทุนมากยิ่งข้ึน 

4) การผลิตสินค�าทางเกษตรยังใช�เทคโนโลยีแบบด้ังเดิม 
ส.งผลต.อคุณภาพและปริมาณท่ีต่ํา 

4) รัฐบาลมีนโยบาย Zoning ทางด�านการเกษตร ทํา
ให�ผู�ประกอบการของอุตสาหกรรมการผลิต มีความ
ชัดเจนเก่ียวกับวัตถุดิบและประเภทของอุตสาหกรรมท่ี
จะก.อต้ังข้ึนใหม.ภายในจังหวัดหนองคาย 

 5) มีแม.น้ําโขงไหลผ.าน และอยู.ในกลุ.มความร.วมมือ 
Great Mekong Sub-region (GMS) มีแหล.งต�นน้ํา
ทางธรรมชาติเพ่ือใช�ในภาคเกษตร 1 ลุ.มน้ําหลักแม.น้ํา
โขง และ 8 ลุ.มน้ําสาขาย.อย ท่ีสามารถจะพัฒนา
โครงสร�างพ้ืนฐานด�านระบบชลประทานเพ่ิมเติมได�อีก 

 6) มีความร.วมมือระดับนานาชาติและสนับสนุน
งบประมาณผ.านโครงการ Carbon Credit และเรื่อง
สิ่งแวดล�อมแนวโน�มตลาดผู�บริโภคมีความต�องการ
อาหารท่ีได�รับการรับรองมาตรฐานสากล สะอาดและ
ปลอดภัย 

กลยุทธ6  WO  :  
     1) พัฒนาศักยภาพผู�ประกอบการ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 

     2) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด�านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม 

     3) การเสริมสร�างการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 
     4) ส.งเสริมการพัฒนาด�วยระบบดิจิตัลและเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ป� 2565 หน�าท่ี ๒๗ 

กลยุทธ6  WT  : 
จุดอ.อน (Weaknesses : W) อุปสรรค (Threats : T) 

1) วิสาหกิจชุมชนขาดความรู� และทักษะในการพัฒนา
คุณภาพและรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ6อย.างต.อเนื่อง
เพ่ือตอบสนองลูกค�าระดับสากล และขาดเงินทุน
หมุนเวียนในการผลิตสินค�าจํานวนมาก ในกรณีท่ีลูกค�า
ต�องการเป+นจํานวนมากอย.างต.อเนื่อง 

1) การเข�าถึงแหล.งเงินทุนของวิสาหกิจชุมชน เนื่องจาก
การจัดทําระบบบัญชีรับ-จ.าย ไม.สามารถให�ความชัดเจน
ให�กับสถาบันการเงินได� 

2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.อม ขาดผู�เชี่ยวชาญ
ด�านมาตรฐานสากล เช.น ISO 9001  ISO 14001 
ISO 22000 BRC IFS  ฯลฯ 

2) การเมืองไม.มีเสถียรภาพ ทําให�นักลงทุนขาดความ
เชื่อม่ันและชะลอการลงทุน 
 

3) บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตขาดทักษะ
ทางด�านภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน จีน และญ่ีปุ�น 

3) ปEญหายาเสพติดมากับแรงงานนอกระบบ เข�าสู.ภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรมการผลิต ส.งผลกระทบต.อ
ผลิตภาพการเกษตรและผลิตภาพการผลิต 

4) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานภายในจังหวัดยังไม.
เพียงพอและเสถียรภาพต.อภาคอุตสาหกรรม  การผลิต 
ทําให�การผลิตไม.ต.อเนื่องและต�นทุนสูง เช.น ไฟฟ]า และ
น้ําประปาขัดข�องบ.อย น้ําประปาไม.เพียงพอ 

4) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกผันผวนและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยตกตํ่า ทําให�นักลงทุนชะลอการลงทุน
รวมท้ังประชาชนขาดกําลังซ้ือ 

 5) ปริมาณน้ําในแม.น้ําโขงมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ตามการเปlด -ปlดเข่ือนของประเทศจีนและ  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทําให�มีผลกระทบต.อการ
เพาะปลูกตามลําน้ําโขงและอุตสาหกรรมการผลิตท่ีต�อง
อาศัยผลผลิตทางการเกษตรตามลําน้ําโขง 

กลยุทธ6  WT  :  
     1) การพัฒนาสินค�าในพ้ืนท่ีให�ได�มาตรฐาน และเพ่ิมขีดความสามารถผลักดันการจําหน.ายท้ังภายในประเทศ 
         และต.างประเทศให�เพ่ิมมากข้ึน 
     2) ประสานความร.วมมือทุกภาคส.วนเพ่ือสร�างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถทางธุรกิจ     
 
      (4) ความคาดหวังของผู�รับบริการ 
  1) เป+นอุตสาหกรรมท่ีเป+นมิตรกับสิ่งแวดล�อมและชุมชน มีความรับผิดชอบต.อสังคม (CSR) 
  2) มีการจ�างแรงงานคนในพ้ืนท่ีหรือจังหวัดใกล�เคียงมากกว.าต.างชาติ 
  3) มีการนําความรู�จากผลงานวิจัยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีเข�ามาพัฒนาใช�ในการผลิตมากข้ึน 
มีการสร�างมูลค.าเพ่ิมในอุตสาหกรรมการเกษตร เช.น ข�าว และผลพลอยได�จากข�าว เนื้อสัตว6 ยางพารา มะเขือเทศ 
  4) มีการบูรณาการเพ่ือแก�ไขปEญหาด�านเศรษฐกิจ และสร�างเครือข.ายอุตสาหกรรมภาครัฐและ
เอกชนให�เข�มแข็ง 
  5) สนับสนุนเรื่องเงินทุน การตลาด เครื่องจักร มีสถาบันการเงินท่ีทําธุรกรรมการนําเข�า-ส.งออก 
ลดหย.อนภาษีการนําเข�า-ส.งออก 
  6) มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีให�ความสําคัญในการพัฒนาและให�ความรู�กับคนทุกเพศ ทุกวัย ในการ
บริการรับใช�สังคม ชุมชน พ้ืนท่ีให�มีคุณภาพและศักยภาพท่ีสูงข้ึน 
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  7) สร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให�จังหวัดโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข.งขันของ
ผู�ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนท่ีเป+นหลัก ควบคู.กับการส.งเสริมการลงทุนจากนักลงทุน SMEs ในท�องถ่ิน, 
ระดับประเทศและระหว.างประเทศในด�านท่ีจังหวัดมีศักยภาพ คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการค�าชายแดนและ
การค�าระหว.างประเทศ ส.งเสริมการท.องเท่ียวให�เป+นศูนย6กลางการท.องเท่ียวในอนุภูมิภาคลุ.มน้ําโขง 
  8) การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีเป+นมิตรต.อสิ่งแวดล�อมเพ่ือให�
ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และใช�นวัตกรรม 

๓.๒ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดหนองคาย ป� 2565 
     ๓.๒.๑  วิสัยทัศน6 
  “อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรด�วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่ือมโยงแหล!งท!องเท่ียวและ
การค�าชายแดน” 

      ๓.๒.๒  พันธกิจ 
  1) ส.งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.อม วิสาหกิจชุมชน 
      และผู�ให�บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให�มีขีดความสามารถท่ีสูงข้ึน 
  2) ส.งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ให�เป+นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

      ๓.๒.๓ แนวทางการพัฒนา เปLาประสงค6  ตัวช้ีวัด  และค าเปLาหมาย กลยุทธ6 โครงการ 
1) แนวทางการพัฒนาด�านท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข งขัน  

 เปLาประสงค6   
 ผู�ประกอบการผลิตภัณฑ6ชุมชน OTOP SMEs ท่ีเข�าร.วมเสวนาได�รับ ความรู� ความ 
 เข�าใจและตระหนัก/กระตุ�นให�ผู�ประกอบการ ได�เกิดการพัฒนามาตรฐานและ 
 คัดเลือก OTOP จํานวน 50 กิจการ และ SMEs จํานวน 50 กิจการ เข�าสู. 
 กระบวนการการจัดทํามาตรฐาน (มผช.) และมาตรฐานสากล 

 

 ตัวช้ีวัด ค าเปLาหมาย    
 1. ร�อยละของจํานวน SMEs OTOP ท่ีมียอดขายเพ่ิมข้ึนหรือลดต�นทุนหรือ 
     ลดของเสียไม.น�อยกว.าร�อยละ 10 
 2. จํานวน SMEs ท่ีได�รับรองมาตรฐานสากล ไม.น�อยกว.า 30 กิจการ 
 3. จํานวน SMEs ท่ีได�รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ6ชุมชน ไม.น�อยกว.า 30 กิจการ 
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 กลยุทธ6 / โครงการ  
    หน.วย : ล�านบาท 

กลยุทธ6 โครงการ 
ป�งบประมาณ 

2563(ถ�ามี) 2564 2565 
กลยุทธ6ท่ี ๑ 
การพัฒนาศักยภาพ
ผู�ประกอบการเข�าสู.
มาตรฐานสากล  

โครงการท่ี สอจ. ของบประมาณ
จังหวัด 
• โครงการยกระดับผลิตภัณฑ6แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดหนองคาย 

  
 
 

2,510,500 
 

 โครงการท่ี สอจ. ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณกระทรวง  
กรม 
• โครงการ.................. 
• โครงการ.................. 

   

 โครงการอ่ืนๆ 
• โครงการ.................. 
• โครงการ.................. 
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ส วนที่ 4   ภาคผนวก  
4.1 โครงการแบบย อ (1 ชุด : ๑ โครงการ) 

๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ6แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
จังหวัดหนองคาย 

๒. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 
 
 

เพ่ือสร�างงาน สร�างอาชีพ โดยการส.งเสริมตลาดสําหรับ
ผลผลิต และผลิตภัณฑ6ของธุรกิจ การพัฒนาท่ีสามารถพลิก
ฟ��นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมศักยภาพและยกระดับการค�า 
การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจท่ีสําคัญของ
ประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค�า
และการลงทุน ท.องเท่ียวและบริการ  

๓. วัตถุประสงค6ของโครงการ 
 

1.เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ6แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให�มี
ความสามารถในการแข.งขัน 
2.เพ่ือสร�างอาชีพและรายได�ให�ชุมชน เกิดการจ�างงานใน
ชุมชนเพ่ิมข้ึน มีผลให�มีการหมุนเวียนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
นํามาซ่ึงความเป+นอยู.ท่ีดีของชุมชน 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ6ของโครงการ 
 
 

ผู�ประกอบการได�รับความรู�ในการพัฒนาขีดความสามารถ 
เชิงลึก จํานวน 10 ราย 

๕. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ 
 
 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มูลค.าการผลิตเพ่ิมข้ึนร�อยละ 10 
2.มาตรฐานการผลิต สถานประกอบการได�รับการ
เตรียมพร�อมในการขอรับ การรับรองมาตรฐานอย.างน�อย  
1 ระบบ 
3. พัฒนาบรรจุภัณฑ6 สถานประกอบการได�รับการพัฒนา
บรรจุภัณฑ6 จํานวน 2 รูปแบบ พร�อมต�นแบบบรรจุภัณฑ6 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ.ม
จังหวัด 

ผู�ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข.งขัน และสามารถ
เพ่ิมมูลค.าผลผลิตทางการเกษตร ทําให�มีรายได�และการจ�าง
งานเพ่ิมข้ึน นํามาซ่ึงความเป+นอยู.ท่ีดี สังคมครอบครัวอบอุ.น 
ลดปEญหาทางสังคมและอาชญากรรม ได�ในอนาคต 

๗. ระยะเวลา ป�งบประมาณ 2565 
๘. กิจกรรมท่ีสําคัญ 
 
 
 

กิจกรรมย.อยท่ี 1 กิจกรรมจ�างเหมา งบประมาณ 
2,300,000 บาท 
กิจกรรมย.อยท่ี 2 ติดตามประเมินผลโครงการ งบประมาณ 
210,500 บาท 

๙. งบประมาณ 2,510,500 บาท 
๑๐. ผู�รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 
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  4.2  ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติ
การด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ป� 2565 
 
 แผนปฏิบัตริาชการระยะ 

3 ป� (พ.ศ. ๒๕63 –  
๒565) ของ อก. 

แผนปฏิบัตริาชการ
ระยะ 3 ป�  

(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565)
ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ป�  2561 – 2565 

แผนปฏิบัติการ 
ด�านการพัฒนา

อุตสาหกรรมจังหวัด
หนองคาย ป�  2565 

วิส
ัยทั

ศน
6 

ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู. 
4.0    เพ่ิมมูลค.า
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให�เติบโตไม.
น�อยกว.าร�อยละ 4.6 
ภายในป� 2565 

ภาคอุตสาหกรรมมผีลติ
ภาพปEจจัยการผลิตรวม
เพ่ิมข้ึน ร�อยละ 2.5 
ภายในป� 2565 

เกษตรอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมรุ.งเรือง  
เมืองท.องเท่ียวลุ.มนํ้าโขง 

อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรด�วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เช่ือมโยง
แหล.งท.องเท่ียวและการค�า
ชายแดน 

ปร
ะเ

ด็น
กา

ร
พัฒ

นา
  

ด�า
นที่

 1
 

การเสริมสร�างศักยภาพ
ของภาคอุตสาหกรรม
ให�เติบโตและเข�มแข็ง 

การผลักดันและบูรณา
การนโยบายและแผน 
ให�เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

ส.งเสริมการเกษตรยั่งยืน 
 

การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข.งขัน 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพั
ฒน

า  
ด�า

นที่
 2

 

การพัฒนาปEจจัย
สนับสนุนให�เอ้ือต.อการ
ลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

การเสริมสร�างศักยภาพ
ของธุรกิจอุตสาหกรรม 

ยกระดับมาตรฐาน การ
ผลิต 
การค�า การลงทุน  
การท.องเท่ียวและการ
บริการ 
 
 

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

ร
พัฒ

นา
  

ด�า
นที่

 3
 

การส.งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให�เป+น
มิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล�อม 

การส.งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให�เป+น
มิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล�อม 

เสรมิสร�างความมั่นคง 
เพ่ือสังคมสงบสุข 
 

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

ร
พัฒ

นา
  

ด�า
นที่

 4
 

การพัฒนาสมรรถนะ
องค6กรเพ่ือให�บริการ
อย.างมีคุณภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะ
องค6กรเพ่ือให�บริการ
อย.างมีคุณภาพ 

พัฒนาคน ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล�อมให�เป+น
เมือง 
น.าอยู. 
 

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

ร
พัฒ

นา
  

ด�า
นที่

 5
 

  พัฒนาระบบการ 
ให�บริการประชาชน 
สู.มาตรฐานสากล 

 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ป� 2565 หน�าท่ี ๓๒ 

  4.3 ข�อมูลสรุปผลการดาํเนินงานในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนาจังหวัด  
  ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 สอจ.หนองคาย ได�รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดหนองคาย  

  4.4 ข�อมูลสรุปผลการดําเนินงานในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สอจ. ตามแผน
ยุทธศาสตร6การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2565 
  สอจ.หนองคาย ได�จัดทําแผนปฏิบัติการ ด�านพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด จังหวัดหนองคาย 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได�จัดทําแผนยุทธศาสตร6การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ร.วมกับหน.วยงาน
ภาครัฐประชาชนและผู�ประกอบการในพ้ืนท่ีเพ่ือสร�างการรับรู�และความเข�าใจให�กับผู�เก่ียวข�องใช�เป+นข�อมูล
ประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร6ของหน.วยงานเพ่ือใช�เป+นแนวทางในการดําเนินงานและจัดทําคําขอ
งบประมาณพ.ศ. 2566 ต.อไป 
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