


คํานํา 

 
  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ได�จัดทําแผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป! (พ.ศ. 2566-2570) ข้ึนเพื่อเป1นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดําเนินงาน
ของหน3วยงาน โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข�องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบาย
ระดับประเทศ ได�แก3 ยุทธศาสตร;ชาติ 20 ป! (พ.ศ. 2561 - 2580) ร3างกรอบแผนแม3บทภายใต�ยุทธศาสตร;ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) โดยมุ3งเน�นการพัฒนานโยบายการ
ผลักดันนโยบายสู3การปฏิบัติการกํากับดูแลและส3งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย3างยั่งยืนยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการดําเนินงานควบคู3กับการกํากับดูแลส่ิงแวดล�อมตามภารกิจของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
หนองคาย 
  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย หวังเป1นอย3างยิ่งว3า แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป! (พ.ศ. 2566-2570) จะเป1นประโยชน;ต3อการขับเคล่ือนและบูรณาการ
นโยบายและมาตรการต3างๆ 
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แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566- 2570) หน�าท่ี ๑ 

แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส(วนที่ ๑ บทสรุปผู�บริหาร 
 แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566-2570) ของ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย จัดทําข้ึนเพ่ือเป2นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดําเนินงานของ
หน4วยงาน โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ท้ังนโยบาย
ระดับประเทศ ได�แก4 ยุทธศาสตร<ชาติ 20 ป� (พ.ศ. 2561 - 2580) ร4างกรอบแผนแม4บทภายใต�ยุทธศาสตร<ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566 - 2570) ร4างกรอบความแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2566 – 2570 การดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และกรอบความร4วมมือ
ระหว4างประเทศท่ีเก่ียวข�องกับจังหวัดหนองคาย แผนปฏิรูปประเทศ แผนความม่ันคง และนโยบายระดับ
กระทรวง แผนปฏิบัติการด�านต4างๆท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก4อให�เกิดการเชื่อมโยงใน
ทิศทางเดียวกันอย4างเป2นรูปธรรมและสอดคล�องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากข้ึน มุ4งไปสู4การพัฒนาอย4างยั่งยืน
ท่ีแท�จริง ประกอบกับการวิเคราะห<ปGจจัยท่ีเก่ียวข�องกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย (SWOT 
Analysis & TOWs Matrix) ได�แก4 การวิเคราะห<ปGจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ4อนของ
องค<กร การวิเคราะห<ปGจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต4างๆ ท่ีมีผลต4อการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม จากการวิเคราะห<ดังกล4าว นําไปสู4การกําหนดวิสัยทัศน< พันธกิจ เป_าหมาย ตัวชี้วัด และ
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ประจําป� 2565ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
โดยมุ4งเน�นการพัฒนานโยบายการผลักดันนโยบายสู4การปฏิบัติการกํากับดูแลและส4งเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอย4างยั่งยืนยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงานควบคู4กับการกํากับดูแลสิ่งแวดล�อมตาม
ภารกิจของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย อย4างไรก็ตามปGจจัยสําคัญในการพัฒนาท่ีขาดไม4ได�คือการ
พัฒนาองค<กรและบุคลากรของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายให�ทันต4อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให�บริการอย4างต4อเนื่อง 

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

๒.๑ ยุทธศาสตร;ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
๑) ยุทธศาสตร<ชาติ ด�านการสร�างความสามารถในการแข4งขัน 

(๑) เป_าหมาย  
     เป_าหมายท่ี 1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข4งขันสูงข้ึน 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร<  

ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 1การเกษตรสร�างมลค4า 
ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 2โครงสร�างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

(๓) การบรรลุเป_าหมายตามยุทธศาสตร<ชาติ  
    พัฒนาศักยภาพและองค<ความรู�การใช�ประโยชน<จากเขตเศรษฐกิจพิเศษให�กับ 

SMEs ในพ้ืนท่ีเป_าหมายรวมท้ังสร�างเครือข4ายความร4วมมือระหว4างประเทศให�เกิด
การค�าและการลงทุนร4วมกัน 

 
 
 



แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566- 2570) หน�าท่ี ๒ 

       2) ยุทธศาสตร< ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) เป_าหมาย 
         เป_าหมายท่ี 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ4งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน< 
         ส4วนรวม ตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย4างสะดวก รวดเร็ว โปร4งใส 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 1 ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป2นศูนย<กลาง ตอบสนอง            
                 ความต�องการ และให�บริการอย4างรวดเร็ว โปร4งใส 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเก่ียวข�อง)  
๒.๒.๑ แผนแม(บทภายใต�ยุทธศาสตร;ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห(งอนาคต 

๑) เป_าหมายระดับประเด็นของแผนแม4บทฯ  
 เป_าหมายท่ี 1 : การขยายตัวของผลิตภัณฑ<มวลรวมในประเทศในสาขา

อุตสาหกรรมและบริการ 

 การบรรลุเป_าหมายตามแผนแม4บทฯ  
 ตัวชี้วัดแผนแม4บท : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ<มวลรวมในประเทศ

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

๒) แผนย4อยของแผนแม4บทฯ : การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและ
บริการแห4งอนาคต 

 แนวทางการพัฒนา 
-สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอด
ห4วงโซ4มูลค4า โดยให�มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห4วงโซ4มูลค4าและมี
มาตรการสนับสนุนให�เกิดการเชื่อมโยงต้ังแต4ต�นน้ําถึงปลายน้ําและจัดให�
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 
-กําหนดให�มีการทําการคาดการณ<เทคโนโลยีในอนาคต ท้ังในภาพรวม
และรายสาขาสําหรับการกําหนดยุทธศาสตร<ในการพัฒนาภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการของประเทศให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงทางด�าน
เทคโนโลยีอย4างรวดเร็ว และเป2นแนวทางในการวางแผนการทํางานของ
ท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจ 
- วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ
โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให�ตอบสนอง
ความต�องการของแต4ละสาขาของอุตสาหกรรมและบริการและจัดให�มี
แผนพัฒนากําลังแรงงานท้ังประเทศในทุกระดับ ท้ังแรงงานในประเทศท่ี
เป2นแรงงานฝ�มือ ผู�เชี่ยวชาญ และผู�ประกอบการและแรงงานต4างด�าว 
ตลอดจนส4งเสริมการนําเข�าบุคลากรท่ีขาดแคลนจากต4างประเทศหรือ
บุคลากรท่ีมีทักษะในอุตสาหกรรมใหม4 
- ส4งเสริมการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านข�อมูลท่ีสอดคล�องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนให�มีข�อมูลเปnด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การแข4งขันของภาคอุตสาหกรรม ส4งเสริมให�เกิดธรรมาภิบาลข�อมูลข้ึนใน
องค<กรต4าง ๆ ในสังคม และส4งเสริมให�มีการจัดเก็บข�อมูลของภาครัฐ
อย4างบูรณาการ 



แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566- 2570) หน�าท่ี ๓ 

 เป_าหมายของแผนย4อย: ประเทศไทยมีความสามารถในการแข4งขันด�าน
ดิจิทัลในด�านความพร�อมในอนาคตดีข้ึน 

 การบรรลุเป_าหมายตามแผนย4อยของแผนแม4บทฯ  
ตัวชี้วัดแผนย4อย : อันดับขีดความสามารถในการแข4งขันด�านดิจิทัลในด�าน

ความพร�อมในอนาคตอันดับท่ี 45 
    3) แผนย4อยของแผนแม4บทฯ :การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

 แนวทางการพัฒนา 
- ส4งเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุนท้ัง

ในประเทศและต4างประเทศ โดยให�สิทธิประโยชน<ท้ังด�านภาษีและ
มิใช4ภาษีเพ่ือจูงใจให�เกิดการลงทุน  

- ส4งเสริมให�เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ตามศักยภาพ โดยพัฒนาต4อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีมีอยู4เดิม รวมท้ังยกระดับความสามารถในการ
แข4งขันของพ้ืนท่ีให�เอ้ือต4อการค�า การลงทุน และการท4องเท่ียว 

- พัฒนาเมืองในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให�เป2นเมือง
น4าอยู4ท่ีสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนท้ังจาก
ในและต4างประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนให�เป2นฐานเศรษฐกิจใหม4ของประเทศ 

 เป_าหมายของแผนย4อย : การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป_าหมายตามแผนแม4บทฯ : มูลค4าการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10,000 ล�านบาท 

๒.๒.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด�านเศรษฐกิจ 
 1) การสร�างเกษตรมูลค4าสูง 
 2) การส4งเสริมและพัฒนาการท4องเท่ียวคุณภาพสูง 
 3) การเพ่ิมโอกาสของผู�ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรม 
และบริการเป_าหมาย 
 4) การเป2นศูนย<กลางด�านการค�าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค 
 5) การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป2นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ท้ังนี้ ในการดําเนินการแผนการปฏิรูปประเทศดังกล4าวเป2นการกระตุ�นเศรษฐกิจทําให�
กําลังคนในระบบมีทักษะท่ีสอดคล�องตามความต�องการของภาคอุตสาหกรรม และบริการ
เป_าหมาย ส4งผลต4อการจ�างงานในภาคเกษตรกรรม ภาคการท4องเท่ียว และผู�ประกอบการ
รายย4อย ทําให�รายได�ของการจ�างงานเพ่ิมมากข้ึน และส4งผลทําให�ค4า GDP ของประเทศ
เพ่ิมมากข้ึน 

2.2.3 ร(างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ ฉบับท่ี 13 
 1) วัตถุประสงค<ท่ี 1 : การปรับโครงสร�างการผลิตสู4เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดย
ยกระดับขีดความสามารถในการแข4งขัน เชื่อมโยงเศรษฐกิจท�องถ่ินและผู�ประกอบการรายย4อย
กับหางโซ4มูลค4าของภาคการผลิตและบริการเป_าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส4งเสริม
การค�าการลงทุนและนวัตกรรม 
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 1.1 เป_าหมายรวมท่ี 1 : การสร�างมูลค4าเพ่ิมให�สินค�าเกษตรและเกษตรแปรรูป 
สนับสนุนให�มีการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ4งเป_า ส4งเสริมการผลิตและการตลาด
ของสินค�าเกษตรและเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค4าสูง โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร�อยละ 4.5 ต4อป� 
  1.2 แนวทางการพัฒนา ส4งเสริมการพัฒนาและทําธุรกิจผลิตภัณฑ<เกษตร
แปรรูปมูลค4าเพ่ิมสูงท่ีมีตลาดในอนาคต 
 2) วัตถุประสงค<ท่ี 3 : การปรับผ4านไปสู4ความยั่งยืน ปรับปรุงการใช� ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการผลิตและบริโภคให�มีประสิทธิภาพและสอดคล�องกับขีดความสามารถในการรับรอง
ระบบนิเวศ แก�ไขปGญหามลพิษสําคัญด�วยวิธีท่ียั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ 
และมลพิษทางน้ํา และลดการปล4อยกtาซเรือนกระจก เพ่ือมุ4งสู4ความเป2นกลางทางคาร<บอน 
 3) หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป2นประเทศชั้นนําด�านสินค�าเกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค4าสูง 
  3.1 เป_าหมายรวมท่ี 3 : ไทยเป2นประตูและทางเชื่อมโครงข4ายคมนาคม
และโลจิสติกส<ของภูมิภาค  
  3.2 กลยุทธ<ท่ี 2 การส4งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค�าเกษตร
และผลิตภัณฑ<เกษตรแปรรูป  
  3.3 กลยุทธ<ท่ี 3 ผลักดันการลงทุนเพ่ือปรับโครงสร�างอุตสาหกรรมเป_าหมาย
สู4ไทยแลนด< 4.0เร4งรัดการปรับการผลิตมาสู4ระบบอัตโนมัติมากข้ึนในภาคอุตสาหกรรม 
ภาคบริการ และโลจิสติกส< ปรับโครงสร�างภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และโลจิสติกส< 
ให�นําแนวทาง BCG มาใช�เป2นมาตรฐาน สร�างระบบดิจิทัลท่ีเอ้ือต4อการลงทุน 
  3.4 กลยุทธ<ท่ี 11 การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร 
 4) หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย4อมท่ีเข�มแข็ง มีศักยภาพ
สูง และสามารถแข4งขัน 

๒.๒.4 นโยบายรัฐบาล (แถลงนโยบายวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562) 
 นโยบายหลัก : การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข4งขันของไทย 

พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
๑) พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต�แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] โดยนํา
ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต4อยอดและสร�าง
มูลค4าเพ่ิมจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการ
ผลิตสินค�าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการของท�องถ่ิน ปรับระบบการบริหาร
จัดการการผลิตและระบบโลจิสติกส<ส4งเสริมการใช�พลังงานทดแทน การใช�
ประโยชน<จากวัสดุเหลือใช�ทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลค4าการบริหารจัดการของ
เสียอุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร<ระหว4างอุตสาหกรรมและชุมชนใน
แต4ละพ้ืนท่ีของจังหวัดกลุ4มจังหวัดเพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล�อมและ
สุขภาพ พร�อมท้ังให�ความสําคัญกับกฎระเบียบทางด�านสิ่งแวดล�อมใน
ระดับประเทศและระหว4างประเทศ 
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 ๒) พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให�สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือ
แนวโน�มการค�าโลกโดยคํานึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข4งขันแนวโน�มความ
ต�องการของตลาดในประเทศและตลาดโลก เพ่ือให�อุตสาหกรรมไทยมีระดับผลิตภาพท่ี
สามารถแข4งขันได�ในเวทีโลก สร�างนวัตกรรมใหม4ท่ีมีมูลค4าสูงในอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
และอุตสาหกรรมอนาคต อาทิอุตสาหกรรมต4อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมของ
ประเทศ อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการส4งเสริมความม่ันคงของประเทศ อุตสาหกรรม
อวกาศพร�อมท้ังให�ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู�ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย4อมตลอดห4วงโซ4อุปทานให�สามารถใช�ประโยชน<จากความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี
เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข4งขัน 
 ๓) สร�างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู�ประกอบการรายใหม4 
โดยการสร�างสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต4อการเข�าถึงเทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม การ
ปรับปรุงกฎระเบียบให�เอ้ือต4อการพัฒนาผู�ประกอบการ การเข�าถึงแหล4งเงินการพัฒนา
ศูนย<ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบท่ีได�มาตรฐานสากลและการใช�สถาบันการศึกษาท่ีมีอยู4
ในพ้ืนท่ีมาสนับสนุนด�านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณค4าให�กับสินค�าและบริการ 
 ๔) พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล�อมให�มีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนผู�ประกอบการ โดยการจัดทําแพลตฟอร<มท่ีเหมาะสมสําหรับกลุ4มผู�ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย4อม และกลุ4มวิสาหกิจเริ่มต�นในการสร�างมูลค4าเพ่ิมของผลิตภัณฑ<
ด�วยการใช�นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการบัญชีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบบ4มเพาะผู�ประกอบการและสถาบันเฉพาะทางต4าง ๆ ให�สามารถ
เป2นกลไกหลักท่ีเข�มแข็งในการร4วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ4มเพาะ
ศักยภาพผู�ประกอบการในการสร�างมูลค4าเพ่ิมของผลิตภัณฑ< 

  นโยบายเร4งด4วน :  
1) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยเร4ง

กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ4ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช�จ4ายงบประมาณ เพ่ือให�มีเม็ดเงินเข�าสู4ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว 
จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการค�าและมาตรการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมช4อง
ทางการส4งออกให�ผู�ส4งออกท่ีได�รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค�า ปรับปรุงทิศ
ทางการส4งออกไปยังตลาดอ่ืนโดยเร็ว ขยายความร4วมมือทางการค�าและเศรษฐกิจกับ
ประเทศท่ีมีศักยภาพ และส4งเสริมการท4องเท่ียวภายในประเทศ ท้ังในส4วนของเมืองหลัก 
เมืองรอง และการท4องเท่ียวชุมชนเพ่ือกระจายรายได�ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ4งปGน เพ่ือ
สร�างรายได�และกระตุ�นเศรษฐกิจภายในประเทศในช4วงท่ีมีข�อจํากัดด�านการส4งออก และ
ส4งเสริมผู�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย4อม 

2) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู4อนาคต โดยต4อยอดอุตสาหกรรม
เป_าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต�แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีทันสมัย รวมท้ัง
วางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร�สายในระบบ 5G ควบคู4ไปกับการพัฒนาทักษะ
ของผู�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย4อม และชุมชน ในการเข�าถึงตลาดในประเทศ
และตลาดโลกผ4านแพลตฟอร<มพาณิชย<อิเล็กทรอนิกส<และการใช�ประโยชน<ของเทคโนโลยี
สื่อสารสมัยใหม4 ในการให�บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร�าง
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ผู�ประกอบการอัจฉริยะท้ังในส4วนผู�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย4อม เกษตรกร 
รวมถึงผู�ประกอบการยุคใหม4 พร�อมท้ังส4งเสริมการใช�ปGญญาประดิษฐ<เพ่ือเป2นฐานในการ
ขับเคลื่อนประเทศด�วยปGญญาประดิษฐ<ในอนาคต 

3) การพัฒนาระบบการให�บริการประชาชน โดยมุ4งสู4ความเป2นรัฐบาลดิจิทัลท่ี
โปร4งใสตรวจสอบได�พัฒนาระบบจัดเก็บและเปnดเผยข�อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการ
อนุมัติและอนุญาตของทางราชการท่ีสําคัญให�เป2นระบบดิจิทัลท้ังบุคคลและนิติบุคคลเพ่ือ
ลดการใช�ดุลยพินิจของเจ�าหน�าท่ีรัฐ ลดภาระค4าใช�จ4ายของประชาชน ลดข้ันตอนท่ียุ4งยาก
เกินความจําเป2นลดข�อจํากัดด�านกฎหมายท่ีเป2นปGญหาอุปสรรคต4อการทําธุรกิจและการ
ดํารงชีวิตของประชาชนแก�ไขกฎหมายท่ีไม4เป2นธรรม ล�าสมัย และเป2นอุปสรรคต4อการ
พัฒนาประเทศ ผ4านการทดลองใช�มาตรการด�านกฎระเบียบต4าง 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�านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห4งอนาคต 

โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารพ.ศ. 2562 - 2579 

โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติการด�านดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรมพ.ศ. 2563 - 2565 

โดยสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 แผนปฏิบัติราชการรายป� พ.ศ. 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะองค<กรเพ่ือให�บริการอย4างมีคุณภาพ 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป� (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัด 

กระทรวงอุตสาหกรรม  
 แผนปฏิบัติราชการรายป� พ.ศ. 2565 ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด

ส(วนที่ ๓ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการด�านการพั

            ระยะ 5 ป� (พ.ศ.2

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม4 ให�ความสําคัญกับการจัดทําแผนในทุกระดับ ซ่ึงกระทรวง
อุตสาหกรรมได�ตอบสนองนโยบายและให�ความสําคัญกับการจัดทําแผนในทุกระดับโดยจัดสรรงบประมาณให�
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
แผนยุทธศาสตร<การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดให�สอดคล�องกับนโยบายและยุทธศาสตร<การพัฒนาของ
ภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง และสอดคล�องกับสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในเชิงพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผู�ประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีได�ดีซ่ึงเป2นเครื่องมือท่ีสําคัญและเป2นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให�หลุดพ�นจากความยากจนต4อไป
 ๓.๑ การประเมินสถานการณ; 
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
 3.1.1  ข�อมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัด
 1) ประวัติความเปJนมา
 จังหวัดหนองคาย มีประวัติความเป2นมายาวนานประมาณ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู4หัว 
ผู�ครองนครเวียงจันทน< ได�ต้ังตัวเป2นกบฎ ยกกองทัพผ4านหัวเมืองรายทางมา
จนถึงนครราชสีมาทางกรุงเทพฯ ได�โปรดให�เจ�าพระยาราชสุภาวดี 
หเสนี) เป2นแม4ทัพมาปราบโดยมีท�าวสุวอธรรมา 
ยโสธร และพระยาเชียงสา มาช4วยเป2นกํา
อนุวงศ<ไปกรุงเทพฯจนสําเร็จและได�พระราชทานบําเหน็จ ล4วงมาถึง 
เมษายน พ.ศ.2371 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู4หัว
เกล�าฯ ให�ท�าวสุวอธรรมา(บุญมา
เจ�าเมืองหนองคายคนแรก และให�เ
  ในป�  พ.ศ.2434
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู4หัว (รัชกาลท่ี 
น�องยาเธอประจักษ<ศิลปาคม เป2นข�าหลวงใหญ4ต4างพระองค<สําเร็จราชการมณฑล
ลาวพวน ต้ังท่ีทําการมณฑลอยู4ท่ี
ดินแดน ฝG}งซ�ายของแม4น�าโขงให�แก4ฝรั่งเศส และได�ระบุในสัญญาว4าห�ามมิให�ไทยต้ังหรือนํากองทัพทหารอยู4ในเขต 
25 กิโลเมตร จากชายแดน กรมหลวงประจักษ<ศิลปาคมจึงทรงย�ายท่ีทําการมณฑลฯ ไปอยู4บริเวณบ�านเด่ือหมาก
แข�ง และต้ังเป2นมณฑลอุดรธานี ต4อมาในป� พ
(รัชกาลท่ี 6) ได�โปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติปกครองพ้ืนท่ีข้ึนโดยให�ยกเลิกระบอบเจ�าปกครองท่ัวประเทศ 
ในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2458 
ผู�ว4าราชการจังหวัด และในป� พ.
  ในป� พ.ศ.2554 
พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ
บังคับต้ังแต4วันท่ี 23 มีนาคม 2554 
อําเภอเซกา อําเภอบึงโขงหลง อําเภอศรีวิไล และอําเภอบุ4งคล�า ออกจากจังหวัดหนองคาย

  

ด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566- 2570

แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด

2566-2570) 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม4 ให�ความสําคัญกับการจัดทําแผนในทุกระดับ ซ่ึงกระทรวง
อุตสาหกรรมได�ตอบสนองนโยบายและให�ความสําคัญกับการจัดทําแผนในทุกระดับโดยจัดสรรงบประมาณให�

หนองคาย จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถ�วน
แผนยุทธศาสตร<การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดให�สอดคล�องกับนโยบายและยุทธศาสตร<การพัฒนาของ
ภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง และสอดคล�องกับสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในเชิงพ้ืนท่ีแผนปฏิบัติการ ด�านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายท่ีมีประสิทธิภาพ ย4อมสามารถตอบสนองความต�องการความคาดหวังของ

ในพ้ืนท่ีได�ดีซ่ึงเป2นเครื่องมือท่ีสําคัญและเป2นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให�หลุดพ�นจากความยากจนต4อไป 

สถานการณ; ปLญหา และความจําเปJนของแผนปฏิบัติการ
หนองคาย  ระยะ 5 ป� (พ.ศ.2566-2570) 

ข�อมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัด 
ประวัติความเปJนมา 

จังหวัดหนองคาย มีประวัติความเป2นมายาวนานประมาณ 200 ป�เศษ โดย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู4หัว (รัชกาลท่ี 3) เจ�าอนุวงศ<กษัตริย<
ผู�ครองนครเวียงจันทน< ได�ต้ังตัวเป2นกบฎ ยกกองทัพผ4านหัวเมืองรายทางมา
จนถึงนครราชสีมาทางกรุงเทพฯ ได�โปรดให�เจ�าพระยาราชสุภาวดี (สิงห< สิง

เป2นแม4ทัพมาปราบโดยมีท�าวสุวอธรรมา (บุญมา) ยกกองทัพมาจากเมือง
ยโสธร และพระยาเชียงสา มาช4วยเป2นกําลังสําคัญ ในท่ีสุดสามารถจับตัวเจ�า
อนุวงศ<ไปกรุงเทพฯจนสําเร็จและได�พระราชทานบําเหน็จ ล4วงมาถึง 21 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู4หัว(รัชกาลท่ี 3) โปรด
บุญมา) เป2นพระปทุมเทวาภิบาล ดํารงตําแหน4ง 

เจ�าเมืองหนองคายคนแรก และให�เมืองเวียงจันทน<ข้ึนตรงต4อเมืองหนองคาย 
2434 ภายหลังกบฏฮ4อ พระบาทสมเด็จพระ

รัชกาลท่ี 5) ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�สมเด็จพระเจ�า
เป2นข�าหลวงใหญ4ต4างพระองค<สําเร็จราชการมณฑล

ลาวพวน ต้ังท่ีทําการมณฑลอยู4ท่ีเมืองหนองคาย ต4อมาในป� พ.ศ. 2436ไทยเสีย
ดินแดน ฝG}งซ�ายของแม4น�าโขงให�แก4ฝรั่งเศส และได�ระบุในสัญญาว4าห�ามมิให�ไทยต้ังหรือนํากองทัพทหารอยู4ในเขต 

กิโลเมตร จากชายแดน กรมหลวงประจักษ<ศิลปาคมจึงทรงย�ายท่ีทําการมณฑลฯ ไปอยู4บริเวณบ�านเด่ือหมาก
อุดรธานี ต4อมาในป� พ.ศ. 2457 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู4หัว 

ได�โปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติปกครองพ้ืนท่ีข้ึนโดยให�ยกเลิกระบอบเจ�าปกครองท่ัวประเทศ 
 กระทรวงมหาดไทยจึงได�มีคําสั่งสถาปนาเมืองข�าหลวงปกครอง ซ่ึ
ศ. 2476 ได�มีการจัดระเบียบบริหารราชการส4วนภูมิภาคเป2นจังหวัดและอําเภอ

2554 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 

2554 โดยให�แยกอําเภอบึงกาฬ อําเภอปากคาด อําเภอโซ4พิสัย อําเภอพรเจริญ 
อําเภอเซกา อําเภอบึงโขงหลง อําเภอศรีวิไล และอําเภอบุ4งคล�า ออกจากจังหวัดหนองคาย

2570) หน�าท่ี ๗ 

จังหวัดหนองคาย  

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม4 ให�ความสําคัญกับการจัดทําแผนในทุกระดับ ซ่ึงกระทรวง
อุตสาหกรรมได�ตอบสนองนโยบายและให�ความสําคัญกับการจัดทําแผนในทุกระดับโดยจัดสรรงบประมาณให�

หม่ืนบาทถ�วน) เพ่ือให�ดําเนินการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร<การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดให�สอดคล�องกับนโยบายและยุทธศาสตร<การพัฒนาของ

แผนปฏิบัติการ ด�านการพัฒนา
ตอบสนองความต�องการความคาดหวังของ

ในพ้ืนท่ีได�ดีซ่ึงเป2นเครื่องมือท่ีสําคัญและเป2นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ความจําเปJนของแผนปฏิบัติการด�านการพัฒนา

ดินแดน ฝG}งซ�ายของแม4น�าโขงให�แก4ฝรั่งเศส และได�ระบุในสัญญาว4าห�ามมิให�ไทยต้ังหรือนํากองทัพทหารอยู4ในเขต 
กิโลเมตร จากชายแดน กรมหลวงประจักษ<ศิลปาคมจึงทรงย�ายท่ีทําการมณฑลฯ ไปอยู4บริเวณบ�านเด่ือหมาก

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู4หัว 
ได�โปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติปกครองพ้ืนท่ีข้ึนโดยให�ยกเลิกระบอบเจ�าปกครองท่ัวประเทศ 

กระทรวงมหาดไทยจึงได�มีคําสั่งสถาปนาเมืองข�าหลวงปกครอง ซ่ึงต4อมาเรียกว4า
ได�มีการจัดระเบียบบริหารราชการส4วนภูมิภาคเป2นจังหวัดและอําเภอ 

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

โดยให�แยกอําเภอบึงกาฬ อําเภอปากคาด อําเภอโซ4พิสัย อําเภอพรเจริญ 
อําเภอเซกา อําเภอบึงโขงหลง อําเภอศรีวิไล และอําเภอบุ4งคล�า ออกจากจังหวัดหนองคายและต้ังเป2นจังหวัดบึงกาฬ 



แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566- 2570) หน�าท่ี ๘ 

2) ลักษณะทางกายภาพ 
  2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
  จังหวัดหนองคาย มีเนื้อท่ีประมาณ 3,026.53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,893,726 ไร4
คิดเป2นร�อยละ 0.59 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศลักษณะเป2นรูปยาวเรียงทอดไปตามลําน้ําโขง ซ่ึงเป2นเส�นก้ันเขตแดน
กับประเทศลาว มีความยาวท้ังสิ้น 195กิโลเมตร ความกว�างของพ้ืนท่ีท่ีทอดขนานไปตาม ลําน้ําโขงโดยเฉลี่ย 20 - 25 
กิโลเมตร ห4างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ4นดินสาย 2 (มิตรภาพ) ประมาณ 615 กิโลเมตร และมี
อาณาเขตติดต4อกับจังหวัดใกล�เคียงดังนี้ 
  *ทิศเหนือ ติดต4อกับกําแพงนครเวียงจันทน< เขตเมืองหลวงของประเทศลาว โดยมีแม4น้ําโขงเป2น 
  แนวพรมแดน 
  * ทิศตะวันออก ติดต4อกับอําเภอปากคาด และอําเภอโซ4พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
  * ทิศใต� ติดต4อกับอําเภอบ�านม4วง จังหวัดสกลนคร อําเภอเพ็ญ อําเภอสร�างคอม อําเภอบ�านดุง 
  อําเภอนายูง และอําเภอบ�านผือ จังหวัดอุดรธานี 
  * ทิศตะวันตก ติดต4อกับอําเภอปากชม จังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ท่ีมา : การปกครองจังหวัดหนองคาย) 

  2.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะอากาศโดยท่ัวไปของจังหวัดหนองคาย จัดอยู4ในจําพวกฝนแถบร�อนและแห�งแล�ง (ธ.ค. - 
ม.ค.) ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและตํ่าสุดในช4วงเดือนธันวาคมถึง
มกราคม ในช4วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เป2นช4วงเปลี่ยนฤดู อุณหภูมิจะสูงข้ึนอย4างรวดเร็วในเดือนมีนาคม และ
ร�อนจัดในเดือนเมษายน ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต� (มิ.ย.- ก.ค.) อุณหภูมิโดยท่ัวไปจะลดลง และในเดือน
ตุลาคมอุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ําสุดรายป�อยู4ท่ี 9.50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดราย
ป�อยู4 ท่ี 40.60 องศาเซลเซียสเฉลี่ยรายป�อยู4 ท่ี 26.46 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนท้ังป�อยู4 ท่ี 1,843.6 
มิลลิเมตรต4อป� 

3) ข�อมูลการปกครอง/ประชากร 
  จังหวัดหนองคาย มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๓,๐๒๖.53 ตารางกิโลเมตร แบ4งการปกครองเป2น ๙ อําเภอ 
๖๒  ตําบล  678 หมู4บ�าน มีองค<การปกครองส4วนท�องถ่ินจํานวนท้ังสิ้น ๖8 แห4ง ซ่ึงประกอบด�วย องค<การบริหาร
ส4วนจังหวัด ๑ แห4ง, เทศบาลเมือง ๒ แห4ง, เทศบาลตําบล ๑7 แห4ง และองค<การบริหารส4วนตําบล ๔8 แห4ง 
  จํานวนประชากร ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว4าจังหวัดหนองคายมีประชากรรวมท้ังสิ้น 
516,843คน เป2นชาย 256,268คน คิดเป2นร�อยละ 49.58 เป2นหญิง 260,575คน คิดเป2นร�อยละ 50.41
อําเภอท่ีมีจํานวนประชากรมากท่ีสุด คือ อําเภอเมืองหนองคาย จํานวน 150,103คน และอําเภอท่ีมีจํานวน
ประชากรน�อยท่ีสุด คือ อําเภอโพธิ์ตากจํานวน 15,246 คน 
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ตารางแสดงข�อมูลประชากรของจังหวัดหนองคาย และความหนาแน(นต(อพ้ืนท่ี 
อําเภอ 

จํานวนประชาการ จํานวน
ครัวเรือน 

หมู4 
บ�าน 

ตําบล 
พ้ืนที ่

ตร.กม. 
เทศบาล 

อบต 
ชาย หญิง รวม เมือง ตําบล 

1. เมือง
หนองคาย 

73,897 76,206 150,103 24,580 
 

๑47 12 ๖๐๗.๔๕๖ ๑ ๘ ๗ 

2. ท4าบ4อ 40,365 41,917 82,282 18,735 
 

90 ๑๐ ๓๕๕.๓๑๓ ๑ 3 8 

3.โพนพิสัย 48,873 49,385 98,258 31,934 
 

๑๕๙ ๑๑ ๖๔๒.๗๓๙ - ๒ ๑๐ 

4.ศรีเชียงใหม4 14,725 15,116 29,841 7,449 ๔๓ ๔ ๑๙๗.๙๖๑ - ๒ ๓ 

5.สังคม 12,934 12,699 25,633 7,274 
 

๓๖ ๕ ๔๔๙.๗๒๔ - ๑ ๕ 

6.สระใคร 13,355 13,210 26,565 8,427 
 

๔๑ ๓ ๒๑๐.๙๐๒ - - ๓ 

7.เฝ_าไร4 25,406 25,452 50,858 11,514 
 

๗๓ ๕ ๒๕๕.๙๐๐ - ๑ ๔ 

8.รัตนวาป� 19,084 18,973 38,057 13,118 
 

๖๒ ๕ ๒๐๔.๐๐๗ - - ๕ 

9.โพธิ์ตาก 7,629 7,617 15,246 5,158 
 

๒๗ ๓ ๑๐๒.๕๓๒ - - ๓ 

รวม 256,268 260,575 516,843 240,632 678 ๖๒ ๓,๐๒๖.๕๓ ๒ 17 ๔8 

ท่ีมา :ระบบสถิติทางการทะเบียน (ข�อมูล ณ เดือน ธันวาคม2564) 

4) ข�อมูลโครงสร�างพ้ืนฐาน 
  4.1 การไฟฟPา 
  โรงไฟฟ_าในจังหวัดหนองคาย มีจํานวน๔ สถานี กําลังผลิตรวม 250 เมกะวัตต< ประกอบด�วย 
1.สถานีไฟฟ_าอําเภอเมืองหนองคาย  จํานวน 2  โรง 
3.สถานีไฟฟ_าอําเภอโพนพิสัย   จํานวน 3  โรง 
4.สถานีไฟฟ_าอําเภอศรีเชียงใหม4        จํานวน 1  โรง 
นอกจากนี้ยังมีโรงงานพลังงานทดแทน  จํานวน 7  โรง กําลังผลิตรวม 23.7 เมกะวัตต< ประกอบด�วย  
1. โรงงานไฟฟ_าชีวมวล                   จํานวน 1 โรง 
2. โรงไฟฟ_าเชื้อเพลิงจากขยะ           จํานวน 1 โรง 
2. โซลาร<ฟาร<ม        จํานวน 5 โรง   
(ท่ีมา: สํานักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย) 

 4.2 การประปา  
  จังหวัดหนองคาย มีกําลังผลิตน้ําประปาในจังหวัดท้ังสิ้น จํานวน 9,198,000 ลบ.ม. ต4อป�  
มีผู�ใช�น้ําประปาท้ังสิ้น 21,308 รายซ่ึงมีความต�องการใช�น้ําประปา 480,000 ลบ.ม/เดือน โดยแหล4งน้ําดิบ
ของการประปาจังหวัดหนองคายอยู4ในลุ4มแม4น้ําโขง ปริมาณน้ําท่ีจ4ายเพ่ือสาธารณประโยชน<และรั่วไหล เฉลี่ยต4อ
เดือนท่ี 23.7% ลบ.ม. ของปริมาณน้ําท่ีผลิต 
 

 
  แหล4งน้ํา จังหวัดหนองคายมีลุ4มน้ําสําคัญท่ีประชาชนใช�ในการอุปโภค/บริโภค ด�านการเกษตร 
  การประมง ปศุสัตว< และอ่ืนๆ ดังนี้  
  ลุ4มน้ําโขง มีลุ4มน้ําย4อยอีก 5 แห4ง ประกอบด�วย 

-ห�วยน้ําโสม พ้ืนท่ีลุ4มน้ํา ๘๐.๗๓๒ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ํา ๓๓.๑๐ ล�านลูกบาศก<เมตร 
  พ้ืนท่ีท่ีได�รับประโยชน<ในเขตอําเภอสังคม รวม ๕๐,๔๕๐ ไร4 
  - ห�วยโมง พ้ืนท่ีลุ4มน้ํา ๔๖๐.๙๓๕ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ํา ๒๐๕.๘๓ ล�านลูกบาศก<เมตร 

(ท่ีมา : การประปาส4วนภูมภิาคหนองคาย) 
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  พ้ืนท่ีท่ีได�รับประโยชน<ในเขตอําเภอท4าบ4อ โพธิ์ตาก และศรีเชียงใหม4 รวม ๒๕๗,๐๐๐ ไร4 
  - ห�วยคุก-บังพวน พ้ืนท่ีลุ4มน้ํา ๔๒๐.๑๙๒ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ํา ๒๐๓.๑๗ ล�านลูกบาศก<เมตร 
  พ้ืนท่ีท่ีได�รับประโยชน<ในเขตอําเภอท4าบ4อ และเมืองหนองคาย รวม ๒๖๐,๐๐๐ ไร4 
  - ห�วยน้ําฮวย6 พ้ืนท่ีลุ4มน้ํา ๓๙๑.๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ํา ๑๖๔.๗๙ ล�านลูกบาศก<เมตร 
  พ้ืนท่ีท่ีได�รับประโยชน<ในเขตอําเภอสังคม รวม ๒๔๐,๐๐๐ ไร4 
  - ห�วยน้ําสวย6 พ้ืนท่ีลุ4มน้ํา ๓๗๙.๒๐๐ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ํา ๑๘๔.๕๕ ล�านลูกบาศก<เมตร 
  พ้ืนท่ีท่ีได�รับประโยชน<ในเขตอําเภอสังคม รวม ๒๔๕,๐๐๐ ไร4 
  ลุ4มน้ําสงคราม มีลุ4มน้ําย4อย คือ ลุ4มน้ําคํามิด, กระมันและโคน พ้ืนท่ีลุ4มน้ํา ๗๓๓.๘๓๓ ตาราง 
                   กิโลเมตร  ปริมาณน้ํา ๔๙๗.๗๐ ล�านลูกบาศก<เมตร พ้ืนท่ีท่ีได�รับประโยชน<ในเขตอําเภอเฝ_าไร4  
                   และโพนพิสัย รวม ๔๖๑,๐๐๐ ไร4   
(ท่ีมา : ชลประทานหนองคาย) 

5) การคมนาคม  
  จังหวัดหนองคายต้ังอยู4บนถนนมิตรภาพหรือทางหลวงแผ4นดินหมายเลข ๒  เริ่มต�น จากเขต
อําเภอสระใคร (ติดต4อเขตอําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี) สิ้นสุด ณ สะพานมิตรภาพไทย -  ลาว  แห4งท่ี 1 (หนองคาย 
- เวียงจันทร<) ระยะทางประมาณ 24 กม. โดยเส�นทางนี้สามารถเดินทางผ4านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห4งท่ี 1 
เชื่อมไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต�) และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามได� โดยทางหลวงแผ4นดินหมายเลข 2 ข�อมูลต้ังแต4ป� พ.ศ. 2559 - พ.ศ.2561 มีปริมาณการจราจร
หนาแน4นข้ึนทุกป�สะท�อนให�เห็นว4า การค�า การลงทุนของจังหวัดหนองคายเติบโตอย4างต4อเนื่อง นอกจากนี้ยังมี
ทางหลวงแผ4นดินสานหลักท่ีมีความสําคัญอีก 5 สายทาง ท่ีแยกออกจากทางหลวงแผ4นดินหมายเลข 2 และ
สามารถเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต4าง ๆ ท้ังภายในประเทศและต4างประเทศไทย ประกอบด�วย 
  (1) ทางหลวงแผ4นดินหมายเลข 211 เริ่มต�นจากเทศบาลตําบลหนองสองห�อง ผ4านอําเภอท4าบ4อ 
อําเภอศรีเชียงใหม4 และอําเภอสังคม สิ้นสุดเขตด�านทิศตะวันตก (ติดต4อเขตแดนอําเภอปากชม จังหวัดเลย) 
ระยะทางประมาณ 112 กม.  
  (2) ทางหลวงแผ4นดินหมายเลข 212 จากสี่แยกพญานาคอําเภอเมืองหนองคายถึงสิ้นสุดเขตแดน
จังหวัดหนองคายฝG}งทิศตะวันออก ณ อําเภอรัตนวาป� (ติดต4อเขตแดนอําเภอปากคาด) เชื่อมต4อกับจังหวัดบึงกาฬ 
ระยะทางประมาณ 87 กม. 
  (3) ทางหลวงหมายเลข 233 จากแยก By Pass มหาวิทยาลัยขอยแก4น วิทยาเขตหนองคายถึง
ตัวเมืองหนองคาย (สี่แยกพญานาค) ระยะทาง 7.31 กม. ได�ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน< ณ บริเวณ
ศาลากลางจังหวัด ทําให�การจราจรบริเวณมีความคล4องตัวมากข้ึน ซ่ึงทางหลวงนี้เชื่อมระหว4างประเทศ คือ ไทย - 
ลาว – เวียดนาม ผ4านจังหวัดบึงกาฬ จึงเป2นเส�นทางรับรองการขยายตัวทางด�านเศรษฐกิจ การค�าการลงทุน และ
การขนส4งในอนาคต  
  (4) ทางหลวงแผ4นดินหมายเลข 242 เริ่มต�นจากสามแยกรวมศิลป�ไปตามทาง หนองคาย - 
หนองบัว - ท4าบ4อ ซ่ึงเป2นทางเลียบแม4น้ําโขงไปเชื่อมต4อกับทางหลวงแผ4นดินหมายเลข 211 ท่ีอําเภอสังคม 
ระยะทางประมาณ 27 กม.  
  (5) ทางหลวงแผ4นดินหมายเลข 243 เริ่มต�นสี่แยกพญานาค (จุดเชื่อมต4อทางหลวงแผ4นดิน
หมายเลข 212 และ 233) ไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับทางหลวงแผ4นดินหมายเลข 2 ณ บริเวณสามแยกด4าน
สะพานมิตรภาพไทย - ลาว ระยะทาง 2.5 กม.  
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ระยะทางการเดินทางจากอําเภอเมืองหนองคายถึงอําเภอต4าง ๆของจังหวัด 
  อําเภอเมืองหนองคาย-อําเภอท4าบ4อ  ๒๙  กิโลเมตร 
  อําเภอเมืองหนองคาย-อําเภอสระใคร    ๓๔  กิโลเมตร 
  อําเภอเมืองหนองคาย-อําเภอโพนพิสัย  ๔๕  กิโลเมตร 
  อําเภอเมืองหนองคาย-อําเภอศรีเชียงใหม4  ๔๕  กิโลเมตร 
  อําเภอเมืองหนองคาย-อําเภอโพธิ์ตาก  ๖๑ กิโลเมตร 
  อําเภอเมืองหนองคาย-อําเภอรัตนวาป�  ๖๑ กิโลเมตร 
  อําเภอเมืองหนองคาย-อําเภอเฝ_าไร4  ๗๒ กิโลเมตร 
  อําเภอเมืองหนองคาย-อําเภอสังคม  ๘๒ กิโลเมตร 
  ท่ีมา: แขวงทางหลวงหนองคาย 
 

6) ข�อมูลเศรษฐกิจ 

   ประชาชนโดยส4วนใหญ4จะประกอบอาชีพทางการเกษตรกร โดยใช�ประโยชน<ท่ีดินส4วนใหญ4เพ่ือ
การเกษตร คิดเป2นร�อยละ 57.29 ของพ้ืนท่ีจังหวัด (2,625,441 ไร4) ซ่ึงพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ได�แก4 ข�าว (นาป�) 
และยางพารา นอกจากนั้น ยังมีการเลี้ยงปศุสัตว< โดยปศุสัตว<ท่ีสร�างมูลค4าผลผลิตมากท่ีสุด ได�แก4 ไก4ไข4 สุกร โค
พ้ืนเมือง เป2นไข4 ไก4เนื้อ กระบือ เป2ดเนื้อ และโคพันธุ< ส4วนด�านการประมงมีการเลี้ยงสัตว<น้ําในบ4อดิน บ4อซีเมนต< 
กระชัง การจับสัตว<น้ําในแหล4งธรรมชาติ การจับสัตว<น้ําในแม4น้ําโขง และการจับสัตว<น้ําแหล4งอ่ืน ๆ ทางด�าน
อุตสาหกรรมท่ีสําคัญของจังหวัดหนองคาย ได�แก4 โรงสีข�าว อุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมแปรรูปไม� 
นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได�แก4 อัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษและบดย4อยพลาสติก ซ4อมรถยนต< น้ําแข็ง 
ห�องเย็น ทําวงกบประตูหน�าต4าง และเครื่องเรือนเครื่องใช�จากไม� และอนาคตจังหวัดหนองคายยังได�ถูกให�พัฒนา
เป2นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 2 ซ่ึงส4งผลทําให�ภาคอุตสาหกรรมนั้นเจริญเติบโตมากข้ึน 

6.1 ด�านเศรษฐกิจ 
  โครงสร�างทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายข้ึนอยู4กับสาขาการผลิตสําคัญ  คือ   
   (1) ภาคการเกษตร    มีสัดส4วนคิดเป2นร�อยละ 21.43 
   (2) ภาคอุตสาหกรรม  มีสัดส4วนคิดเป2นร�อยละ 17.57 
   (3) ภาคการศึกษา     มีสัดส4วนคิดเป2นร�อยละ 15.15 
   (4) ภาคการขายส4งการขายปลีก มีสัดส4วนคิดเป2นร�อยละ 11.78 
   (5) ตัวกลางทางการเงิน  มีสัดส4วนคิดเป2นร�อยละ 7.67 
   (6) สาขาอ่ืนๆ   มีสัดส4วนคิดเป2นร�อยละ 26.18 
  ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดหนองคาย ป�2564 ขยายตัวร�อยละ1.60 เพ่ิมข้ึนจากป�ท่ีผ4านมา
ท่ีหดตัว ร�อยละ -2.02 มีปGจจัยสนับสนุนจากด�านอุปสงค<ขยายตัว จากการบริโภคภาคเอกชน การใช�จ4ายภาครัฐใน
ขณะท่ีด�านอุปทานหดตัว จากการบริโภคหดตัว ส4วนภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ปGจจัย
สนับสนุนหลักเกิดจากภาครัฐเร4งรัดการเบิกจ4ายในจังหวัดเพ่ือกระตุ�นเศรษฐกิจ สําหรับเศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย
ป� 2565 คาดว4าจะขยายตัวร�อยละ 6.30 เนื่องจากจังหวัดมีโอกาสทางเศรษฐกิจจากการเปnดการเดินทางรถไฟ
ระหว4างสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการค�าชายแดน 

  ด�านการผลิต (อุปทาน) หดตัวร�อยละ -2.04 โดยมีปGจจัยภาคบริการท่ีลดลงมาจากจํานวนผู�เยี่ยม
เยือนนักท4องเท่ียว รายได�จากการท4องเท่ียวและยอดภาษีขายส4งขายปลีกท่ีลดลง ส4วนภาคเกษตรกรรมขยายตัว
ร�อยละ 4.24 จากปริมาณผลผลิตท่ีออกสู4ตลาด ได�แก4 ข�าว ยางพารา สุกร และโค เนื่องจากราคาจูงใจ และความ



แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566- 2570) หน�าท่ี ๑๒ 

ต�องการการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน และภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร�อยละ 1.30 มาจากปริมาณการใช�ไฟฟ_า
ภาคอุตสาหกรรมและภาษีสรรพสามิตท่ีเพ่ิมข้ึน 

ด�านการใช�จ4าย (อุปสงค<) ขยายตัวร�อยละ 12.10 โดยมีปGจจัยสนับสนุนจากการค�าชายแดน
ขยายตัวร�อยละ 32.36 จากการส4งออกสินค�าชายแดนเพ่ิมข้ึน การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร�อยละ 2.75 มา
จากปริมาณการจําหน4ายน้ําประปา การใช�ไฟฟ_า และมาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจของภาครัฐท่ีเพ่ิมข้ึน การใช�จ4าย
ภาครัฐขยายตัวร�อยละ 9.88 จากการเร4งรัดเบิกจ4ายและการใช�จ4ายเงินกู�ตาม พ.ร.ก.กู�เงินโควิด-19 เพ่ิมข้ึน ส4วน
ภาคการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร�อยละ 4.38 มาจากจํานวนรถยนต<เพ่ือการพาณิชย<จดทะเบียนใหม4ลดลง 

  ด�านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดหนองคาย อัตราเงินเฟ_อท่ัวไปในป� 2564 อยู4ท่ี 0.03 ต4อป� 
สําหรับการจ�างงานลดลงร�อยละ 0.02 เนื่องจากสถานการณ<ของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 

  จังหวัดหนองคาย มีอําเภอต้ังอยู4ตามแนวชายแดน รวม ๖ อําเภอ คือ อําเภอเมืองหนองคาย
อําเภอท4าบ4อ อําเภอศรีเชียงใหม4 อําเภอสังคม อําเภอโพนพิสัย และอําเภอรัตนวาป� โดยมีจุดผ4านแดนและจุดผ4อนปรน
การค�า ดังต4อไปนี้ 
  (1) จุดผ4านแดนและจุดตรวจคนเข�าเมือง 
  ตามประกาศกรมศุลกากร ท่ี 21/2561 ประกาศ ณ วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ได�กําหนด
ช4วงเวลาขนส4งของเข�ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ4านด4านพรมแดน 3 แห4ง ดังนี้ 
  - ด4านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห4งท่ี ๑ บ�านเหล4าจอมมณี ตําบลมีชัย อําเภอเมือง
หนองคายกับด4านสากลบ�านดงพูสี เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน< เปnดให�บริการทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐ – 
๒๒.๐๐ น. การคมนาคมทางบกข�ามสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห4งท่ี ๑ โดยรถยนต< และรถไฟโดยเปnดใช�อย4าง
เป2นทางการเม่ือวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2537 
  - ด4านพรมแดนท4าเรือหนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองหนองคายกับด4านสากล ท4าเด่ือ เมือง
หาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน< เปnดให�บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ - ๑8.๐๐ น. การคมนาคมทางน้ําเรือหางยาว 
และเรือโดยสาร โดยเปnดใช�อย4างเป2นทางการเม่ือวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2547 
  - ด4านตรวจคนเข�าเมือง ณ สถานีรถไฟหนองคาย อําเภอเมืองหนองคายเปnดทําการทุกวันเดินรถ
วันละ ๒ เท่ียว เปnดใช�เป2นทางการเม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ (ใช�เวลาเดินทาง 15 นาที) 
   เท่ียวท่ี 1 ออกจากสถานีหนองคาย   เวลา 09.00 น. 
     กลับจากสถานีท4านาแล�งสปป.ลาว  เวลา 11.15 น. 
   เท่ียวท่ี 2 ออกจากสถานีหนองคาย   เวลา 14.45 น. 
     กลับจากสถานีท4านาแล�งสปป.ลาว  เวลา 17.00น. 
  (๒) จุดผ4อนปรนการค�า 
  จุดผ4อนปรนการค�า (Checkpoint for Border Trade) หมายถึง ช4องทางท่ีรัฐบาลไทยเปnดเพ่ือ
ช4วยเหลือประเทศเพ่ือนบ�านในด�านมนุษยธรรม และส4งเสริมความสัมพันธ<ของประชาชนในระดับท�องถ่ินโดยการ
ผ4อนปรนให�มีการค�าขายสินค�าอุปโภค – บริโภคท่ีจําเป2น ท้ังนี้ การพิจารณาการเปnดจุดผ4านแดน มอบหมายให�
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสมในทางปฏิบัติ โดยจังหวัดจะเสนอขอเปnดจุดผ4อนปรนทางการค�าไปยัง
กระทรวงมหาดไทย เม่ือรัฐมนตรีว4าการกระทวงมหาดไทยให�ความเห็นชอบ และมอบให�จังหวัดจัดทําประกาศเปnด
จุดผ4อนปรนการค�า โดยจะกําหนดรายละเอียดต4าง ๆ ท่ีเก่ียวกับบริเวณจุดผ4อนปรนมาตรการการควบคุมดูแลการ
ผ4านเข�า – ออก จุดผ4อนปรนของประชาชนจากประเทศเพ่ือนบ�าน ตลอดจนสินค�าบางประเภทท่ีไม4อนุญาตให�
ค�าขาย ณ จุดผ4อนปรนการค�า ซ่ึงจังหวัดหนองคายมีประกาศจุดผ4อนปรนการค�าให�เป2นช4องทางสําหรับประชาชน
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได�ติดต4อซ้ือขายสินค�า และแลกเปลี่ยนเรียนรู�วัฒนธรรม จํานวน 
4 แห4ง ในพ้ืนท่ี 4 อําเภอ ดังนี้ 
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  - จุดผ4อนปรนบ�านม4วง 
  หมู4ท่ี ๒ ตําบลบ�านม4วง อําเภอสังคม กับ ด4านประเพณีบ�านโคกแฮ4 เมืองสังทอง นครหลวง
เวียงจันทน< เปnดทุกวันพุธ และวันเสาร< เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. การคมนาคมทางน้ํา โดยเรือโดยสาร 
  - จุดผ4อนปรนบ�านหม�อ 
  หมู4ท่ี ๘ ตําบลบ�านหม�อ อําเภอศรีเชียงใหม4 กับ ด4านประเพณีบ�านหนองดา เมืองสีโคดตะบองนคร
หลวงเวียงจันทน< เปnดทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร< เวลา ๐6.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. การคมนาคมทางน้ําโดย
เรือโดยสาร 
  - จุดผ4อนปรนบ�านจุมพล 
  หมู4ท่ี ๑ ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย กับ ด4านประเพณีบ�านโดน เมืองปากงึม นครหลวง
เวียงจันทน< เปnดทุกวันอังคาร และวันเสาร< เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การคมนาคมทางน้ําโดยเรือโดยสาร 
  - จุดผ4อนปรนบ�านเปงจาน 
  หมู4ท่ี ๘ ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป� กับ ด4านประเพณีบ�านทวย เมืองท4าพระบาด แขวงบอลิคําไซ 
เปnดทุกวันพุธ วันศุกร< และวันอาทิตย< เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.3๐ น. การคมนาคมทางน้ํา โดยเรือโดยสาร 

แสดงท่ีตั้งจุดผ(านแดนถาวรและจุดผ(อนปรนเพ่ือการค�า 

จุดผ4านแดนถาวร/ 
จุดผ4อนปรน จํา

นว
น 

เมืองเช่ือมต4อเส�นทางคมนาคม 

การคมนาคม 

วัน/เวลา 
เปnดทําการ สปป.ลาว ประเทศไทย 

จุด
ผ4า

นแ
ดน

ถา
วร

 สะพานมิตรภาพไทย-
ลาว แห4งท่ี 1 

1 บ�านดงพูสี 
เมืองหาดทรายฟอง 
นครหลวงเวียงจันทน< 

อําเภอเมือง
หนองคาย 

ทางบกข�ามสะพาน
มิตรภาพ ไทย-ลาว,
รถยนต<,รถไฟ 

ทุกวัน 
เวลา 06.00 - 

22.00 น. 

ท4าเรือหนองคาย 1 ท4าเด่ือ 
เมืองหาดทรายฟอง 
นครหลวงเวียงจันทน< 

อําเภอเมือง
หนองคาย 

ทางนํ้า,เรือหางยาว
, 
เรือโดยสาร 

ทุกวัน 
เวลา 08.00 - 

18.00 น. 

จุด
ผ4อ

นป
รน

กา
รค

�า 

อําเภอ 
ศรีเชียงใหม4 

1 บ�านหนองดา 
เมืองสีโคดตะบอง 
นครหลวงเวียงจันทน< 

บ�านหม�อ ตําบล
บ�านหม�อ 
อําเภอ 
ศรีเชียงใหม4 
 

ทางนํ้า, 
เรือหางยาว, 
เรือโดยสาร 

อังคาร , 
พฤหัสบดี,เสาร< 
เวลา 06.00 – 
17.00 น. 

อําเภอรัตนวาป� 1 บ�านทวย 
เมืองท4าพระบาท 
แขวงบอลิคําไซ 

บ�านเปงจาน     
ตําบลโพนแพง  
อําเภอรัตนวาป�  

ทางนํ้า, 
เรือหางยาว , 
เรือโดยสาร 

พุธ,ศุกร<,อาทิตย< 
เวลา 08.00 -
16.30 น. 

อําเภอโพนพิสัย 1 บ�านโคน  
เมืองปากงึม                  
นครหลวงเวียงจันทน< 

บ�านจุมพล 
ตําบลจุมพล        
อําเภอโพนพิสัย        

ทางนํ้า, 
เรือหางยาว, 
เรือโดยสาร 

อังคาร, เสาร< 
เวลา 08.00 -
16.00 น. 

อําเภอสังคม 1 บ�านโคกแฮ4 
เมืองสังทอง          
นครหลวงเวียงจันทน< 

บ�านม4วง 
ตําบลบ�านม4วง 
อําเภอสังคม 

ทางนํ้า, 
เรือหางยาว, 
เรือโดยสาร 

พุธ,เสาร< 
เวลา 06.00 -
18.00 น. 

ท่ีมา : ด4านศุลกากรหนองคาย และตรวจคนเข�าเมืองจังหวัดหนองคาย 
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 จังหวัดหนองคายเป2นจังหวัดชายแดนท่ีมีเส�นทางติดต4อคมนาคมกับจังหวัดอ่ืนๆ ได�อย4างสะดวก โดยเฉพาะอย4าง
ยิ่งเป2นจังหวัดท่ีอยู4ใกล�กับเมืองหลวงของประเทศเพ่ือนบ�าน คือ นครหลวงเวียงจันทน< ของ สปป.ลาว และมี
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซ่ึงเป2นโอกาสในการทําการค�า การลงทุน และการท4องเท่ียวได�เป2นอย4างดีและมีข�อ
ได�เปรียบกว4าจังหวัดอ่ืนๆท่ีไม4ใช4จังหวัดชายแดน คือ จังหวัดหนองคายมีหน4วยงานท่ีมีหน�าท่ีเพ่ืออํานวยความ
สะดวกให�กับผู�รับบริการท้ังทางด�านเศรษฐกิจ และด�านความม่ันคง จึงถือได�ว4าเป2นจุดแข็งของจังหวัดหนองคาย ซ่ึง
หน4วยงานดังกล4าวสรุปได�ดังนี้ 

ตารางสํานักงานหรือหน(วยงานท่ีเก่ียวข�องกับต(างประเทศ 

ท่ี หน4วยงาน สถานท่ีตั้ง 
๑ สํานักงานพาณิชย<จังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 
๒ สํานักงานจังหวัดหนองคาย   อ.เมือง จ.หนองคาย 
๓ ที่ทําการปกครองจังหวัดหนองคาย  อ.เมือง จ.หนองคาย 
๔ ด4านศุลกากรหนองคาย  อ.เมือง จ.หนองคาย 
๕ สํานักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย  อ.เมือง จ.หนองคาย 
๖ หอการค�าจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 
๗ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 
๘ ด4านกักกันสัตว<หนองคาย  อ.เมือง จ.หนองคาย 
๙ ด4านตรวจพืชหนองคาย   อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๐ สํานักงานเจ�าท4าภูมิภาคที่ 7    อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๑ กองกํากับการตรวจคนเข�าเมืองหนองคาย  อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๒ สํานักงานการค�าต4างประเทศ เขต 5 (หนองคาย) อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๓ หน4วยเรือรักษาความสงบเรียบร�อยตามลําแม4น้ําโขงเขตหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๔ กองกํากับการ ๑๑ กองบังคับการตํารวจน้ํา อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๕ กองร�อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๕ อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๖ สถานทูตไทยใน สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน< 
๑๗ สํานักงานทูตพาณิชย<ไทยใน สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน<  

ท่ีมา : สํานักงานจังหวัดหนองคาย 
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จังหวัดหนองคายเป2นจังหวัดท่ีมีมูลค4าการค�าชายแดน ระหว4างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีมูลค4าสูงเป2นอันดับ 1 และแนวโน�มก็ยังคงรักษาความเป2นอันดับท่ี 1 ในเรื่องของมูลค4าการค�าชายแดน  
ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากจังหวัดหนองคายอยู4ตรงกันข�ามกับนครหลวงเวียงจันทน<
ซ่ึงเป2นเมืองหลวงของ สปป.ลาว และเป2นโอกาสในการค�าระหว4างประเทศ ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงไปถึงสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต�) มูลค4าการค�าชายแดนของจังหวัดหนองคาย กับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแสดงไว�ตามตารางดังต4อไปนี้ 

สถิติการค�าชายแดนไทย-สปป.ลาว ป� 2562 - 2564 (หน(วย : ล�านบาท) 

รายการ 
มูลค4า (ล�านบาท) 

2562 2563 2564 
มูลค4าการค�ารวม 197,447 189,822 214,814 

ส4งออก 117,891 103,608 124,769 
นําเข�า 79,555 86,214 90,045 
ดุลการค�า 7,337.34 12,685 34,724 

ท่ีมา : กองความร4วมมือการค�าและการลงทุน กรมการค�าต4างประเทศ กระทรวงพานิชย< 

  6.2 ด�านเกษตรกรรม  

 ข�าวนับเป2นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดหนองคาย ท่ีสร�างรายได� ให�ผลิตภัณฑ<มวลรวมในภาค
การเกษตรของจังหวัดมาอย4างยาวนาน สภาพการทํานาของจังหวัดหนองคาย มีท้ังอาศัยน้ําฝนและการใช�น้ําจาก
ชลประทานรวมถึงคลองส4งน้ําจากสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ_า ซ่ึงในพ้ืนท่ีชลประทานเข�าถึงสามารถทํานาได�ป�ละ 2 ครั้ง 
คือ นาป�และนาปรัง ซ่ึงในป� 2563 จังหวัดหนองคาย มีพ้ืนท่ีปลูกข�าว ท้ังสิ้น 658,648 ไร4 พันธุ<ข�าวท่ีปลูกฤดูทํา
นาป� ข�าวเหนียวใช�พันธุ< กข.6 ซิวแม4จัน ข�าวเจ�าใช�พันธุ< กข.15 ขาวดอกมะลิ 105 ไรซ<เบอร<รี่ ฤดูทํานาปรังข�าว
เหนียวใช�พันธุ< กข. 10 กข.12 ข�าวเจ�าใช� ชัยนาท 1 ปทุมธานี 1 ปทุมธานี 80  

ข�อมูลข�าวนาป�จังหวัดหนองคาย ป� 2562/63 

ข�าวนาป� เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

พ้ืนท่ีปลูก (ไร4) พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 
(ไร4) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร4) 

ข�าวเหนียว 44,159 436,199 369,761 130,145 352 
ข�าวเจ�า 17,055 129,336 158,597 55,086 349 

รวม 61,214 565,535 528,358 185,231 351 
ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2563 

ข�อมูลข�าวนาปรังจังหวัดหนองคาย ป� 2562/63 

ข�าวนาป� เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

พ้ืนท่ีปลูก (ไร4) พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 
(ไร4) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร4) 

ข�าวเหนียว 8,662 92,019 90,458 47,556 525 
ข�าวเจ�า 61 1,094 835 345 413 

รวม 8,723 93,113 91,293 47,901 525 
ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2563 
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จากข�อมูลพบว4า จังหวัดหนองคายมีการปลูกข�าวเหนียวมากกว4าข�าวเจ�า คิดเป2นร�อยละ 80 และร�อยละ
20 ตามลําดับ โดยมีปริมาณผลผลิตรวมกันท้ังสิ้น 233,132 ตัน คิดเป2นมูลค4า 2,939.55 ล�านบาทผลผลิต
ข�าวนาป� เฉลี่ย 351กิโลกรัมต4อไร4 ผลผลิตนาปรัง เฉลี่ย525กิโลกรัมต4อไร4ส4วนผลผลิตข�าวรวมท้ังนาป�และนาปรัง 
เฉลี่ย 376 กิโลกรัมต4อไร4โดยข�าวเหนียว เฉลี่ย 386 กิโลกรัมต4อไร4ข�าวเจ�า 348 กิโลกรัมต4อไร4 

ป�ญหาและอุปสรรค 
- เกษตรกรขาดความเชื่อม่ันและขาดความรู�ด�านเทคโนโลยีในการผลิตข�าวสมัยใหม4 ท่ีช4วยลดต�นทุนการผลิต 

และเพ่ิมผลผลิตต4อไร4 
- เกษตรกรขาดความรู�ในการปลูกข�าวปลอดภัย เพ่ือให�ได�การรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยพืช  

GAP/อินทรีย< 
- การปลูกข�าวมีต�นทุนการผลิตสูง รวมท้ังผลผลิตต4อไร4ยังตํ่าเม่ือเทียบกับค4าเฉลี่ยของประเทศ 
- เกษตรกรขาดความรู�ด�านการบริหารจัดการผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด 

  - เกษตรกรขาดการรวมกลุ4มหรือสถาบันเกษตรกร เพ่ือการแปรรูปผลผลิต ยกระดับสินค�าให�เป2น 
    ท่ียอมรับของตลาด ท้ังยังเป2นแนวทางการรวมกลุ4มเพ่ือสร�างความเข�มแข็งทางธุรกิจท่ีพ่ึงพาตนเองได� 

แนวทางการดําเนินงาน  
- ส4งเสริมการปลูกข�าวอินทรีย< และการผลิตเมล็ดพันธุ<ในเขตพ้ืนท่ีอาศัยน้ําฝน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกข�าวในเขตชลประทาน 
- ส4งเสริมการปลูกข�าวปลอดภัยจากกลุ4มท่ีมีอยู4เดิม ขยายกลุ4มใหม4 
- ส4งเสริมการปลูกข�าวระบบการส4งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ4เน�นการใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม4 
- ส4งเสริมการท4องเท่ียววิถีเกษตร 
- ส4งเสริมอาชีพเสริมให�เกษตรกรด�านปศุสัตว< การประมง 

  ยางพารานับเป2นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญของจังหวัดหนองคาย ท่ีสร�างรายได�ให�ผลิตภัณฑ<มวล
รวมของจังหวัดในภาคการเกษตรเป2นลําดับท่ี ๒ รองจากข�าวนาป�มีมูลค4า 2,681.31ล�านบาท พันธุ<ยางท่ีปลูก คือ 
RRIM 600 และ RRIT251 เนื่องจากให�ปริมาณน้ํายางมากดูแลง4ายและทนแล�งโดยใช�ระยะปลูก 3x7 เมตร มี
จํานวนต�นยางประมาณ 76 ต�นต4อไร4และใช�ปุ�ยเคมีเป2นหลักซ่ึงมีพ้ืนท่ีเฉลี่ยในการปลูกยางพาราครั้งแรก 15.25 
ไร4ต4อครัวเรือนใช�ระบบการกรีดแบบ 2 วัน เว�น 1 วัน โดยร�อยละ 38.80 ต�นยางจะเป2นโรคเปลือกแตกและโรค
หน�ายางแห�งเฉลี่ยประมาณ 10 ต�นต4อไร4ทําให�เกษตรกร ได�รับผลผลิตลดลง 

ข�อมูลพ้ืนท่ีปลูกยางพาราจังหวัดหนองคาย ป� ๒๕63 
ลําดับ อําเภอ เกษตรกร

(ราย) 
พ้ืนท่ี พ้ืนท่ี

เปUดกรีด
(ไร() 

ผลผลิตยาง
แห�ง(ตัน/ป�) 

ผลผลิตยาง
ก�อนถ�วย 
(ตัน/ป�) 

มูลค(า(ล�าน
บาท) 

1 เมือง 339 3,395 3,122 537,608.40 20,429,119 20,429,119 
2 ท4าบ4อ 680 7,343 7,027 1,315,454.40 49,987,267 49,987,267 
3 โพนพิสัย 6,048 69,737 65,504 15,013,516.40 570,513,638 570,513,538 
4 ศรีเชียงใหม4 837 13,238 12,545 2,867,787 108,975,906 108,975,906 

5 สังคม 4,947 65,852 65,952 15,488,390.40 58,855,8835 588,558,835 
6 สระใคร 274 4,134 3,882 801,244.80 3,044,7302 30,447,302 
7 เฝ_าไร4 5,691 73,933 69,786 16,078,994.40 610,990,387 610,990,387 
8 รัตนวาป� 5,354 63,968 61,243 14,404,353.60 547,365,637 657,365,437 
9 โพธิ์ตาก 1,362 19,509 18,562 4053,940.80 154,049,750 15,404,9750 

 รวม 25,532 324,472 307,523 70,560,990.60 2,681,317,641 2,681,317,641 
ท่ีมา : การยางแห4งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย ข�อมูล ณ วันท่ี 30 มกราคม2564 



แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566- 2570) หน�าท่ี ๑๗ 

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

 - สถาบันเกษตรกรขาดการบริหารจัดการองค�กรท่ีเข�มแข็ง 

แนวทางการดําเนินงาน  
1 การลดต�นทุนการผลิต 
- การใช�ปุ�ยสั่งตัด และสารอินทรีย< 
- การใช�สารชีวภาพในการกําจัดวัชพืช 
2 การสร�างมูลค4าเพ่ิม 
- การแปรรูปน้ํายางสด เป2นผลิตภัณฑ<ต4าง ๆ เช4น หมอนยางพารา 
- การทํายางเครป 
- การทํายางแผ4นรมควัน 

 - การทํายางแผ4นดิบ 
 3 ส4งเสริมอาชีพในสวนยาง เช4น การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงไก4พ้ืนมือง การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงกบ และอ่ืน ๆ 
 4  การลดพ้ืนท่ีการปลูกยาง ในพ้ืนท่ียางถึงอายุโค4น โดยส4งเสริมเกษตรอ่ืนท่ีให�ผลตอบแทนดีกว4า 
 - เป_าหมายป�ละ 1,000 ไร4 
 5  การสร�างความเข็มแข็งและพัฒนาเกษตรกร/เกษตรกรให�เป2นผู�ประกอบการ 
 - พัฒนากลุ4มเกษตร สถานบันเกษตรกร/เกษตรกรให�เป2นผู�ประกอบการ 
  กล�วยหอมทอง เป2นสินค�าเกษตรท่ีมีโอกาสสูงหรือสินค�าดาวรุ4ง โดยคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ<แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดหนองคาย ได�เลือกกล�วยหอมทองเป2นสินค�าเกษตรท่ี
ควรส4งเสริมให�เกษตรกรมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกให�มากข้ึน พัฒนาระบบการผลิตให�ได�มาตรฐาน พัฒนาสถาบัน
เกษตรกรให�เกิดความเข�มแข็งและพัฒนาระบบการตลาดให�มีความยั่งยืน โดยเน�นการขายส4งออกตลาดต4างประเทศ 
เช4น ญ่ีปุ�น จีน เป2นต�น  

ป�ญหาและอุปสรรค 
- ป-ญหาด�านโรคแมลงศัตรูพืช ทําให�ไม'สามารถปลูกในพ้ืนท่ีเดิมได� และผลผลิตลดลง 
- ขาดความรู�ในผลิตท่ีปลอดภัยและได�มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย� 

แนวทางการดําเนินงาน  
- ส4งเสริมการปลูกกล�วยหอมทอง ในพ้ืนท่ีสูบน้ําด�วยไฟฟ_า พ้ืนท่ีปลูกอําเภอเฝ_าไร4 พ้ืนท่ีในเขต    
  ชลประทานจํานวน 2,000 ไร4 
- ส4งเสริมการปลูกตามมาตรฐาน GAP/เกษตรอินทรีย< 
- สนับสนุนเตาอบกล�วยพลังงานแสงอาทิตย< เพ่ือความสะอาดและปลอดภัยของผู�บริโภค 
- พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเพ่ิมช4องทางการตลาดรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
- ประชาสัมพันธ<ให�เชื่อมโยงกับการท4องเท่ียว เช4น เทศกาลวันกล�วย อําเภอสังคม เปnดเป2นหมู4บ�าน      
  โฮมสเตย<  
การเกษตรของจังหวัดหนองคาย ถือว4าเป2นภาคการผลิตท่ีสําคัญอย4างหนึ่ง และปGจจัยการผลิตท่ีสําคัญ คือ 

น้ํา จังหวัดหนองคายนอกจากจะมีปริมาณน้ําฝนท่ีค4อนข�างสูงแล�ว ยังมีแหล4งน้ําท่ีสําคัญ เพ่ือการเพาะปลูกอีก
มากมายดังตารางท่ีแสดงด�านล4าง 



แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566- 2570) หน�าท่ี ๑๘ 

ตารางแสดงแหล(งน้ําเพ่ือการเกษตรของจังหวัดหนองคาย 

อําเภอ 
แหล4งนํ้าเพ่ือการเกษตร 

แหล4งนํ้า 
๑. เมืองหนองคาย แม4นํ้าโขง/หนองสองห�อง/หนองบัว/ห�วยวังฮู/หนองส�มฮอง/ห�วยบกหวาน/หนองหมื่น 
๒. ท4าบ4อ แม4นํ้าโขง/ห�วยบังพวน/หนองอ�อและหนองถ่ินทิก/หนองโลเล/หนองเจ�านํ้า/หนองสีนาท/หนองคับ 
๓. โพนพิสัย แม4นํ้าโขง/อ4างเก็บนํ้าห�วยเปลวเงือก/หนองหลุมเอ่ียน/อ4างเก็บนํ้าห�วยโคลน/อ4างเก็บนํ้าห�วยต4างคํา 
๔. ศรีเชียงใหม4 แม4นํ้าโขง/อ4างเก็บนํ้าห�วยยางคํา/อ4างฯห�วยสีเสียด/อ4างฯห�วยหินลิ่วตอนล4าง/ 

อ4างเก็บนํ้าห�วยหินสิ่วตอนบน 
๕. สังคม แม4นํ้าโขง/ฝายนํ้าล�นห�วยกอก/อ4างเก็บนํ้านาบอน/ฝายนํ้าล�นห�วยโขงหลง/อ4างเก็บนํ้าห�วย   นํ้าไพร 
๖. สระใคร โศกดินแดง/สระสาธารณะ/หนองใหญ4/หนองอ�อมแก�ว/หนองทุ4ม/หนองสระพัง 
๗. เฝ_าไร4 หนองนอกบ�าน/ห�วยเดื่อ/ห�วยปู�ตา/ห�วยงูใหญ4/อ4างเก็บนํ้าคําชิ/อ4างเก็บนํ้าคําสะอาด 
๘. รัตนวาป� แม4นํ้าโขง/หนองหมากอ4าง/หนองซํานูน, ห�วยซํานู/หนองต�อน/หนองฝายใหญ4/หนองคาด/หนองสิงห< 
๙. โพธ์ิตาก แม4นํ้าโขง/โครงการอ4างเก็บนํ้าห�วยทอน/อ4างเก็บนํ้าห�วยบุ�น/ฝายนํ้าล�นห�วยหินขาว/ 

ฝายนํ้าล�นห�วยตีนเต4า 
ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย 

6.3 ด�านอุตสาหกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดหนองคาย มีจํานวนท้ังหมด 217 โรง ส4วนใหญ4เป2นอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดย4อม (SMEs) และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ4มีจํานวนไม4มากนัก เช4น โรงงานผลิตสุรา
(บริษัทเทพอรุโณทัย จํากัด) ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดหนองคายจึงไม4โดดเด4นเท4าท่ีควรท้ังนี้ จังหวัด
หนองคายได�จัดให�เป2นพ้ืนท่ีพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 2 ส4งผลทําให�ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนั้นเติบโตมาก
ข้ึนในอนาคต เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการลงทุน และเกิดการจ�างงานในพ้ืนท่ีจังหวัด ซ่ึงส4งผลต4อการเพ่ิมมูลค4าผลิตภัณฑ<
มวลรวมของจังหวัด (GPP) มากข้ึน  

ตาราง  แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตโดดเด(นของจังหวัดหนองคาย (หน(วย : โรงงาน) 
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 

โรงงาน ยางพารา โรงสีข�าว โรงสุรา มะเขือเทศ 
เครื่องด่ืมท่ีไม4มี

แอลกฮอล< 
จํานวน 3 5 1 3 1 

ท่ีมา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 
  

 ตาราง  แสดงสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีเงินลงทุนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก (หน(วย : โรงงาน) 
ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนโรงงาน จํานวนคนงาน (คน) จํานวนเงินทุน 

(ล�านบาท) 
อุตสาหกรรมอาหาร 42 1,346 650.28 

อุตสาหกรรมแปรรูปไม� 
และผลิตภัณฑ<จากไม� 

35 1,108 455.40 

อุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะ
และอุปกรณ<รวมท้ังการซ4อม
ยานพาหนะและอุปกรณ< 

10 227 285 
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ตารางแสดงแหล(งท(องเท่ียวทางธรรมชาติ นิเวศน; ท่ีสําคัญของจังหวัดหนองคาย 

อําเภอ แหล4งท4องเท่ียว 
เมืองหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว/ตลาดท4าเสด็จ/ลานวัฒนธรรม 
ท4าบ4อ หมู4บ�านทํายาสูบ / หมู4บ�านทําแผ4นกระยอ 
ศรีเชียงใหม4 วังนํ้ามอก 
สังคม นํ้าตกธารทิพย</นํ้าตกธารทอง/ภูนกกระบา/ผาตากเส้ือ 
รัตนวาป� ศูนย<วิจัยพืชสวนหนองคาย 
โพธ์ิตาก นํ้าตกห�วยหินขาว 
ท่ีมา : ข�อมูลท4องเท่ียวจังหวัดหนองคาย 

ตารางแสดงแหล(งท(องเท่ียวทางศาสนาของจังหวัดหนองคาย 

อําเภอ แหล4งท4องเที่ยว 
เมืองหนองคาย วัดโพธิ์ชัย/พระธาตุบังพวน/ศาลาแก�วกู4/พระธาตุหนองคาย หรือ พระธาตุกลางน้ําวัดเนินพระเนาว< 
ท4าบ4อ วัดศรีชมพูองค<ตื้อ (หลวงพ4อพระเจ�าองค<ตื้อ) 
โพนพิสัย วัดไทย (นาคปก 9 เศียรและถํ้าเมืองบาดาลจําลอง) 
ศรีเชียงใหม4 วัดหินหมากเป_ง/ภูทอก/วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย< 
สังคม วัดผาตากเสื้อ 
สระใคร วัดมฤคทายวรรณ (ดงแขม) 
เฝ_าไร4 สิมวัดกุดแคน 
รัตนวาป� วัดพระบาทนาสิงห< 
ท่ีมา : การท4องเท่ียวจังหวัดหนองคาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : จังหวัดหนองคาย 
 
7) ด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

7.1 ทรัพยากรดินและท่ีดิน   
  ประเภทของทรัพยากรดินจังหวัดหนองคาย 
  -ดินร4วนปนทรายส4วนดินล4างเป2นดินเหนียวหรือดินร4วนปนดินเหนียว ท่ีเป2นกรวดหรือลูกรัง 
เป2นจํานวนมาก เกิดจากวัตถุต�นกําเนิดพวกตะกอนลําน้ําทับอยู4บนชั้นหินผุ พบบริเวณพ้ืนท่ีค4อนข�างราบเรียบ 
จนถึงพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาด ส4วนใหญ4มีความลาดชันร�อยละ ๒–๕ เป2นดินต้ืนถึงดินลึกมีการระบายน้ําดี 
ดินมีความอุดมสมบูรณ<ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป2นกรดถึงกรดจัด เป2นประเภทดินส4วนใหญ4ของจังหวัด 
กระจายตัวในพ้ืนท่ีทุกอําเภอ ได�แก4 อําเภอโพนพิสัย อําเภอเมือง อําเภอรัตนวาป� อําเภอเฝ_าไร4 อําเภอท4าบ4อ 
อําเภอสังคม อําเภอสระใคร อําเภอศรีเชียงใหม4 และอําเภอโพธิ์ตาก 
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  -ดินในพ้ืนท่ีภูเขา ซ่ึงมีความลาดชันมากกว4าร�อยละ ๓๕ ดินท่ีพบมีท้ังดินลึกและดินต้ืน ลักษณะ
เนื้อดินและความอุดมสมบูรณ<ตามธรรมชาติแตกต4างกันไป มักมีเศษหิน ก�อนหินหรือหินโผล4กระจัดกระจายท่ัวไป 
ส4วนใหญ4ยังปกคลุมด�วยป�าไม� ป�าประเภทนี้ส4วนใหญ4อยู4ในเขตอําเภอสังคม อําเภอโพธิ์ตาก และอําเภอศรีเชียงใหม4 
  7.2 ทรัพยากรป�าไม�  
  พ้ืนท่ีป�าไม�จังหวัดหนองคายในปGจจุบันมีพ้ืนท่ีป�าท้ังหมด จํานวน 223,313 ไร4 357.3 ตรม. มีเนื้อท่ี
ป�าไม�ร�อยละ ๑1.7๙ ของพ้ืนท่ีจังหวัด โดยได�หักพ้ืนท่ีป�าชุมชนท่ีทับซ�อนป�าสงวนแห4งชาติแล�ว ซ่ึงจําแนกได�เป2น
พ้ืนท่ีป�าสงวนแห4งชาติ เขตป�าไม�ถาวรของชาติ และป�าชุมชน ดังนี้๑.๗.๒.๑ ป�าสงวนแห4งชาติ จํานวน ๓ แห4ง ได�แก4 
ป�าพานพร�าว-แก�งไก4 ป�าทุ4งหลวง และป�าดงสีชมพูและป�าโพนพิสัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (๑)  ป�าพานพร�าว-แก�งไก4 อยู4ในพ้ืนท่ี ๓ อําเภอ ได�แก4 อําเภอโพธิ์ตาก อําเภอศรีเชียงใหม4 
และอําเภอสังคม โดยจัดต้ังข้ึนตามกฎกระทรวงฉบับท่ี๒๐๗ พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับท่ี ๘๑๑ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
มีเนื้อท่ี ๓๑๕,๙๘๓.๖๔ ไร4 ท้ังนี้ได�มอบให�สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดหนองคาย (ส.ป.ก.) ดําเนินการ 
จํานวน ๑๓๓,๔๒๕.๓๓ ไร4 และสํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดหนองคาย ส4งคืนพ้ืนท่ีเนื่องจากไม4เหมาะสม 
กับการทําการเกษตร จํานวน ๕,๒๗๙.๕๓ ไร4 คงเหลือเนื้อท่ีป�าจํานวน ๑๘๗,๘๓๗.๘๔ ไร4 สภาพพ้ืนท่ีป�าในปGจจุบัน
ได�ถูกบุกรุกทําลายเพ่ือใช�พ้ืนท่ีในการทําการเกษตร เช4น ปลูกยางพารา ปาล<มน้ํามัน ในบริเวณเชิงเขาส4วนยอดเขา
ยังคงเป2นป�าท่ีสมบูรณ< 
  (๒)  ป�าทุ4งหลวง อยู4ในท�องท่ีอําเภอโพนพิสัย ต้ังข้ึนตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๐๔ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
มีเนื้อท่ี ๕๑,๐๙๘.๓๔ ไร4 ท้ังนี้ได�มอบให� (ส.ป.ก.) ดําเนินการ ๓๙,๐๖๖.๖๒ ไร4 และสํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
หนองคายส4งคืนพ้ืนท่ีเนื่องจากไม4เหมาะสมกับการทําการเกษตร จํานวน ๔,๕๘๕.๗๒ ไร4 คงเหลือพ้ืนท่ีป�าจํานวน 
๑๖,๖๑๗.๔๔ ไร4 
  (๓)  ป�าดงสีชมพูโพนพิสัย อยู4ในท�องท่ีอําเภอโพนพิสัย ต้ังข้ึนตามกฎกระทรวงฉบับท่ี๒๒๕ 
พ.ศ.๒๕๑๐ และฉบับท่ี ๗๑๑ พ.ศ. ๒๕๑๗ มีเนื้อท่ี ๖๘๘,๓๒๗.๙๒ ไร4 ท้ังนี้ได�มอบให�สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
หนองคายดําเนินการ๖๔๐,๐๙๐.๓๘ไร4 และสํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดหนองคาย ส4งคืนพ้ืนท่ีเนื่อง จาก 
ไม4เหมาะสมกับการทําการเกษตร จํานวน ๔,๘๒๖.๕๗ ไร4 นิคมสร�างตนเอง จํานวน ๕๘๙.๙๑ ไร4 คงเหลือพ้ืนท่ีป�า
จํานวน ๕๒,๔๗๔.๒ ไร4 
  7.3 ทรัพยากรน้ํา 
  จังหวัดหนองคายมีอาณาเขตติดต4อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม4น้ําโขง
เป2นแม4น้ําสายหลักก้ันเป2นอาณาเขต มีลักษณะของภูมิประเทศยาวไปตามลําน้ําซ่ึงมีความยาวต้ังแต4อําเภอสังคม 
(เขตติดต4ออําเภอปากชม จังหวัดเลย) จรดอําเภอรัตนวาป� ทางราชการได�จัดให�จังหวัดหนองคายอยู4ในอาณาเขต
พ้ืนท่ีลุ4มน้ําโขง (ส4วนท่ี ๒) ซ่ึงมีลําน้ําสาขาย4อยในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคายรวม ๗ สาย จึงได�แบ4งเป2นพ้ืนท่ีลุ4มน้ําสาขา 
จํานวน ๗ ลุ4มน้ํา ได�แก4แม4น้ําโขงส4วนท่ี ๕,ห�วยน้ําโสม,น้ําโมง, แม4น้ําโขงส4วนท่ี ๖,น้ําสวย, ห�วยหลวง, และแม4น้ํา
โขงส4วนท่ี ๗ 
  1.แหล4งน้ําชลประทาน 
  แหล4งน้ําชลประทาน เป2นแหล4งน้ําท่ีได�จัดสร�างข้ึนเพ่ือใช�ในการจัดการแหล4งน้ําและนําไปใช�ใน
การเกษตรกรรมสําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีความแห�งแล�ง หรือเป2นแหล4งเพาะปลูกท่ีสําคัญๆโดยจังหวัดหนองคายได�มีการ
จัดทําโครงการชลประทานต4างๆแล�วเสร็จถึงสิ้นป�งบประมาณ ๒๕๔๖ เพ่ือใช�ประโยชน<ในด�านการเกษตรกรรม
โดยมีจํานวนแหล4งน้ําจําแนกตามประเภทแหล4งน้ําเป2นรายอําเภอตามตารางดังนี้ 
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ตารางแสดงจํานวนแหล(งน้ํา จําแนกตามประเภทแหล(งน้ํา ในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย 

อําเภอ รวม 

ประเภทแหล4งนํ้า Type of water resource 
อ4างเก็บนํ้า 

ฝายทด
นํ้า 

ประตูน้ํา 
ขุดลอกหนอง 
บึง ลําห�วย 

สระนํ้าในไร4
นา 

สูบด�วย
ไฟฟ_า ขนาด

กลาง 
ขนาด
เล็ก 

เมือง ๖๘๘ ๑ ๕ ๔ ๖ ๕๓ ๕๙๖ ๒๓ 
ท4าบ4อ ๓๗๔ ๑ ๓ ๕ ๑ ๔๐ ๓๑๐ ๑๑ 

ศรีเชียงใหม4 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_าไร4 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. แหล4งน้ําใต�ดิน 
  บริเวณจังหวัดหนองคาย มีการสะสมตัวของชั้นเกลือหลายชั้น พบว4ามีการเจาะบ4อบาดาลในพ้ืนท่ี
ท่ีอยู4ไกลจากแหล4งน้ําธรรมชาติ จะพบน้ําท่ีระดับลึกโดยประมาณ ๕๐–๑๕๐ เมตร ในส4วนของผลการวิเคราะห<ทาง
เคมีพบว4าคุณภาพของน้ําอยู4ในเกณฑ<ไม4ดีนัก เพราะส4วนผสมของสารละลายจากหินเกลือใต�ดินอย4างไรก็ตามส4วน
ใหญ4ยังคงสามารถนํามาใช�ในการอุปโภคบริโภคได�เม่ือพิจารณาเทียบกับมาตรฐานน้ําบาดาลเพ่ือการบริโภค ท้ังนี้
ข้ึนอยู4กับระดับความลึกของชั้นน้ําท่ีพัฒนาข้ึนมาใช�ด�วย แสดงว4ามีโอกาสท่ีจะเจาะพบน้ําบาดาลคุณภาพน้ํากร4อย
ถึงเค็มในพ้ืนท่ีดังกล4าว 
  เม่ือพิจารณาถึงภาพรวมของปริมาณการใช�น้ําบาดาลในจังหวัดหนองคาย พบว4ามีอัตราการใช�น้ํา
อยู4ในระดับ ๕,๐๐๐–๗,๐๐๐ ลูกบาศก<เมตรต4อป� จะเห็นว4าอัตราการใช�น้ําบาดาลของจังหวัดหนองคายอยู4ในเกณฑ<
ไม4สูงนัก ส4วนใหญ4นําไปใช�ในกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรม/การค�า/ธุรกิจการบริการและเกษตรกรรม คิดเป2น
สัดส4วนระหว4างการใช�น้ําอุปโภค/บริโภค : อุตสาหกรรม/การค�า/ธุรกิจการบริการและเกษตรกรรมเท4ากับ ๑ : ๔.๕ 
ผลสืบเนื่องท่ีเกิดมาคือ การทรุดตัวของแผ4นดินในบางพ้ืนท่ี การไหลซึมของน้ําเค็มรุกล้ําเข�ามาในชั้นน้ําบาดาลข้ึนสู4
พ้ืนดิน ซ่ึงต้ังแต4เดิมเคยเป2นแหล4งน้ําจืด ดังนั้นการใช�น้ําบาดาลในจังหวัดหนองคาย ควรจะเพ่ิมความระมัดระวังใน
ส4วนของปริมาณน้ําท่ีจะนําข้ึนมาใช�ในบางพ้ืนท่ี เพ่ือมิให�ระบบนิเวศของน้ําผิวดินถูกเจือปนและเสื่อมคุณภาพ 
  จังหวัดหนองคายถือได�ว4าเป2นจังหวัดท่ีมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต4อป�ค4อนข�างสูง คือประมาณ 1,700 มม. 
ต4อป� ดังนั้นจึงเป2นจังหวัดท่ีเหมาะแก4การทําการเกษตร การท4องเท่ียวเชิงนิเวศ การท4องเท่ียวเชิงอนุรักษ< ซ่ึงตาม
ข�อมูลดังกล4าว จังหวัดหนองคายจึงได�ให�ความสําคัญในการกําหนดให�เป2นประเด็นยุทธศาสตร<ด�านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 
8) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 
  ทิศทางการพัฒนาจังหวัดได�กําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาจังหวัดหนองคายตามแผนพัฒนา
จังหวัดพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ือรองรับการเป2นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ใน ๒ ประเด็นยุทธศาสตร<
ประกอบด�วย (๑) ส4งเสริมการเกษตรยั่งยืน และ (๒) ยกระดับมาตรฐานการผลิตการค�าการยกระดับมาตรฐานการผลิต 
การค�า การลงทุน การท4องเท่ียวและบริการมุ4งสู4ประชาคมอาเซียน 
  ตามคําสั่งจังหวัดหนองคายท่ี ๑๗๗๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต4งต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย และคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
ได�มีการบูรณาการความร4วมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินการกับทุกภาคส4วน ตามตารางด�านล4าง 
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สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย 

สํานักงานทางหลวงจังหวัดหนองคาย สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย สํานักงานขนส4งจังหวัดหนองคาย  
โครงการชลประทานจังหวัดหนองคายการไฟฟ_าส4วนภูมิภาคสาขาหนองคาย และการประปาส4วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 

ด4านศุลกากรจังหวัดหนองคายและตรวจคนเข�าเมืองจังหวัดหนองคาย 

สํานักงานพาณิชย<จังหวัดหนองคาย 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 

สํานักงานสรรพากรจังหวัดหนองคายและสํานักงานสรรพสามิตจังหวัดหนองคาย 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมจังหวัดหนองคาย 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

สํานักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย 

 
 ตามประกาศ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  2/2558เม่ือวันท่ี 24 เมษายน ๒๕58  
ได�กําหนดให�จังหวัดหนองคายในท�องท่ี จํานวน 13 ตําบล2 อําเภอ เป2นพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2  
         (1) อําเภอเมืองหนองคาย  12 ตําบล ประกอบด�วย  ตําบลค4ายบกหวาน ตําบลในเมือง ตําบลบ�านเด่ือ 
ตําบลพระธาตุบังพวน ตําบลโพธิ์ชัย ตําบลโพนสว4าง ตําบลมีชัย ตําบลเวียงคุก ตําบลสีกาย ตําบลหนองกอมเกาะ 
ตําบลหาดคําและตําบลหินโงม 

(2) อําเภอสระใคร 1 ตําบล คือ ตําบลสระใครโดยคณะรักษาความสงบแห4งชาติได�มีคําสั่งเพิกถอน
สภาพท่ีดิน เพ่ือใช�เป2นพ้ืนท่ีให�เอกชนและหน4วยงานภาครัฐใช�ประโยชน<ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 
จํานวน ๑ แปลง คือ ท่ีเลี้ยงสัตว<บ�านไชยาสาธารณประโยชน< หมู4ท่ี ๔ ตําบลสระใคร อําเภอสระใคร เนื้อท่ีถอนสภาพ 
๗๑๘-๐-๐ ไร4 จังหวัดได�ออกโฉนดและส4งมอบพ้ืนท่ีให�กรมธนารักษ<เพ่ือประกอบการสรรหานักลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายโดยกรมธนารักษ< ได�ดําเนินเปnดประมูลเพ่ือสรรหาผู�ลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ความพร�อมด�านกิจการท่ีได�รับความเห็นชอบแล�ว ประกอบด�วย (1) อุตสาหกรรม
การเกษตร ประมง และกิจการท่ีเก่ียวข�อง (2) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ4งห4ม และเครื่องหนัง (3) กิจการโลจิสติกส< 
(4) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม (5) กิจการเพ่ือสนับสนุนการท4องเท่ียว (6) กิจการพืชและไซโล (7) กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ<จากผลพลอยได�หรือเศษวัสดุทางการเกษตร (8) กิจการผลิตโครงสร�างโลหะสําหรับงานก4อสร�างหรืองาน
อุตสาหกรรม (9) กิจการผลิตสิ่งพิมพ<ท่ัวไป (10) กิจการผลิตอาหารสัตว<หรือส4วนผสมผลิตภัณฑ< (11) กิจการผลิต
วัสดุก4อสร�างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ<คอนกรีตอัดแรงสําหรับ งานสาธารณูปโภค (ยกเว�นการผลิตกระเบ้ืองมุง
หลังคาเซรามิกส<และการผลิตกระเบ้ืองปูพ้ืนหรือผนัง)(12) กิจการผลิตสิ่งปรุงแต4งสําหรับประทินร4างกาย เช4น สบู4 
ยาสระผม ยาสีฟGน (13) กิจการผลิตผลิตภัณฑ<พลาสติกสําหรับสินค�าอุปโภค เช4น บรรจุภัณฑ<พลาสติก 
(14)  กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช4น กล4องกระดาษ และ (15) กิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค�า 

 ข�อมูลจํานวนนิติบุคคล และมูลค4าทุนจดทะเบียนในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
ในป� 2564 (ม.ค.64 - ธ.ค.64) เพ่ิมข้ึนจํานวน 23 ราย จากเดิมจํานวน 116 ราย ในป� 2563 (ม.ค.63 - 
ธ.ค.63) เป2นจํานวน 139 ราย คิดเป2นร�อยละ 19.83 และทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนจํานวน 9.71 ล�านบาท จาก
เดิมทุนจดทะเบียนในป� 2563 (ม.ค.63 - ธ.ค.63) จํานวน 187.69 ล�านบาท เป2นทุนจดทะเบียนจํานวน 
197.40 ล�านบาท คิดเป2นร�อยละ 5.17  
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  ธุรกิจจัดต้ังสูงสุด 3 อันดับในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายคือ (1) ก4อสร�างท่ัวไป 
(2) การขนส4งและขนถ4ายสินค�า รวมถึงคนโดยสาร และ (3) กิจกรรมของตัวแทนผู�รับจัดการขนส4งสินค�าและ
ตัวแทนออกของ (ตัวแทนดําเนินพิธีการศุลกากร) และประเภทธุรกิจท่ีต4างชาติลงทุนในนิติบุคคลท่ีจัดจั้งในไทย
สูงสุด 5 อันดับ คือ (1) อสังหาริมทรัพย<  (2) ก4อสร�างท่ัวไป (3) การขนส4งและขนถ4ายสินค�า รวมถึงคนโดยสาร 
(4) การขนส4งเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล< และ (5) การขายส4งสินค�าท่ัวไปโดยได�รับค4าตอบแทนหรือตามสัญญาจ�าง 
คิดเป2นร�อยละ 13.23, 10.72, 5.91, 4.60 และ 3.19 ตามลําดับ  

  การลงทุนของต4างชาติในนิติบุคคลท่ีจัดต้ังในไทย มีมูลค4าการลงทุนในรูปแบบการถือหุ�นของ
ต4างชาติในเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจํานวน 80.25 ล�านบาท คิดเป2นร�อยละ 1.30 ของมูลค4าการลงทุน
ท้ังหมด ซ่ึงชาวต4างชาติท่ีมีมูลค4าการลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ประเทศจีน ประเทศลาว และสิงคโปร< คิดเป2น
ร�อยละ 40.52, 14.67 และ 4.90 (ลบ.) ตามลําดับ ซ่ึงขนาดการลงทุนธุรกิจในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคายส4วนใหญ4จะเป2นธุรกิจ SMEs คิดเป2น 99.03 ประกอบด�วย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจขายปลีกขายส4ง 
และธุรกิจบริการ คิดเป2นร�อยละ 11.06, 43.50 และ 45.43 ตามลําดับ จะเห็นได�ว4าเขตพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดหนองคายส4วนใหญ4จะเป2นธุรกิจประเภทบริการ  

  ผลประกอบการนิติบุคคลในพ้ืนท่ีมีการนําส4งงบการเงินประจําป� 2563 จํานวน 930 ราย โดยมี
รายได�จํานวน 22,893.63 ล�านบาท และกําไร (ขาดทุน) สุทธิจํานวน 377.08 ล�านบาท ซ่ึงผลประกอบท่ีสูงสุด 
5 อันดับ คือ (1) การผลิตสุรากลั่น (2) การขายยานยนต<ใหม4ชนิดรถยนต<นั่งส4วนบุคคล รถกระบะรถตู� และรถ
ขนาดเล็กท่ีคล�ายกัน  (3) การขายสินค�าท่ัวไป (4) การขายส4งเครื่องท่ีมีแอลกฮอล<  และ (5) การขายส4งเครื่องจักร
อุปกรณ<และเครื่องใช�ทางการเกษตร คิดเป2นรายได�ร�อยละ 19.80, 11.78, 6.54, 6.04 และ 4.42 ตามลําดับ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: จังหวัดหนองคาย   

 3.1.2  การวิเคราะห;สภาวการณ;และศักยภาพ 
-ข�อมูลการวิเคราะห;ความต�องการและศักยภาพของประชาชนในท�องถ่ิน 
จังหวัดหนองคาย มีผลผลิตจากภาคเกษตรท่ีสามารถรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรหลากหลาย

ด�าน ได�แก4 
1. ด�านพืช ได�แก4 ข�าว ยางพารา มะเขือเทศ สับปะรด นอกจากนี้ยังมีพืชท่ีมีศักยภาพในท�องถ่ิน 

สามารถนํามาแปรรูปเป2นผลิตภัณฑ< OTOP และวิสาหกิจชุมชน ประกอบด�วย กล�วยหอมทอง 
กล�วยน้ําว�าและเห็ด 

2. ด�านปศุสัตว< ได�แก4 การเลี้ยงไก4ไข4 และการผลิตโคเนื้อ 
3. ด�านประมง ได�แก4 การเลี้ยงปลานิลในกระชังตามลําน้ําโขง 

  -ข�อมูลการวิเคราะห;ศักยภาพด�านเศรษฐกิจของจังหวัด  
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  ข�อมูลผลิตภัณฑ;มวลรวมภาคอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย  
  (Gross Provincial Products : GPP) 
  ผลิตภัณฑ<มวลรวมจังหวัดหนองคาย (Gross Provincial Product: GPP) ป� พ.ศ.2562 มีมูลค4า
จํานวน 41,515 ล�านบาท คิดเป2นมูลค4าเพ่ิมข้ึนจํานวน 1,942 ล�านบาท เม่ือเทียบกับป� พ.ศ. 2561 มูลค4า
จํานวน 39,573 ล�านบาท เป2นอันดับท่ี 59 ของประเทศ (77 จังหวัด) และเป2นลําดับท่ี 15 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (20) เป2นลําดับท่ี 3 ของกลุ4มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รายได�ประชากร
ต�อคนต�อป� เท4ากับ 91,068 บาท ต4อคนต4อป�เพ่ิมข้ึน 4,349 บาท เม่ือเทียบกับป� 2561 จํานวน 86,719 บาท
ต4อคนต4อป�เป2นลําดับท่ี 53 ของประเทศ และเป2นลําดับท่ี 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัด
ขอนแก4น นครราชสีมา และเลย ตามลําดับ เป2นอันดับท่ี 2 ของกลุ4มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
รองจากจังหวัดเลย     
ท่ีมา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ 

  3.1.๓  ข�อมูลการวิเคราะห;สภาวะแวดล�อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
   ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด ผลิตภัณฑ<ศักยภาพ (Product 
Champion) ของจังหวัด โดยจัดทําระบบฐานข�อมูลผลิตภัณฑ<ในการทํางานเชิงบูรณาการของทุกหน4วยงานเพ่ือ
กระตุ�นให�เกิดกระบวนการมีส4วนร4วมของผู�ผลิต ผู�ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ< ภายในจังหวัด 

 การวิเคราะห;บริบทท่ีเก่ียวข�องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
(1) การวิเคราะห;ปLจจัยภายในองค;กร (Internal Factors) 

  จุดแข็ง (Strengths)  
  1) มีแหล4งท4องเท่ียวท่ีหลากหลาย 3 ธรรม ได�แก4 ธรรมะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ เพ่ือเชื่อมโยง
สินค�าและบริการสู4แหล4งท4องเท่ียว 
  2) มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางด�านการเกษตรเพ่ือรองรับวัตถุดิบและสร�างงาน
ให�กับเกษตรกรและแรงงานของจังหวัดหนองคาย เช4น โรงงานมะเขือเทศ ข�าวโพดหวาน สับปะรด โรงงานสุรา 
และโรงงานผลิตเครื่องด่ืมไม4มีแอลกอฮอล< 
  3) มีพ้ืนท่ีมากตลอดตามแนวชายแดนริมน้ําโขง ยาวประมาณ 200 กิโลเมตร และเหมาะแก4การ
เพาะปลูกข�าวโพดหวาน มะเขือเทศ และสับปะรด เพ่ือป_อนโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัด 
  4) มีสภาพอากาศและภูมิศาสตร<เหมาะแก4การเพาะปลูกพืชอุตสาหกรรม เช4น มะเขือเทศ 
ข�าวโพดหวาน และสับปะรดฯลฯ 
  5) มีภูมิศาสตร<ติดประเทศเพ่ือนบ�าน เชื่อมโยงไปยังจีนตอนใต�เวียดนามและพม4า 
  จุดอ(อน (Weaknesses) 
  1) วิสาหกิจชุมชนขาดความรู� และทักษะในการพัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ<
อย4างต4อเนื่องเพ่ือตอบสนองลูกค�าระดับสากลและขาดเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตสินค�าจํานวนมาก ในกรณีท่ี
ลูกค�าต�องการเป2นจํานวนมากอย4างต4อเนื่อง 
  2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย4อม ขาดผู�เชี่ยวชาญด�านมาตรฐานสากล เช4น ISO 9001 ISO 
14001 ISO 22000 BRC IFS  ฯลฯ 
  3) บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตขาดทักษะทางด�านภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน จีน และญ่ีปุ�น 
  4) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานภายในจังหวัดยังไม4เพียงพอและเสถียรภาพต4อภาคอุตสาหกรรม  
การผลิต ทําให�การผลิตไม4ต4อเนื่องและต�นทุนสูง เช4น ไฟฟ_า และน้ําประปาขัดข�องบ4อย น้ําประปาไม4เพียงพอ 
  5) การผลิตสินค�าทางเกษตรยังใช�เทคโนโลยีแบบด้ังเดิม ส4งผลต4อคุณภาพและปริมาณท่ีตํ่า 
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  (2) การวิเคราะห;ปLจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่ิงแวดล�อม และผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย 
  โอกาส (Opportunities)   
  1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติฉบับท่ี 12 และนโยบายรัฐบาลสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย พลังงานทดแทน และการสร�างความสัมพันธ<กับประเทศเพ่ือนบ�านและรัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
รถไฟทางคู4เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนถ4ายสินค�าสู4ท4าเรือ และเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ�าน 
  2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีภาษาและวัฒนธรรมคล�ายๆ กัน ทําให�มีการเจรจา
ติดต4อธุรกิจได�ง4ายมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เอ้ืออํานวยต4อการคมนาคมขนส4งสินค�า เข�า-ออก หนองคายสู4นคร
หลวงเวียงจันทน< และมีเส�นทางคมนาคม 4 ช4องจราจร เชื่อมโยงสู4ระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต� และตะวันออก –ตะวันตก 
  3) ความร4วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เขตการค�าเสรี การผลิตท่ีเป2นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อมทําให�ตลาดการค�าใหญ4ข้ึน เขตเศรษฐกิจพิเศษและการส4งเสริมการลงทุนภาครัฐ (BOI) ทําให�จังหวัด
หนองคายมีแนวโน�มการลงทุนมากยิ่งข้ึน 
  4) รัฐบาลมีนโยบาย Zoning ทางด�านการเกษตร ทําให�ผู�ประกอบการของอุตสาหกรรมการผลิต 
มีความชัดเจนเก่ียวกับวัตถุดิบและประเภทของอุตสาหกรรมท่ีจะก4อต้ังข้ึนใหม4ภายในจังหวัดหนองคาย 
  5) มีแม4น้ําโขงไหลผ4าน และอยู4ในกลุ4มความร4วมมือ Great Mekong Sub-region (GMS) มีแหล4งต�นน้ํา
ทางธรรมชาติเพ่ือใช�ในภาคเกษตร 1 ลุ4มน้ําหลักแม4น้ําโขง และ 8 ลุ4มน้ําสาขาย4อย ท่ีสามารถจะพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐานด�านระบบชลประทานเพ่ิมเติมได�อีก 
  6) มีความร4วมมือระดับนานาชาติและสนับสนุนงบประมาณผ4านโครงการ Carbon Credit และ
เรื่องสิ่งแวดล�อมแนวโน�มตลาดผู�บริโภคมีความต�องการอาหารท่ีได�รับการรับรองมาตรฐานสากล สะอาดและ
ปลอดภัย 
  อุปสรรค (Threats) 
  1) การเข�าถึงแหล4งเงินทุนของวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากการจัดทําระบบบัญชีรับ-จ4าย ไม4สามารถ
ให�ความชัดเจนให�กับสถาบันการเงินได� 
  2) การเมืองไม4มีเสถียรภาพ ทําให�นักลงทุนขาดความเชื่อม่ันและชะลอการลงทุน 
  3) ปGญหายาเสพติดมากับแรงงานนอกระบบ เข�าสู4ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
ส4งผลกระทบต4อผลิตภาพการเกษตรและผลิตภาพการผลิต 
  4) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกผันผวนและเศรษฐกิจของประเทศไทยตกตํ่า ทําให�นักลงทุนชะลอ
การลงทุนรวมท้ังประชาชนขาดกําลังซ้ือ 
  5) ปริมาณน้ําในแม4น้ําโขงมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามการเปnด-ปnดเข่ือนของประเทศจีน   
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทําให�มีผลกระทบต4อการเพาะปลูกตามลําน้ําโขงและอุตสาหกรรมการ
ผลิตท่ีต�องอาศัยผลผลิตทางการเกษตรตามลําน้ําโขง 
  6) ประเทศเพ่ือนบ�านมีนโยบายเน�นการกระตุ�นเศรษฐกิจภายในประเทศเป2นหลัก เช4น การลงทุน 
การท4องเท่ียวในประเทศ ฯลฯ 
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  (๓) TOWS Matrix 
  ในการดําเนินงานเพ่ือมุ4งสู4เป_าหมาย หลักการและวิธีการท่ีนิยมใช�กันก็คือ การวิเคราะห<
ความสัมพันธ<ระหว4างสภาวะแวดล�อมภายในและสภาวะแวดล�อมภายนอก หรือตารางความสัมพันธ<ของ SWOT 
(TOWS Matrix) ซ่ึงในการวิเคราะห<ตารางความสัมพันธ<ดังกล4าวสามารถกําหนดวิธีการดําเนินงาน หรือท่ีเรียกว4า 
กลยุทธ< ออกมาเป2นประเด็นในการดําเนินงานดังนี้ 
  กลยุทธ; SO เป2นกลยุทธ<ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ<ระหว4าง จุดแข็งกับโอกาส หรือเราเรียกว4า  
กลยุทธ<เชิงรุกเป2นการใช�จุดแข็งท่ีมีอยู4 และโอกาสจากปGจจัยภายนอกมาเป2นตัวสนับสนุน 
  กลยุทธ; STเป2นกลยุทธ<ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ<ระหว4าง จุดแข็งกับอุปสรรค หรือเราเรียกว4า 
กลยุทธ<เชิงป_องกัน เป2นการใช�จุดแข็งท่ีมีอยู4 และต�องมีการฟGนฝ�า หรือเหลียกเลี่ยงอุปสรรคท่ีต�องเผชิญ 
  กลยุทธ; WO เป2นกลยุทธ<ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ<ระหว4าง จุดอ4อนกับโอกาส หรือเราเรียกว4า 
กลยุทธ<เชิงแก�ไข เป2นการแก�ไขจุดอ4อน หรือทําให�จุดอ4อนมีความเข�มแข็งมากยิ่งข้ึน โดยใช�โอกาสเป2นปGจจัย
ภายนอกเข�ามาสนับสนุน 
  กลยุทธ; WTเป2นกลยุทธ<ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ<ระหว4าง จุดอ4อนกับอุปสรรค หรือเรา
เรียกว4า กลยุทธ<เชิงรับท่ีต�องปรับปรุงและแก�ไขจุดอ4อนให�เข�มแข็งมากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกันอาจต�องเผชิญกับ
อุปสรรคหรืออาจจะต�องใช�วิธีหลีกเลี่ยงอุปสรรค ในขณะเดียวกัน 
  ดังนั้น การวิเคราะห<กลยุทธ< และการท่ีจะนํากลยุทธ<ใดมาขับเคลื่อนในแต4ละประเด็น
ยุทธศาสตร< จะต�องคํานึงถึงความเร4งด4วน การสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาล การสนับสนุนงบประมาณของท้ัง
ภาครัฐและเอกชน มิเช4นนั้นแล�วอาจทําให�แผนการพัฒนาจังหวัด ไม4สามารถบรรลุเป_าหมายสุดท�ายท่ีกําหนดไว� 
ได�อย4างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการวิเคราะห<กลยุทธ<ตาม TOWS Matrix จังหวัดหนองคายสรุปได�ดังนี้ 
กลยุทธ;  SO  :  

จุดแข็ง (Strengths : S) โอกาส (Opportunities : O) 
1) มีแหล4งท4องเท่ียวท่ีหลากหลาย 3 ธรรม ได�แก4 ธรรมะ 
วัฒนธรรม และธรรมชาติ เพ่ือเชื่อมโยงสินค�าและบริการ
สู4แหล4งท4องเท่ียว 

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติฉบับท่ี 12 
และนโยบายรัฐบาลสนับสนุนอาหารปลอดภัย พลังงาน
ทดแทน และการสร�างความสัมพันธ<กับประเทศเพ่ือน
บ�านและรัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับรถไฟทางคู4
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนถ4ายสินค�าสู4ท4าเรือ 
และเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ�าน 

2) มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางด�าน
การเกษตรเพ่ือรองรับวัตถุ ดิบและสร�างงานให� กับ
เกษตรกรและแรงงานของจังหวัดหนองคาย เช4น โรงงาน
มะเขือเทศ ข�าวโพดหวาน สับปะรด โรงงานสุรา และ
โรงงานผลิตเครื่องด่ืมท่ีไม4มีแอลกอฮอล< 

2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีภาษา
และวัฒนธรรมคล�ายๆ กัน ทําให�มีการเจรจาติดต4อ
ธุรกิจได�ง4ายมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เอ้ืออํานวยต4อ
การคมนาคมขนส4งสินค�า เข�า-ออก หนองคายสู4นคร
หลวงเวียงจันทน< และมีเส�นทางคมนาคม 4 ช4องจราจร 
เชื่อมโยงสู4ระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต� และตะวันออก 
–ตะวันตก 

3) มีพ้ืนท่ีมากตลอดตามแนวชายแดนริมน้ําโขง ยาว
ประมาณ 200 กิโลเมตร และเหมาะแก4การเพาะปลูก
ข�าวโพดหวาน มะเขือเทศ สับปะรด เพ่ือป_อนโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในจังหวัด 

3) ความร4วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)  เ ขตก ารค� า เ ส รี  ก า ร ผลิ ต ท่ี เ ป2 น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล�อมทําให�ตลาดการค�าใหญ4ข้ึน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษและการส4งเสริมการลงทุนภาครัฐ (BOI) ทําให�
จังหวัดหนองคายมีแนวโน�มการลงทุนมากยิ่งข้ึน 
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กลยุทธ;  SO  :  (ต4อ) 
จุดแข็ง (Strengths : S) โอกาส (Opportunities : O) 

4) มีสภาพอากาศและภูมิศาสตร<เหมาะแก4การเพาะปลูก
พืชอุตสาหกรรม เช4น มะเขือเทศ สับปะรด 

4) รัฐบาลมีนโยบาย Zoning ทางด�านการเกษตร ทํา
ให�ผู�ประกอบการของอุตสาหกรรมการผลิต มีความ
ชัดเจนเก่ียวกับวัตถุดิบและประเภทของอุตสาหกรรมท่ี
จะก4อต้ังข้ึนใหม4ภายในจังหวัดหนองคาย 

5) มีภูมิศาสตร<ติดประเทศเพ่ือนบ�าน เชื่อมโยงไปยังจีน
ตอนใต�  เวียดนามและพม4า 

5) มีแม4น้ําโขงไหลผ4าน และอยู4ในกลุ4มความร4วมมือ 
Great Mekong Sub-region (GMS) มีแหล4งต�นน้ํา
ทางธรรมชาติเพ่ือใช�ในภาคเกษตร 1 ลุ4มน้ําหลักแม4น้ํา
โขง และ 8 ลุ4มน้ําสาขาย4อย ท่ีสามารถจะพัฒนา
โครงสร�างพ้ืนฐานด�านระบบชลประทานเพ่ิมเติมได�อีก 

 
 
 
 
 

6) มีความร4วมมือระดับนานาชาติและสนับสนุน
งบประมาณผ4านโครงการ Carbon Credit และเรื่อง
สิ่งแวดล�อมแนวโน�มตลาดผู�บริโภคมีความต�องการ
อาหารท่ีได�รับการรับรองมาตรฐานสากล สะอาดและ
ปลอดภัย 

กลยุทธ<  SO  :  
     1) เพ่ิมขีดความสามารถด�านการแข4งขันด�านการผลิต และการบริการ 

     2) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค�า OTOP และ SMEs 
     3) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล4งท4องเท่ียว 

กลยุทธ;  ST  : 
จุดแข็ง (Strengths : S) อุปสรรค (Threats : T) 

1) มีแหล4งท4องเท่ียวท่ีหลากหลาย 3 ธรรม ได�แก4 ธรรมะ 
วัฒนธรรม และธรรมชาติ เพ่ือเชื่อมโยงสินค�าและบริการ
สู4แหล4งท4องเท่ียว 

1) การเข�าถึงแหล4งเงินทุนของวิสาหกิจชุมชน 
เนื่องจากการจัดทําระบบบัญชีรับ-จ4าย ไม4สามารถให�
ความชัดเจนให�กับสถาบันการเงินได� 

2) มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางด�าน
การเกษตรเพ่ือรองรับวัตถุดิบและสร�างงานให�กับ
เกษตรกรและแรงงานของจังหวัดหนองคาย เช4น โรงงาน
มะเขือเทศ ข�าวโพดหวาน สับปะรด โรงงานสุรา และ
โรงงานผลิตเครื่องด่ืมท่ีไม4มีแอลกอฮอล< 

2) การเมืองไม4มีเสถียรภาพ ทําให�นักลงทุนขาดความ
เชื่อม่ันและชะลอการลงทุน 
 

3) มีพ้ืนท่ีมากตลอดตามแนวชายแดนริมน้ําโขง ยาว
ประมาณ 200 กิโลเมตร และเหมาะแก4การเพาะปลูก
ข�าวโพดหวาน มะเขือเทศ สับปะรด เพ่ือป_อนโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในจังหวัด 

3) ปGญหายาเสพติดมากับแรงงานนอกระบบ เข�าสู4ภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรมการผลิต ส4งผลกระทบต4อ
ผลิตภาพการเกษตรและผลิตภาพการผลิต 

4) มีสภาพอากาศและภูมิศาสตร<เหมาะแก4การเพาะปลูก
พืชอุตสาหกรรม เช4น มะเขือเทศ สับปะรด 

4) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกผันผวนและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยตกตํ่า ทําให�นักลงทุนชะลอการลงทุน
รวมท้ังประชาชนขาดกําลังซ้ือ 
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กลยุทธ;  ST  : (ต4อ) 
จุดแข็ง (Strengths : S) อุปสรรค (Threats : T) 

5) มีภูมิศาสตร<ติดประเทศเพ่ือนบ�าน เชื่อมโยงไปยังจีน
ตอนใต�  เวียดนามและพม4า 

5) ปริมาณน้ําในแม4น้ําโขงมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ตามการเปnด -ปnดเข่ือนของประเทศจีนและ  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวทําให�มีผลกระทบต4อการ
เพาะปลูกตามลําน้ําโขงและอุตสาหกรรมการผลิตท่ี
ต�องอาศัยผลผลิตทางการเกษตรตามลําน้ําโขง 

 6) ประเทศเพ่ือนบ�านมีนโยบายเน�นการกระตุ�น
เศรษฐกิจภายในประเทศเป2นหลัก เช4น การลงทุน การ
ท4องเท่ียวในประเทศ ฯลฯ 

กลยุทธ<  ST  :  
     1) สร�างความร4วมมือด�านการค�า การลงทุน และการท4องเท่ียวภายในและระหว4างประเทศ 

     2) การเสริมสร�างความสัมพันธ<อันดีกับประเทศเพ่ือนบ�าน 

     3) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

กลยุทธ;  WO  : 
จุดอ4อน (Weaknesses : W) โอกาส (Opportunities : O) 

1) วิสาหกิจชุมชนขาดความรู� และทักษะในการพัฒนา
คุณภาพและรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ<อย4างต4อเนื่องเพ่ือ
ตอบสนองลูกค�าระดับสากลและขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
การผลิตสินค�าจํานวนมาก ในกรณีท่ีลูกค�าต�องการเป2น
จํานวนมากอย4างต4อเนื่อง 

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติฉบับท่ี 12 
และนโยบายรัฐบาลสนับสนุนอาหารปลอดภัย พลังงาน
ทดแทน และการสร�างความสัมพันธ<กับประเทศเพ่ือน
บ�านและรัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับรถไฟทางคู4
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนถ4ายสินค�าสู4ท4าเรือ 
และเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ�าน 

2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย4อม ขาดผู�เชี่ยวชาญ
ด�านมาตรฐานสากล เช4น ISO 9001 ISO 14001  
ISO 22000 BRC IFS  ฯลฯ 

2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีภาษา
และวัฒนธรรมคล�ายๆ กัน ทําให�มีการเจรจาติดต4อ
ธุรกิจได�ง4ายมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เอ้ืออํานวยต4อ
การคมนาคมขนส4งสินค�า เข�า-ออก หนองคายสู4นคร
หลวงเวียงจันทน< และมีเส�นทางคมนาคม 4 ช4องจราจร 
เชื่อมโยงสู4ระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต� และตะวันออก 
–ตะวันตก 

3) บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตขาดทักษะ
ทางด�านภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน จีน และญ่ีปุ�น 

3) ความร4วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)  เ ขตก ารค� า เ ส รี  ก า ร ผลิ ต ท่ี เ ป2 น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล�อมทําให�ตลาดการค�าใหญ4ข้ึน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษและการส4งเสริมการลงทุนภาครัฐ (BOI) ทําให�
จังหวัดหนองคายมีแนวโน�มการลงทุนมากยิ่งข้ึน 

4) การผลิตสินค�าทางเกษตรยังใช�เทคโนโลยีแบบด้ังเดิม 
ส4งผลต4อคุณภาพและปริมาณท่ีต่ํา 

4) รัฐบาลมีนโยบาย Zoning ทางด�านการเกษตร ทํา
ให�ผู�ประกอบการของอุตสาหกรรมการผลิต มีความ
ชัดเจนเก่ียวกับวัตถุดิบและประเภทของอุตสาหกรรมท่ี
จะก4อต้ังข้ึนใหม4ภายในจังหวัดหนองคาย 

 



แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566- 2570) หน�าท่ี ๒๙ 

กลยุทธ;  WO  :  (ต4อ) 
จุดอ4อน (Weaknesses : W) โอกาส (Opportunities : O) 

 5) มีแม4น้ําโขงไหลผ4าน และอยู4ในกลุ4มความร4วมมือ Great 
Mekong Sub-region (GMS) มีแหล4งต�นน้ําทางธรรมชาติ
เพ่ือใช�ในภาคเกษตร 1 ลุ4มน้ําหลักแม4น้ําโขง และ 8 ลุ4มน้ํา
สาขาย4อย ท่ีสามารถจะพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านระบบ
ชลประทานเพ่ิมเติมได�อีก 

 
 
 
 
 

6) มีความร4วมมือระดับนานาชาติและสนับสนุน
งบประมาณผ4านโครงการ Carbon Credit และเรื่อง
สิ่งแวดล�อมแนวโน�มตลาดผู�บริโภคมีความต�องการ
อาหารท่ีได�รับการรับรองมาตรฐานสากล สะอาดและ
ปลอดภัย 

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

     2) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด�านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม 

     3) การเสริมสร�างการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 
     4) ส4งเสริมการพัฒนาด�วยระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ;  WT  : 
จุดอ4อน (Weaknesses : W) อุปสรรค (Threats : T) 

1) วิสาหกิจชุมชนขาดความรู� และทักษะในการพัฒนา
คุณภาพและรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ<อย4างต4อเนื่อง
เ พ่ือตอบสนองลูกค� าระดับสากลและขาดเ งินทุน
หมุนเวียนในการผลิตสินค�าจํานวนมาก ในกรณีท่ีลูกค�า
ต�องการเป2นจํานวนมากอย4างต4อเนื่อง 

1) การเข�าถึงแหล4งเงินทุนของวิสาหกิจชุมชน เนื่องจาก
การจัดทําระบบบัญชีรับ-จ4าย ไม4สามารถให�ความชัดเจน
ให�กับสถาบันการเงินได� 

2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย4อม ขาดผู�เชี่ยวชาญ
ด�านมาตรฐานสากล เช4น ISO 9001 ISO 14001 
ISO 22000 BRC IFS  ฯลฯ 

2) การเมืองไม4มีเสถียรภาพ ทําให�นักลงทุนขาดความ
เชื่อม่ันและชะลอการลงทุน 
 

3) บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตขาดทักษะ
ทางด�านภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน จีน และญ่ีปุ�น 

3) ปGญหายาเสพติดมากับแรงงานนอกระบบ เข�าสู4ภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรมการผลิตส4งผลกระทบต4อ
ผลิตภาพการเกษตรและผลิตภาพการผลิต 

4) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานภายในจังหวัดยังไม4เพียงพอ
และเสถียรภาพต4อภาคอุตสาหกรรม  การผลิต ทําให�การผลิต
ไม4ต4อเนื่องและต�นทุนสูง เช4น ไฟฟ_า และน้ําประปาขัดข�อง
บ4อย น้ําประปาไม4เพียงพอ 

4) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกผันผวนและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยตกตํ่า ทําให�นักลงทุนชะลอการลงทุน
รวมท้ังประชาชนขาดกําลังซ้ือ 

 5) ปริมาณน้ําในแม4น้ําโขงมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ตามการเปnด -ปnดเข่ือนของประเทศจีนและ  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวทําให�มีผลกระทบต4อการ
เพาะปลูกตามลําน้ําโขงและอุตสาหกรรมการผลิตท่ีต�อง
อาศัยผลผลิตทางการเกษตรตามลําน้ําโขง 



แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566- 2570) หน�าท่ี ๓๐ 

กลยุทธ;  WT  :  (ต4อ) 
จุดอ4อน (Weaknesses : W) อุปสรรค (Threats : T) 

กลยุทธ<  WT  :  
     1) การพัฒนาสินค�าในพ้ืนท่ีให�ได�มาตรฐาน และเพ่ิมขีดความสามารถผลักดันการจําหน4ายท้ังภายในประเทศ 
และต4างประเทศให�เพ่ิมมากข้ึน 
     2) ประสานความร4วมมือทุกภาคส4วนเพ่ือสร�างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถทางธุรกิจ 

 
(4)ความคาดหวังของผู�รับบริการ 

  1) เป2นอุตสาหกรรมท่ีเป2นมิตรกับสิ่งแวดล�อมและชุมชน สร�างความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต4อ
สังคม (CSR) และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข4งขัน 
  2) มีการจ�างแรงงานคนในพ้ืนท่ีหรือจังหวัดใกล�เคียงมากกว4าต4างชาติ 
  3) มีการนําความรู�จากผลงานวิจัยวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีเข�ามาพัฒนาใช�ในการผลิตมากข้ึน 
มีการสร�างมูลค4าเพ่ิมในอุตสาหกรรมการเกษตร เช4น ข�าว และผลพลอยได�จากข�าว เนื้อสัตว< ยางพารา มะเขือเทศ 
  4) มีการบูรณาการเพ่ือแก�ไขปGญหาด�านเศรษฐกิจ และสร�างเครือข4ายอุตสาหกรรมภาครัฐและ
เอกชนให�เข�มแข็ง 
  5) สนับสนุนเรื่องเงินทุน การตลาด เครื่องจักร มีสถาบันการเงินท่ีทําธุรกรรมการนําเข�า-ส4งออก
ลดหย4อนภาษีการนําเข�า-ส4งออก 
  6) มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีให�ความสําคัญในการพัฒนาและให�ความรู�กับคนทุกเพศ ทุกวัย ในการ
บริการรับใช�สังคม ชุมชน พ้ืนท่ีให�มีคุณภาพและศักยภาพท่ีสูงข้ึน 
  7) สร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให�จังหวัดโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข4งขันของ
ผู�ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนท่ีเป2นหลัก ควบคู4กับการส4งเสริมการลงทุนจากนักลงทุน SMEs ในท�องถ่ิน, 
ระดับประเทศและระหว4างประเทศในด�านท่ีจังหวัดมีศักยภาพ คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการค�าชายแดนและ
การค�าระหว4างประเทศ ส4งเสริมการท4องเท่ียวให�เป2นศูนย<กลางการท4องเท่ียวในอนุภูมิภาคลุ4มน้ําโขง 
  8) การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีเป2นมิตรต4อสิ่งแวดล�อมเพ่ือให�
ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และใช�นวัตกรรม 

 ๓.๒ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป�  
(พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ๓.๒.๑ วิสัยทัศน; 
  “ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด�วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร�างความย่ังยืน 
เป!นมิตรกับส่ิงแวดล�อม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข'งขัน” 

 ๓.๒.๒ พันธกิจ 
  1) ยกระดับผู�ประกอบกิจการโรงงานเข�าสู4อุตสาหกรรมสีเขียว 
  2) เสริมสร�างศักยภาพผู�ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนให�มีความเข�มแข็ง สามารถแข4งขัน 
ได�ในตลาดโลก 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566- 2570) หน�าท่ี ๓๑ 

 ๓.๒.๓ แนวทางการพัฒนา เปPาประสงค;  ตัวช้ีวัด  และค(าเปPาหมาย กลยุทธ; โครงการ 
1) แนวทางการพัฒนาด�านท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข(งขัน 

 เปPาประสงค;   
 ผู�ประกอบการผลิตภัณฑ<ชุมชน OTOP SMEs ท่ีเข�าร4วมเสวนาได�รับความรู� 
 ความเข�าใจและตระหนัก/กระตุ�นให�ผู�ประกอบการได�เกิดการพัฒนามาตรฐาน 
 และคัดเลือก OTOP จํานวน 50 กิจการ และ SMEs จํานวน 50 กิจการ เข�าสู4 
 กระบวนการการจัดทํามาตรฐาน (มผช.) และมาตรฐานสากล 

 ตัวช้ีวัด ค(าเปPาหมาย    
 1. ร�อยละของจํานวน SMEs OTOP ท่ีมียอดขายเพ่ิมข้ึนหรือลดต�นทุนหรือ 
 ลดของเสียไม4น�อยกว4าร�อยละ 10 
 2. จํานวน SMEs ท่ีได�รับรองมาตรฐานสากล ไม4น�อยกว4า 30 กิจการ 
 3. จํานวน SMEs ท่ีได�รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ<ชุมชนไม4น�อยกว4า 30 กิจการ 

 กลยุทธ; / โครงการ  
    หน4วย : ล�านบาท 

กลยุทธ< โครงการ 
ป�งบประมาณ 

2565 
(ถ�ามี) 

2566 2567 

กลยุทธ;ท่ี ๑ 
การพัฒนาศักยภาพ
ผู�ประกอบการเข�าสู4
มาตรฐานสากล  

โครงการท่ี สอจ. ของบประมาณ
ของจังหวัด 
• โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู�ประกอบการอุตสาหกรรม  วิสาหกิจ
ชุมชน เพ่ือรองรับการเปnดเส�นทางรถไฟ 
จีน – ลาว และสะพานมิตรภาพแห4งท่ี 
5  (บึงกาฬ – บอลิคําไซ) 

 

5,000,000 
 
 
 

 

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

   

 โครงการอ่ืนๆ 
• โครงการ.................. 
• โครงการ.................. 

   

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566- 2570) หน�าท่ี ๓๒ 

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

๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู�ประกอบการอุตสาหกรรม  
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือรองรับการเปnดเส�นทางรถไฟ จีน – ลาว 
และสะพานมิตรภาพแห4งท่ี 5 (บึงกาฬ – บอลิคําไซ) 

๒. ความสําคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 
 
 

กลุ4มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อัน
ประกอบด�วย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู เลย บึง
กาฬ ประชากรรวม 3.7 ล�านคน มีชายแดนติดลาว 547 
กม. มูลค4าการค�าชายแดน รวมป�ละกว4า 72,000 ล�านบาท 
ผลิตภัณฑ<มวลรวม 237,187 ล�านบาท มีนักท4องเท่ียวป�ละ 
8.7 ล�านคน อัตราการขยายตัวของจํานวนนักท4องเท่ียว 8.3 
% มีความเป2นศูนย<กลางด�านการคมนาคมขนส4ง ได�แก4 ท4า
อากาศยานนานาชาติอุดรธานี  (2.57 ล�านคนต4อป� /
ผู�โดยสารเฉลี่ยวันละ 7,000คน และท4าอากาศยานเลย  มี
ระบบการขนส4งทางราง รถไฟรางคู4 และรถไฟจีน - ลาว และ
สะพานมิตรภาพแห4งท่ี 5 (บึงกาฬ – บอลิคําไซ) เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข4งขันของผู�ประกอบการ ให�สามารถแข4งขัน
ได�ท้ังในประเทศและต4างประเทศ 

๓. วัตถุประสงค<ของโครงการ 
 
 
 

เ พ่ื อยกระ ดับสิ นค� า และบริ ก ารของผู� ป ระกอบการ
อุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน สู4ตลาดในประเทศ และ
ต4างประเทศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ี  (การเปnด
เส�นทางรถไฟ จีน - ลาว) และสะพานมิตรภาพแห4งท่ี 5  
(บึงกาฬ – บอลิคําไซ) 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ<ของโครงการ 
 
 

1. ผู�ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ได�รับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ< ไม4น�อยกว4า 20 ผลิตภัณฑ< (จังหวัดละ
อย4างน�อย 4 ผลิตภัณฑ<) 
2. ผู�ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ได�รับการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ< ไม4น�อยกว4า 20 ผลิตภัณฑ< (จังหวัดละ
อย4างน�อย 4 ผลิตภัณฑ<) 
๓. ผู�ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ได�รับความรู� 
เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ< และบรรจุภัณฑ< 

๕. ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ 
 
 

1. ร�อยละของจํานวนผลิตภัณฑ< ท่ีมียอดขายเพ่ิมข้ึนหรือลดต�นทุน
ไม4น�อยกว4า ร�อยละ ๕ 
2. ผู�ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ได�รับการพัฒนา
สินค�าและบริการ ไม4น�อยกว4า 20 ผลิตภัณฑ< (จังหวัดละอย4างน�อย 
4 ผลิตภัณฑ<) 
3. ผู�ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ได�รับการพัฒนา
บรรจุภัณฑ< ไม4น�อยกว4า 20 ผลิตภัณฑ< (จังหวัดละอย4างน�อย 4 
ผลิตภัณฑ<) 



แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566- 2570) หน�าท่ี ๓๓ 

 
 
๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ4มจังหวัด 

การพัฒนาศักยภาพผู�ประกอบการ การส4งเสริมด�านการตลาด
ออนไลน< และการสร�างโอกาสและการเตรียมความพร�อมทาง
ธุรกิจในพ้ืนท่ี จึงจําเป2นอย4างมากต4อผู�ประกอบการอุตสาหกรรม
ในกลุ4มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข4งขันของผู�ประกอบการ ให�สามารถแข4งขัน
ได�ท้ังในประเทศและต4างประเทศ 

๗. ระยะเวลา ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 
๘. กิจกรรมท่ีสําคัญ 
 
 
 

กิจกรรม : การพัฒนาผลิตภัณฑ< 
 (1) การประชาสัมพันธ<เชิญชวนกลุ4มเป_าหมายและคัดเลือก
ผู�ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 
200,000 บาท (สองแสนบาทถ�วน) 
 (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ<ด�วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ
การเพ่ิมมูลค4าสินค�าจากผลพลอยได�ของสินค�าและบริการ 
(ปลาย Product) งบประมาณ ๒,000,000 บาท  
(สองล�านบาทถ�วน) 
 (3) การพัฒนาบรรจุภัณฑ< งบประมาณ 1,500,000 บาท 
(หนึ่งล�านห�าแสนบาทถ�วน) 
 (4) ส4งเสริมการตลาด และการสร�างแบรนด<สินค�าเพ่ือสร�าง
การรับรู� เชื่อมโยงธุรกิจและจับคู4ธุรกิจ งบประมาณ 
1,000,0000 บาท (หนึ่งล�านบาทถ�วน) 
กิจกรรม : ตรวจติดตามและค4าบริหารโครงการ 
งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ�วน) 

๙. งบประมาณ 5,000,000 บาท 
๑๐. ผู�รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 
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  4.2  ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติ
การด�านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป� (พ.ศ.2566 – 2570) 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป� 
(พ.ศ. ๒๕63 –๒565) 

ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป� 
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) 

ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ระยะ 5 ป� 

(พ.ศ.2566 – 2570) 

แผนปฏิบัติการ 
ด�านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดหนองคาย ระยะ 5  ป� 

(พ.ศ.2566 – 2570) 

วิสั
ยทั

ศน
< 

ปฏิ รู ป อุ ต ส าหกรรม สู4  4 .0    
เพิ่มมูลค4าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให�เติบโตไม4น�อยกว4า
ร�อยละ 4.6 ภายในป� 2565 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปGจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น 
ร�อยละ 2.5 ภายในป� 2565 

เมืองน4าอยู4 
มุ4งสู4เกษตรอินทรีย< 
ท4องเท่ียววิถีลุ4มนํ้าโขง 
เช่ือมโยงการค�าชายแดน 
 

ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปด�วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สร�างความยั่งยืน
เป2นมิตรกับส่ิงแวดล�อม และ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข4งขัน 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด�า

นที่
 1

 

การเสริมสร�างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให�เติบโตและ
เข�มแข็ง 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน 
ให�เกิดผลสัมฤทธิ์ 

การยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตสินค�าเกษตรและสร�าง
มูลค4าเพิ่ม 
 

การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข4งขัน 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด�า

นที่
 2

 

การพัฒนาปGจจัยสนับสนุนให�
เอื้อต4อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

การเสริมสร�างศักยภาพของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข4งขันทางการค�า การลงทุน 
การค�าชายแดน การท4องเท่ียว 
และการบริการ 
 
 

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

ร
พัฒ

นา
  

ด�า
นที่

 3
 

การส4งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให�เป2นมิตรกับ
สังคมและส่ิงแวดล�อม 

ก า ร ส4 ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
อุตสาหกรรมให�เป2นมิตรกับ
สังคมและส่ิงแวดล�อม 

การเสริมสร�างความม่ันคง 
ของคน และส่ิงแวดล�อม 

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด�า

นที่
 4

 

การพัฒนาสมรรถนะองค<กร
เพื่อให�บริการอย4างมีคุณภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะองค<กร
เพื่อให�บริการอย4างมีคุณภาพ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 

 
  4.3 ข�อมูลสรุปผลการดาํเนินงานในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนาจังหวัด  
  ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 สอจ.หนองคาย ได�รับการจัดสรรจากจังหวัดภายใต�โครงการพัฒนา
และเสริมสร�างความเข�มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนงบประมาณรายจ4ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 
งบกลาง รายการเงินสํารองเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป2น 

  4.4 ข�อมูลสรุปผลการดําเนินงานในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สอจ. ตามแผน
ยุทธศาสตร;การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2565 
  สอจ.หนองคาย ได�จัดทําแผนปฏิบัติการด�านพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ป�  
(พ.ศ.2566-2570) ประจําป�งบประมาณพ.ศ. 2565 ร4วมกับหน4วยงานภาครัฐประชาชนและผู�ประกอบการใน
พ้ืนท่ีเพ่ือสร�างการรับรู�และความเข�าใจให�กับผู�เก่ียวข�องใช�เป2นข�อมูลประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร<ของ
หน4วยงานเพ่ือใช�เป2นแนวทางในการดําเนินงานและจัดทําคําของบประมาณพ.ศ. 2566 ต4อไป 

 
---------------------------------------------------------------------- 


