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รายงานผลการศึกษาดูงานฉบับนี้เป็นสํวนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรผู๎บริหารงานยุติธรรมระดับสูง 
(บธส .) รุํนที่  3 กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นการศึกษาดูงานภายในประเทศจังหวัดชายแดนทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได๎แกํ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย หนํวยงานภาคเอกชน บริษัทอุดรมาสเตอร์เทค 
จ ากัด และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นการศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร๎างประสบการณ์    
นักบริหารเชิงประจักษ์ และสามารถน าเอาองค์ความรู๎ที่ได๎รับจากประสบการณ์ตรงน ามาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนา
ปรับปรุงงานและเพ่ิมศักยภาพขององค์กร ซึ่งหวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารรายงานฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์กับผู๎ศึกษา
ดูงานและผู๎ที่สนใจ คณะผู๎จัดท ารายงานฉบับนี้ขอขอบคุณทุกทํานที่มีสํวนรํวมในการจัดท ารายงานครั้งนี้จนส าเร็จ
ลุลํวงไปได๎ด๎วยดี  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การศึกษาดูงานในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวํางวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือที่จะได๎ศึกษาตัวอยํางที่
ดีจากหนํวยงานในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหนํวยงานในตํางประเทศแถบชายแดนในกลุํมอาเซียน    
เพ่ือน ามาใช๎ในการพัฒนาปรับปรุงงานและเพ่ิมศักยภาพขององค์กร คณะผู๎ศึกษาดูงานได๎ใช๎วิธีด าเนินการเป็น
การศึกษารูปแบบการจัดบันทึก การสอบถาม การสังเกตการณ์ และรวบรวมเอกสารที่ได๎จากศึกษาดูงานและ
วิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาดูงาน พบวํา 
1.จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย   

 จากการที่ได๎ศึกษาพบวํามีจุดเดํน คือ สภาพภูมิศาสตร์ มีพ้ืนที่ติดแนวชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ใกล๎นครเวียง มีความได๎เปรียบ ด๎านการลงทุนและการค๎าชายแดน มีการเชื่อมโครงขํายการ
คมนาคมขนสํงที่เหมาะสม ทั้งทางบก  ทางน้ า ทางอากาศ   มีจุดผํานแดนถาวรสะดวกในการเดินทาง  มีพ้ืนที่ปลูก
ยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร มีทรัพยากรการทํองเที่ยวที่หลากหลาย องค์กรเอกชน ผู๎ประกอบการและหนํวยงานราชการ            
มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ๎าน ในด๎านการบริหารจังหวัดเป็นแบบบูรณาการมา ให๎ผู๎วําราชการจังหวัด 
เป็นผู๎บริหารระดับสูงสุด (CEO) ท าให๎การด าเนินงานภายในจังหวัดเป็นไปด๎วยความรวดเร็ว ตรงตามนโยบายของ
ผู๎บริหารระดับสูง มีการสร๎างกระบวนการการมีสํวนรํวม จากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง มีกระบวนการแปลง
ยุทธศาสตร์เป็นแผนยุทธศาสตร์อยํางเป็นรูปธรรม สามารถบูรณาการงาน งบประมาณอยํางเป็นระบบ มีการสร๎าง
ระบบบริหารจัดการเพ่ือน าแผนยุทธศาสตร์ไปสูํการปฏิบัติ มีระบบติดตามประเมินผลเพ่ือรับทราบความก๎าวหน๎า 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานได๎อยํางตํอเนื่อง 
 การน ามาประยุกต์ใช้ จากแนวคิดการบริหารราชการจังหวัดแบบบบูรณาการ และการเป็นผู๎น าแบบ CEO  
สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในภารกิจของกระทรวงยุติธรรมหรือองค์กร กลําวคือ การด าเนินงานของสํวนราชการใน
สํวนภูมิภาคสามารถ น าเสนอแผนงาน โครงการ ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให๎บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะ หนํวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งสํวนใหญํเป็นการปฏิบัติงานด๎านแก๎ไข
ปัญหาสังคมอยํางเชํน การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด การแก๎ไขฟ้ืนฟูผู๎กระท าผิด การลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม สามารถน าเสนอแผนงานเข๎ายุทธศาสตร์ด๎านสังคมของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน แก๎ไขปัญหา
งบประมาณไมํเพียงพอ รวมทั้งบูรณาการการท างานกับภาคสํวนอ่ืนในจังหวัดด๎วย   ให๎มีการสร๎างระบบบริหาร
จัดการเพ่ือน าแผนยุทธศาสตร์ไปสูํการปฏิบัติ สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในภารกิจของกระทรวงยุติธรรม  และใน
องค์กรได๎เป็นอยํางดีเชํนเครือขํายการท างานรํวมกันภายในกระทรวงภารกิจคืนคนดีตั้งแตํ  กรมราชทัณฑ์ กรมคุม
ประพฤติ กรมพินิจ ส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ในการสํงตํอข๎อมูลหรือรํวมด าเนินงาน การสร๎าง 
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เครือขํายภายนอกกระทรวง เชํน การรํวมด าเนินงานแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในพ้ืนที่ จังหวัด
ระหวําง ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานบังคับคดี การสร๎างเครือขํายลดอุบัติภัยบนท๎องถนน 
ตลอดจนการสร๎างเครือขํายภาคประชาชนในลักษณะหุ๎นสํวนในการท างานเชํน ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เครือขําย
ยุติธรรมชุมชน คณะกรรมการคุ๎มครองเด็ก อาสาสมัครของภาคสํวนตํางๆในจังหวัดเป็นต๎น 
2. บริษัทอุดรมาสเตอร์เทค จ ากัด    
 จากการที่ได๎ศึกษาพบวํามีจุดเดํน คือ บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีบริการที่ดี ได๎รับความไว๎วางใจจาก
ลูกค๎า มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎ในการผลิต มีการควบคุมคุณภาพ  มีการบริหารจัดการด๎านบุคลากรที่
ดี และมีการพัฒนาทักษะและความช านาญของบุคลากรอยํางตํอเนื่อง และมีความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมและมี
การบริการให๎กับสังคม 

การน ามาประยุกต์ใช้  จากการศึกษาดูการบริหารจัดการของบริษัท จะเห็นวําเป็นการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจากบริษัทที่กํอตั้งจากทุนจ านวนไมํมาก  มีบุคลากรไมํกี่คน จนสามารถขยายกิจการสํงสินค๎าไปยัง
ตํางประเทศจนเป็นที่เชื่อถือของลูกค๎า ซึ่งเกิดจาก ความตํอสู๎ไมํยํอท๎อตํออุปสรรคของเจ๎าของกิจการ ซึ่งผู๎บริหาร
สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในการบริหารได๎ โดยการก าหนดเปูาหมายในการท างานให๎ชัดเจน มีการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ดี มีการพัฒนาอยูํตลอดเวลา เนื่องจากบุคลากร เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญที่สุดขององค์กรดังนั้นระดับ
กรมและผู๎บริหารควรให๎ความส าคัญ มีความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมและท าประโยชน์ให๎กับสังคม ดังนั้นสํวน
ราชการซึ่งใช๎งบประมาณแผํนดินในการด าเนินงานตามภารกิจควรปลูกฝังทัศนคติ และสร๎างจิตส านึกในการปฏิบัติ
ภารกิจเพ่ือประชาชนและสังคม 
3. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

 จากการที่ได๎ศึกษาพบวํามีจุดเดํน คือ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ด๎านชีวภาพ โดยเฉพาะปุาไม๎
และแรํธาตุ เชํน ทองค า ทองแดงและบ็อกไซต์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบ เพ่ือผลิตอลูมิเนียม เหมาะแกํการเป็นฐานการผลิต 
ด๎านอุตสาหกรรมในอนาคต ภาคใต๎ของประเทศเป็นที่ราบสูงที่เป็นแหลํงปลูกกาแฟคุณภาพดี มีธรรมชาติที่ยัง
บริสุทธิ์และวัฒนธรรมประเพณี สถานที่ทํองเที่ยวที่ส าคัญ ซึ่งท าให๎การทํองเที่ยวเป็นแหลํงรายได๎ที่เพ่ิมความส าคัญ
มากขึ้น เขื่อนหลายแหํงที่ผลิตไฟฟูา พลังน้ าสํงไปขายประเทศเพ่ือนบ๎านรวมทั้งไทยเป็นแหลํงแรงงานราคาถูก     
จึงเหมาะส าหรับเป็นฐานการผลิตให๎แกํประเทศอ่ืนๆ 

การน ามาประยุกต์ใช้  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว น าเข๎าสินค๎าประเภทน้ ามันเชื้อเพลิง 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสํวนประกอบเครื่องจักรกลเหล็กจากประเทศไทย ดังนั้นประเทศไทยต๎องพัฒนา
สินค๎าประเภทดังกลําวเพ่ือสํงขายที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวมีธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์และวัฒนธรรมประเพณี สถานที่ทํองเที่ยวที่ส าคัญ ดังนั้นประเทศไทยควรสํงเสริม 
พัฒนา โรงแรม ที่พัก ร๎านอาหาร ในจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ให๎มีความพร๎อม ในการรองรับนักทํองเที่ยวซึ่งไปทํองเที่ยว สปป.ลาวแตํกลับมาใช๎บริการที่พักในฝั่งประเทศไทย  
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ส าหรับสถานทูตไทยในกรุงเวียงจันทร์เป็นผู๎แทนประเทศไทยในการเจรจา  สร๎างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งเป็นผู๎
เข๎าใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดถึงความขัดแย๎งเปราะบางด๎านความรู๎สึกของคน สปป.ลาวเป็น
อยํางดี ดังนั้นผู๎บริหารสามารถน าวิธีการทางการทูต มาใช๎ในการบริหารในด๎านการประสานสัมพันธ์ระหวําง
หนํวยงาน องค์กร หรือบุคคล  โดยต๎องค านึงถึงประวัติภูมิหลัง ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจน
ความรู๎สึกเปราะบางของแตํละสถานที่บุคคล 

4.ข้อเสนอแนะ 
4.1 การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ผู๎วําราชการจังหวัดเป็นผู๎บริหารสูงสุด  ของจังหวัด          

ซึ่งสามารถก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ การแก๎ไขปัญหาการด าเนินงานของสํวนราชการตํางๆภายในจังหวัด
ได๎เอง ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได๎ก าหนดนโยบายแก๎ไขปัญหา ความเดือดร๎อนของประชาชนโดยให๎ประชาชนสามารถ
เข๎าถึงความยุติธรรมได๎งํายโดยเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนจนครบทุกต าบลแตํปรากฏวําศูนย์ยุติธรรมต าบลยังไมํ
สามารถขับเคลื่อนได๎เทําที่ควร ดังนั้นกระทรวงยุติธรรม ควรมีนโยบายให๎ผู๎วําเป็นหลักในการขับเคลื่อนศูนย์
ยุติธรรมชุมชน เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  

4.2 การศึกษาดูงานในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดติดเขตชายแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ๎าน ซึ่งในสํวนการด าเนินงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ สํวนหนึ่งจะประสบปัญหาผู๎กระท าผิดที่ศาลมี
ค าสั่งให๎คุมความประพฤติ หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด ที่เป็นตํางด๎าว แตํผู๎กระท าผิดเหลํานั้นสํวนใหญํจะ
ไมํปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยกลับประเทศ โดยที่ส านักงานคุมประพฤติไมํสามารถด าเนินการตํอไปได๎  ดั้งนั้นระดับ
นโยบายควรมีข๎อตกลงรํวมกันกับประเทศเพ่ือนบ๎านที่จะน าผู๎กระท าผิดเหลํานั้นมาแก๎ไขฟ้ืนฟูให๎ครบถ๎วน โดยอยํา
มองข๎าม คิดวําเป็นความผิดเล็กน๎อย  

4.3 เนื่องจากบริษัทอุดรมาสเตอร์เทค จ ากัดมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีการท ากิจกรรม
เพ่ือประโยชน์ให๎กับสังคมประกอบกับได๎เคยรํวมกิจกรรมกับหนํวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในระดับพ้ืนที่
จังหวัด ดังนั้นควรมีการประสานงานหรือสํงเสริมให๎บริษัท เป็นหนํวยงาน ส าหรับศึกษาดูงาน การฝึกอาชีพ หรือ
การประกอบอาชีพของผู๎กระท าผิดในความรับผิดชอบของกรมพินิจ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ในพ้ืนที่จังหวัด
อุดรธานีหรือเขตใกล๎เคียง 

4.4 สปป.ลาว เป็นประเทศเพ่ือนบ๎านที่มีเขตแดนติดตํอกับประเทศไทย มีความใกล๎ชิดทั้งด๎านภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม มีการสํงเสริมการลงทุนด๎านพลังงานไฟฟูาและเหมืองแรํ
รวมทั้งอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งไทยมีศักยภาพ ทางด๎านเทคโนโลยีการเพาะปลูก แตํการเกษตรของ สปป.ลาว มี
การเกษตรแบบยังชีพ อิงธรรมชาติ ลงทุนน๎อย ดังนั้นหากรัฐบาลสํงเสริมการรํวมทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร 
ยํอมกํอให๎เกิดการถํายทอดเทคโนโลยีระหวํางกัน และนักลงทุนไทยสามารถใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรที่อุดม
สมบูรณ์ของ สปป.ลาว ได ๎

4.5 การสํงเสริมความรํวมมือ ในการปูองกันอาชญากรรมข๎ามชาติในลักษณะตํางรวมทั้งการปูองกัน    
ปราบปราบปัญหายาเสพติดตามแนวเขตชายแดนระหวํางประเทศ 

ง 
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บทท่ี  1 
บทน า 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 

กระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรหลักของกระบวนการยุติธรรม  ในการอ านวยความยุติธรรมคุ๎มครองสิทธิ
เสรีภาพประชาชน ปูองกันและควบคุมอาชญากร บ าบัดแก๎ไขฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ผู๎กระท าผิด  สนับสนุนการแก๎ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมายอยํางมี
เอกภาพ  ทันตํอสภาวการณ์และเป็นมาตรฐานสากล ด๎วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  โปรํงใสและตรวจสอบได๎  
โดยยึดหลักความรํวมมือและการมีสํวนรํวมกับองค์กรตํางๆ  ในสังคม 

ด๎วยคณะผู๎เข๎ารับการอบรมหลักสูตร “ผู๎บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.) ”รุํนที่ 3 ของกระทรวง
ยุติธรรม ได๎รับมอบหมายภารกิจตามหลักสูตรให๎เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคาย และนคร
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2559 โดยมีก าหนดการเดินทาง
ในวันแรกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา เข๎าศึกษาดูงานที่จังหวัดอุดรธานี โดยเข๎าเยี่ยม
ค านับผู๎วําราชการจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน พร๎อมรับฟังการบรรยายจากผู๎วําราชการจังหวัด
อุดรธานี ในหัวข๎อการลงทุน เศรษฐกิจ และสภาพสังคมของจังหวัดอุดรธานี จากนั้นก าหนดการในวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา  เดินทางเข๎าศึกษาดูงานที่นครเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สถานทูตไทย นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร๎อมรับฟัง
การบรรยายในหัวข๎อ ปัญหาด๎านกระบวนการยุติธรรมและความสัมพันธ์ระหวํางประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จาก เอกอัครราชฑูตไทย นครเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา มีก าหนดการเดินทางเข๎าศึกษาดูงานที่ศาลากลาง
จังหวัดหนองคาย เพ่ือรับฟังการเสวนาในหัวข๎อความรํวมมือและการบูรณาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดหนองคาย และในเวลา 13.00 นาฬิกา เดินทางเข๎าศึกษาดูงานที่บริษัทอุดรมาสเตอร์เทคจ ากัด จังหวัด
อุดรธานี ฟังการบรรยายหัวข๎อวิสัยทัศน์ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสูํโลกอนาคต  

การศึกษาดูงานครั้งนี้ถูกก าหนดเข๎าไว๎ในหลักสูตรผู๎บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.3) รุํนที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ 2559 หมวดวิชาที่ 6 : การเสริมสร๎างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ เพ่ือให๎ผู๎บริหารที่เข๎ารับ
การศึกษาอบรม สามารถศึกษาตัวอยํางที่ดีจากหนํวยงานในประเทศ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  ในลักษณะ
การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่ดีเลิศ (Best Practices) ตํางๆ ที่มีการ
น านโยบายสูํการปฏิบัติ รวมทั้งการศึกษาดูงานประเทศแถบชายแดนในกลุํมอาเซียน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพให๎กับผู๎บริหารที่เข๎ารับการศึกษาอบรม จะได๎เป็นผู๎บริหารที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู๎น าที่สร๎างสรรค์ มีความรอบรู๎ 
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ทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีศักยภาพในการบริหารจัดการ มีคุณธรรม มีความพร๎อมที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์       
ขององค์กร อีกทั้งจะได๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ตํางๆ ในประเทศไทยที่มีความเจริญก๎าวหน๎าทาง
วิชาการและการบริหารงานสมัยใหมํ และสถานการณ์โลกท่ีมีการใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยํางมากมาย แล๎วจะได๎น า
รูปแบบการบริหารจัดการดังกลําวมาประยุกต์และผสมผสานใช๎ในการพัฒนาปรับปรุงงานตามกรอบมาตรฐาน
ระบบงาน และเพ่ิมศักยภาพขององค์กร 
1.2  วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือพัฒนาผู๎บริหารงานยุติธรรมให๎มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 2.1.1 ให๎ผู๎บริหารงานยุติธรรมมีความพร๎อมในการเข๎าสูํต าแหนํงประเภทบริหารในระดับสูงขึ้น 
 2.1.2 เป็นผู๎น าที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะ และมีขีดความสามารถสูง พร๎อมที่จะเป็นกลไกของรัฐใน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.1.3 เป็นผู๎สร๎าง หรือผู๎น าการเปลี่ยนแปลและมีความพร๎อมด๎านบริหารจัดการตามแนวทางการ

พัฒนาองค์การให๎ประสบความส าเร็จและเป็นรูปธรรม 
 2.1.4 เป็นผู๎ที่มีท้ังความรู๎ ทักษะในด๎านกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม 
 2.1.5 เป็นนักบริหารที่มีขีดความสามารถในการแขํงขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
 2.1.6 เป็นผู๎ที่มีความพร๎อมในการบริหารในเชิงยุทธศาสตร์และบูรณาการเครือขํายผู๎ปฏิบัติงาน

ด๎านงานยุติธรรม โดยสอดประสานกับวาระแหํงชาติและนโยบายรัฐ 
 2.1.7 เป็นผู๎ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นตัวอยํางที่ดีของอาชีพข๎าราชการที่ต๎องปฏิบัติงานโดย

ยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง 
2.2 เพ่ือสํงเสริมการสร๎างเครือขํายผู๎บริหารในหนํวยงานที่มีมิติด๎านการบริหารงานยุติธรรม 
 2.2.1 เพ่ือให๎นักบริหารได๎รํวมมือกันให๎เกิดพลังรํวมในการพัฒนาประเทศชาติ และขับเคลื่ อน

ภารกิจด๎านการบริหารงานยุติธรรมของรัฐบาลไปสูํเปูาหมาย 
 2.2.2 เพ่ือสร๎างความสามัคคี และวิสัยทัศน์รํวมกันอยํางเป็นเอกภาพในการบริหารราชการและ

แก๎ไขปัญหาตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสมและทันสถานการณ์ 
 2.2.3 เพ่ือให๎การปฏิบัติราชการในภาพรวมมุํงความส าคัญตํอภาคีภาคสํวนนอกระบบราชการ 

เพ่ือให๎สอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
1.3  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1  ผู๎เข๎ารับการอบรม 
1.3.1.1 เสริมสร๎างวิสัยทัศน์ มุมมองของการบริหารจัดการองค์กรทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

เกิดแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพ่ิมศักยภาพของหนํวยงาน 
1.3.1.2 เกิดแนวคิดในการสร๎างแนวทางและรูปแบบการพัฒนาองค์กรให๎ก๎าวสูํระดับสากล 
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1.3.1.3 สรุปผลการเรียนรู๎และรายงานตํอที่ประชุมหลังการเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน 
 

1.3.2 กระทรวงยุติธรรม 
นักบริหารที่ไปศึกษาดูงาน  มีศักยภาพในการเป็นผู๎บริหารที่มีวิสัยทัศน์  เป็นผู๎น าที่สร๎างสรรค์       

มีความรอบรู๎  ทันสมัย  ทันสถานการณ์  มีศักยภาพในการบริหารการจัดการองค์กร สามารถประสานความรํวมมือ 
และบูรณการองค์ความรู๎ที่ได๎รับ พร๎อมที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม และหนํวยงานตํางๆ          
ที่เก่ียวข๎องในกระบวนการยุติธรรม 

1.3.3. สังคมและประเทศ 
มีผู๎บริหารที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง มีความรู๎ความสามารถในการบริหารงาน และ

บริหารจัดการ ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศได๎ทันตํอสถานการณ์ตํางๆ ของ
ประเทศและสถานการโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว 
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บทท่ี  2 
เกี่ยวกับองค์กร   

                                                                                                                                                                                                                   
จากการที่คณะผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู๎บริหารงานยุติธรรมระดับสูง(บธส.) รุํนที่ 3 ได๎ไปศึกษาดูงานที่
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในสถานที่ตํางๆ ระหวํางวันที่       
23 – 25 พฤศจิกายน 2559 สามารถสรุปข๎อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่ไปศึกษาดูงานได๎ดังนี้ 
1.  จังหวัดอุดรธานี 

1.1  ข้อมูลทั่วไป  
1.1.1 ที่ตั้ง 
จ านวนพ้ืนที่ของจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยูํภาคะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หํางจาก 

กรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2 ระยะทาง 564 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 11,730.302 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ,331,438.75 ไรํ ร๎อยละ 2.29 ของพ้ืนที่ประเทศ เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มาก เป็นอันดับ 4 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูํที่เส๎นรุ๎งที่ 17 องศาเหนือ เส๎นแวงที่ 103 องศาตะวันออก พ้ืนที่ทั้งประเทศ 
513,119.5 ตารางกิโลเมตร (320,699,687.5 ไรํ ) พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 168,855.3 ตารางกิโลเมตร 
(105,534,562.55 ไรํ ) ร๎อยละ 32.91 ของพ้ืนที่ประเทศ  

1.1.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี  
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี ปี 2554 - 2558 แบบ Bottom Up อัตราการเติบโต

เฉลี่ย 5 ปี ร๎อยละ 6.5 
GPP (Top Down 2557) 103,059 ล๎านบาท ลาดับที่ 4 ของภาค ลาดับที่ 25 ของประเทศ  
GPP (Bottom up 2557) 131,327 ล๎านบาท  
GPP (Bottom up 2558) 135,127 ล๎านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีกํอน 2.8%  
 GPP per Capita (Top Down 2557) 81,182 บาท/คน/ปี ลาดับที่ 3 ของภาค ลาดับที่ 51     

ของประเทศ  
GPP per Capita (Bottom up 2558) 106,483 บาท/คน/ปี เพ่ิมข้ึนจากปีกํอน 2.9%  
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย  5ปี  ร๎อยละ  6.5 
 สาขาที่มีการขยายตัวเพ่ิมสูงสุด  3  อันดับแรก คือ  สาขาไฟฟูา ประปา  14.0%  สาขาขนสํง  

1.9%  และ  สาขาอุตสาหกรรม  12.0% 
 สาขาที่มีการขยายตัวลดลงสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สาขากํอสร๎าง  -1.6%  สาขาประมง  -13.1% 

และสาขาตัวกลางทางการเงิน  -3.4% 
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1.1.3 การคมนาคม  
1) ทางรถยนต์ ได๎แกํ ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) และทางหลวงแผํนดิน

หมายเลข 22 จากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงแผํนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรีบริเวณ
กิโลเมตรที่ 107 แยกเข๎าทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2 ผํานนครราชสีมา ขอนแกํน ถึงอุดรธานี รวมระยะทาง
ประมาณ 546 กิโลเมตร 

2)  ทางรถโดยสารประจ าทาง ได๎แกํ บริการรถโดยสารทั้งธรรมดาและรถปรับอากาศวิ่ง
ระหวํางกรุงเทพฯ-อุดรธานีทุกวัน รถออกจากสถานีขนสํงสายตะวันออกเฉียงเหนือ (จตุจักร) ถนนก าแพงเพชร 2 
นอกจากนี้ ยังมีรถโดยสารประจ าทางไปจังหวัดตําง ๆ คือ หนองคาย หนองบัวล าภู เลย สกลนคร พิษณุโลก 
นครพนม เชียงใหมํ เชียงราย ระยอง ขอนแกํน ร๎อยเอ็ด มุกดาหาร อุบลราชธานี และอุตรดิตถ์ และจังหวัดอ่ืน ๆ 
เป็นต๎น 

1.1.4  เส้นทางเชื่อมการท่องเที่ยวกับจังหวัดใกล้เคียง  
อุดรธานี-หนองบัวล าภู-เลย:วัดปุาบ๎านตาด-วัดถ้ ากลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร-ถ้ า

เอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แกํงคุดค๎ู 
อุดรธานี-หาดโขงแกํงโขง:อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท-วัดปุาภูก๎อน-วัดปุาบ๎านเพ่ิม-หาด

คัมภีร์-แกํงคุดค๎ู-น้ าตกตาดหมอก-น้ าตกธารทอง 
อุดรธานี-หนองคาย:วัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-สะพานมิตรภาพ-ทํา

เสด็จ-ศาลาแก๎วกู ํ
อุดรธานี-หนองบัวล าภู-ขอนแกํน:วัดถ้ ากลองเพล-อุทยานแหํงชาติภูเก๎า-ภูพานค า-เขื่อนอุบล

รัตน์-วัดพระพุทธบาทภูพานค า-วัดพระธาตุขามแกํน-น้ าตกธารงาม 
อุดรธานี-สกลนคร:บํอสร๎างเหวย-บ๎านเชียง-วัดปุาอุดมสมพร-วัดถ้ าขาม-หนองหาน-วัดพระ

ธาตุเชิงชุม-วัดปุาสุทธาวาส-พระต าหนักภูพานราชนิเวศ-น้ าตกปรีชาสุขสันต์-วัดถ้ าสุมณฑา-เขื่อนน้ าอูน 
อุดรธานี-กาฬสินธุ์:วัดปุาบ๎านตาด-วัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก๎ว-วัดปุาแมว-วนอุทยานวังสาม

หมอ-เขื่อนล าพันชาด-วนอุทยานภูพระ-เขื่อนล าปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ๎านโพนแพรวา 
1.2 วิสัยทัศน์  

“เป็นศูนย์กลางการค๎าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุํมน๎าโขงภายในปี ๒๕๘๐” 
1.3  ค่านิยม UDON TEAM 

U : UNITY : มีเอกภาพ 
D : DEVELOPMENT : พัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
O : OPENMIND : เปิดใจให๎บริการ 
N : NETWORK : สานเครือขํายการมีสํวนรํวมของประชาชน 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_22
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C


T : TRANPARENCY : มีความโปรํงใส 
E : EXCELLENCE : เน๎นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
A : ACCOUNTABILITY : มีความรับผิดชอบ 
M : MORALITY : มีศีลธรรม 

1.4  พันธกิจ  
1. การสร๎างความเข๎มแข็งของสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
2. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให๎ได๎มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
3 การพัฒนาระบบคมนาคมและศักยภาพด๎านการค๎า เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

ของอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
4. การพัฒนาการทํองเที่ยว การบริการ และการสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น เพ่ือเพ่ิม

รายได๎ของประชาชนในจังหวัด 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน 
6. การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.5  เป้าประสงค์รวม 
เพ่ือสร๎างการเติบโตทางด๎านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
ตัวช้ีวัด : ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัด เฉลี่ย ๕ ปีย๎อนหลัง ตํอปี  
ค่าเป้าหมาย : ร๎อยละ ๕  

1.6 ยุทธศาสตร์  (แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค๎าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน

ด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสํงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค๎า

เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎สังคม มีความพร๎อมรับ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์การบริการ และการสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณ ีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร๎างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน  

1.7  ศักยภาพที่ส าคัญ (UD’s Potential) 
1.7.1  ท าเลที่ตั้ง 

1.7.1.1  เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุํมน๎าโขง ลาว เวียดนาม จีนตอนใต ๎ 
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1.7.1.2 อยูํในแผนการพัฒนารถไฟรางคํูและรถไฟความเร็วสูง  
1.7.1.3 ทําอากาศยานนานาชาติ  

1.7.2  ศิลปะ วัฒนธรรม 
1.7.2.1  ความหลากหลายทางด๎านชาติพันธุ์  

1.7.2.2 มีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น สะท๎อนผํานอาหาร การแตํงกาย 
ศิลปะการแสดง และดนตรีพ้ืนบ๎าน  

1.7.3  การท่องเที่ยว 
1.7.3.1  แหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ บ๎านเชียง ทะเลบัวแดง ภูพระบาท 

และวัดปุาภูก๎อน  

1.7.3.2  เป็นสมาชิกกรอบความรํวมมือสามเหลี่ยมมรดกโลก  

1.7.3.3  มีแหลํงทํองเที่ยว สินค๎า และบริการที่หลากหลาย  
1.7.4  เกษตรกรรม  

มีพ้ืนที่การเกษตร 4.57 ล๎านไรํ (คิดเป็นร๎อยละ 62.4 ของพ้ืนที่จังหวัด)  
1.8 ความท้าทายจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.8.1  ขีดความสามารถ ในการแขํงขัน  
1.8.2  เพ่ิมมูลคํา จากการทํองเที่ยว 
1.8.3  ศูนย์กลาง Logistics 
1.8.4  ภูมิค๎ุมกันทางสังคมและความสงบเรียบร๎อย 

 

1.9  ความท้าทายในมิติความยุติธรรม ต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
ดารงชีวิต 
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APSC Shared Value 

C Shared Value 
Rule Based Community  
Good Governance  
Human Right  
Adherence to Democracy  

การด าเนินชีวิต 
การค๎าขาย 
การลงทุน ความ

ยุติธรรม 



1.10  ประชาคมอาเซียนกับการเลื่อนไหลสามมิติ และการอานวยความยุติธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11  กรอบแนวคิดในการร่วมกันพัฒนา  “อุดรโมเดล”  ระยะน าร่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1,12  โครงการ  UD  New  Generation   
1.12  โครงการ  UD  New  Generation   
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1.13  วาระจังหวัดอุดรธานี  Provincial Agenda 
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2.  บริษัท อุดรมาสเตอร์เทค จ ากัด( Udon Mastertech Co., Ltd.) 
2.1  ที่ตั้ง  เลขที่ 234 หมูํ 8 ถนน มิตรภาพ ต าบล โนนสูง อ าเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

41330  ทะเบียนโรงงาน  จ3-72-3/47 อด 
2.2  สินค้าและบริการ  ผลิตชิ้นสํวนหรืออุปกรณ์ท่ีใช๎กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 

2.3  ผู้ก่อตั้งบริษัท  นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต กรรมการผู๎จัดการ บริษัท อุดรมาสเตอร์เทค จ ากัด 

2.4  ประวัติบริษัท   
การไปศึกษาดูงานด๎านการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท อุดรมาสเตอร์เทค จ ากัด ที่จังหวัด

อุดรธานี หากพิจารณาจากประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ เริ่มจากการประกอบกิจการในอาคารเชํา ซึ่งเป็นอาคาร
พาณิชย์ ขนาด 2 คูหา 3 ชั้นครึ่ง เริ่มด าเนินงานตั้งแตํปี พ.ศ. 2540  ทุนจดทะเบียน 10 ล๎านบาท จนถึงปัจจุบัน
ยํางเข๎าเป็นปีที่ 20 โดยได๎รับความไว๎วางใจจากลูกค๎ามาโดยตลอด ด๎วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ดี
ตลอดจนราคาที่พอเหมาะกับลูกค๎า ในปี พ.ศ. 2544 บริษัทฯ มีอาคารโรงงานของตัวเอง บนพ้ืนที่ใช๎สอย 1 ,150 
ตารางเมตร ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได๎ขยายโรงงานเพ่ือรองรับการขยายตัวการผลิตชิ้นสํวนยานยนต์บนพ้ืนที่ใช๎
สอย 3,300 ตารางเมตร ประกอบด๎วยพ้ืนที่สายการผลิตที่เป็นห๎องสะอาด (Clean Room) 1,400 ตารางเมตร 
ศูนย์ฝึกอบรมขนาดใหญํพ้ืนที่ 840 ตารางเมตร อาคารโรงอาหารพ้ืนที่ 500 ตารางเมตร  และสิ่งอ านวยความ
สะดวกอยํางครบครัน บนเนื้อที่โรงงานกวํา 17 ไรํ โดยมี นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต เป็นกรรมการผู๎จัดการ จ านวน
พนักงาน 420 คน โดยใช๎นโยบายบริษัท 4G ดังนี้ 

1) Good Employee  พนักงานดี  
2) Good Company  องค์กรดี  
3) Good Products  ผลิตภัณฑ์ดี 
4) Good Service บริการดี 

2.5  วิสัยทัศน์ (Vision)  
“เป็นผู๎ผลิตชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นชิ้นสํวนส าคัญในระบบเบรกรถยนต์และผลิตแผงวงจรชนิด

ยืดหยุํนที่มีการขยายตัวทางธุรกิจอยํางตํอเนื่องและยังเป็นผู๎วิจัยและพัฒนาสินค๎าใหมํๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต๎องการของลูกค๎าทั้งในและตํางประเทศภายใต๎ตราสินค๎าของบริษัทด๎วยระบบการบริหารงานอยํางมืออาชีพ” 

2.6  พันธกิจ (Mission) 
ขยายงานด๎านการผลิตชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งชิ้นสํวนในระบบเบรกรถยนต์และแผงวงจรชนิด

ยืดหยุํนได๎  วิจัยและพัฒนาสินค๎าที่เป็นตราของบริษัทฯ สร๎างความพึงพอใจให๎แกํลูกค๎า พัฒนาการบริหารการ
จัดการให๎องค์กรสูํระบบมาตรฐานสากล 
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2.7  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  
ประกอบด๎วย GPS Tracking, Consumer Product, Hard Disk Product, Automotive Product 

นอกจากนั้นยังมี ระบบบริหารงานตามมาตรฐานสากล ดังนี้ ปี 2002 ได๎รับ ISO 9001 ปี 2002 ได๎รับ ISO 14001 
และ ปี 2013 ได๎รับ ISO/TS 16949 
                2.8 การรับรองและรางวัล 

2.8.1  ปี 2556 ได๎การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ประเภทการบริหารความปลอดภัย 
2.8.2  ปี 2556 รางวัลอุตสาหกรรมดีเดํน ประเภทการบริหารความปลอดภัย 
2.8.3  ปี 2557 รางวัล Zero Accident ระดับทอง 3 ปีติดตํอ (ไมํมีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน) 
2.8.4  ปี 2557 สถานประกอบกิจการดีเดํนด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อม

ในการท างาน ระดับประเทศ 
2.8.5  ปี 2557 รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2014 (มาตรฐานความรับผิดชอบของ

ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมตํอสังคม) 
2.8.6  ปี 2558 รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเดํนด๎านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ

แรงงาน 10 ปีติดตํอกัน  ระดับประเทศ 
2.8.7  ปี 2559 เข๎ารํวมกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการ
ใช๎พลังงานส าหรับอุตสาหกรรม รุํนที่ 12 

2.9 จ านวนแรงงานที่ใช้ในปัจจุบัน 
ปัจจุบันบริษัทอุดรมาสเตอร์เทค จ ากัด มีคนงานทั้งสิ้น 374 คน แบํงเป็นผู๎บริหาร (ระดับ A)  

จ านวน 7 คน พนักงานออฟฟิศ (ระดับ B) จ านวน 115 คน และพนักงานฝุายผลิต (ระดับ C) จ านวน 252 คน   
2.10 วิธีการสรรหาพนักงานอย่างไร 

การจัดหาพนักงานฝุายผลิตนั้นบริษัทจะใช๎วิธีการสรรหาคนงานเองและจะใช๎บริการจาก
ส านักงานจัดหางานจังหวัดบ๎าง พนักงานสํวนใหญํเป็นคนในพ้ืนที่อ าเภอเมืองและอ าเภอใกล๎เคียงของจังหวัด
อุดรธานี บางครั้งก็ใช๎วิธีไปหาคนงานในตํางอ าเภอที่ไกลออกไปบ๎าง แตํถ๎ายังได๎คนงานไมํครบตามที่ต๎องการ      
ทางบริษัทก็จะไปขอคัดรายชื่อจากส านักงานจัดหางานจังหวัด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตํางๆ เบื้องต๎น ได๎แกํ 
วุฒิการศึกษา อายุ เมื่อได๎รายชื่อคนงานก็จะติดตํอให๎มาสมัครงานกับทางบริษัท ในจ านวนที่บริษัทไปคัดรายชื่อมา
มีประมาณ 30-40% ที่มาสมัครงาน 

อัตราการเข๎า-ออก ของแรงงาน  บริษัทจะมีการท าสถิติการเข๎า-ออกงานของพนักงานไว๎ตลอด 
บางเดือนไมํมีคนงานออกเลย  บางเดือนก็อาจมีออกถึง 40 คน แตํเมื่อเฉลี่ยทั้งปีแล๎วจะมีอัตราการเข๎า-ออกไมํเกิน 
3% เทํานั้น  พนักงานที่ท างานอยูํกับบริษัทนานที่สุดก็ตั้งแตํโรงงานเปิด ประมาณ 13-14 ปี ในด๎านการบริหาร
จัดการ บริษัทจะมีสวัสดิการตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้จะมีหอพัก มีรถรับ-สํงทั้งในตัวเมืองและนอกเมือง  
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มีอาหารฟรีสิ้นปีมีโบนัสและเบี้ยขยัน และจะมีการพาพนักงานไปทัศนาจรตามสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ ทุกปี 
สวัสดิการและสิ่งตอบแทนตํางๆ ที่บริษัทให๎แกํพนักงานดังกลําวข๎างต๎น จะเป็นแรงจูงใจและท าให๎พนักงานมีขวัญ
ก าลังใจในการท างานผลสุดท๎ายก็คือ บริษัทจะอยูํได๎อยํางมั่นคง 

2.11  ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
เคย มีชํวงหนึ่งที่บริษัทขาดแคลนแรงงานมากในปี พ.ศ.2551 บริษัทมีออร์เดอร์มาก ท าให๎ความ

ต๎องการแรงงานมากขึ้น ขณะนั้นต๎องการคนงานเพ่ิมประมาณ 100 คน ซึ่งทางบริษัทก็มีคนมาสมัครงานตลอด แตํ
ก็คัดเลือกมาได๎เพียง 40 คนเทํานั้น ยังขาดคนงานอีกกวํา 60 คน บริษัทเคยคิดจะใช๎บริการของบริษัทจัดหางาน
เอกชนแตํเนื่องจากคิดค านวณคําด าเนินการแล๎วคํอนข๎างสูงมาก ดังนั้นทางบริษัทจึงวางแผนกันวํานําจะออกไปหา
คนงานเองตามหมูํบ๎าน โดยไปหลายๆ เส๎นทาง ซึ่งผลที่ได๎ก็นําพอใจ ท าให๎สามารถลดการขาดแคลนแรงงานได๎บ๎าง 
แม๎จะไมํครบ 100% ก็ตาม 

2.12 การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน   
พนักงานที่รับเข๎ามาไมํจ าเป็นต๎องมีความรู๎ด๎านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพนักงานฝุายผลิตที่รับเข๎ามาจะ

เป็นผู๎ที่จบการศึกษาเพียง ม.3 หลังจากนั้นแล๎วบริษัทจะจัดฝึกสอนและอบรมให๎จนกวําคนงานจะสามารถท างาน
ได๎ จึงจะสํงเข๎าไปท างานในสายการผลิต ขณะเดียวกันระหวํางที่คนงานท างาน ก็จะมีการฝึกอบรมเพ่ิมเติม หากมี
เทคนิคหรือเทคโนโลยีใหมํๆ โดยสํวนใหญํจะได๎รับข๎อมูลจากบริษัทที่ท าซับคอนแทรกกัน  นอกจากนี้ มีการจัดให๎
ไปดูงานตํางประเทศ เชํนในปีที่ผํานมาบริษัทจัดไปดูงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยจะคัดเลือกจากบุคลากรที่
เกี่ยวข๎องในระดับ A และระดับ B สํวนพนักงานระดับ C จะจัดไปเที่ยวตํางจังหวัดทุกปี ซึ่งจะปิดบริษัทไปกัน
ทั้งหมด บางปีจัดไปทะเล บางปีไปภูเขา พนักงานจะสนุกสนานและมีความสุขกันมาก ตรงสํวนนี้บริษัทคิดวําเป็น
วิธีการสร๎างบุคลากรและเก็บรักษาไว๎กับเราให๎นานที่สุด 

โดยคุณสมบัติพิเศษของคนงานที่จะรับเข๎าท างาน  ในสํวนของพนักงานฝุายผลิตจะรับผู๎ที่จบ
การศึกษาในระดับ ม.3-ม.6 หรือสูงกวํา มีอายุระหวําง  8-27 ปี มีความรู๎พ้ืนฐานด๎านภาษาอังกฤษเล็กน๎อย และ
คุณสมบัติพิเศษคือต๎องสายตาดี (เพราะงานที่ท าต๎องใช๎สายตามาก)เมื่อได๎คนงานตามการพิจารณาคุณสมบัติ
เบื้องต๎นแล๎วจะเรียกมาสอบข๎อเขียน และสัมภาษณ ์หัวข๎อการสัมภาษณ์ก็เชํน 

ต๎องท างานเป็นกะสามารถอดนอนได๎ไหม ซึ่งจะเป็นการพูดคุยกันมากกวํา ดูความอดทน ความ
ขยัน โดยในชํวง 2 สัปดาห์  กํอนท างานต๎องมีการฝึกสอนงานกํอน ถ๎าหากไมํผํานการฝึกสอนก็ต๎องให๎ออก 

สายการผลิตสํวนใหญํจะรับพนักงานหญิงประมาณ  99% ที่เหลือจะเป็นพนักงานชายที่จะรับเข๎ามา 
ดูแลในสํวนของการท างานของเครื่องจักร สาเหตุที่รับพนักงานหญิงมากกวํา เนื่องมาจากวัตถุดิบ

ที่สํงมาจะมีลักษณะเป็นแผํนบางเสียหายได๎งําย ผู๎หญิงจะมีการสัมผัสตัวงานที่เบากวํา ท าให๎ลดการเสียหายของ
งาน และในการท างานต๎องนั่งนานถึง 8 ชั่วโมง ซึ่งผู๎หญิงจะอดทนกวําผู๎ชาย 
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2.13  กิจกรรมชํวยเหลือสังคม หรือ Corporate Social Responsibility : CSR ที่บริษัทด าเนินการ
ประกอบด๎วย 

2.13.1 การเข๎ารํวมกิจกรรม “คิดดี ท าดี ตํอต๎านยาเสพติด” ของจังหวัดอุดรธานี 
2.13.2  กิจกรรมปั่นปลูกปุาเพ่ือรักษาสภาพแวดล๎อม 
2.13.3  บริจาคเงินเพ่ือซื้อเครื่องเฝูาระวังและติดตามสัญญาณชีพมอบให๎กับโรงพยาบาลอุดรธานี 
2.13.4  การบริจาคเงินเพ่ือซื้อจักรยานมอบให๎กับนักเรียน 
2.13.5  การบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนสร๎างอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
2.13.6  การบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนสร๎างห๎องพักผู๎ปุวยโรงพยาบาลคํายประจักษ์ศิลปาคม 

ดังนั้น การที่บริษัท อุดรมาสเตอร์เทค จ ากัด เติบโตและเจริญก๎าวหน๎ามาโดยล าดับนับตั้งแตํปี 
2540 ซึ่งมีพนักงานเพียง 39 คน และต๎องเชําอาคารเพ่ือใช๎ในการประกอบกิจการ ในปี พ.ศ. 2547 ได๎ย๎ายโรงงาน
แหํงที่ 2 ไปยังโรงงานแหํงที่ 3 และในปี พ.ศ. 2554 ได๎สร๎างอาคารอเนกประสงค์ประกอบด๎วยห๎องออกก าลังกาย 
ห๎องซาวนํา ห๎องพยาบาล และห๎องสมุด การเติบโตเป็นแบบคํอยๆ เติบโตก๎าวยํางอยํางมั่นคง ส าหรับการดูแล
พนักงานทางบริษัทฯ ก็มีห๎องอาหารซึ่งมีข๎าวหุงไว๎พร๎อมส าหรับให๎พนักงานรับประทานฟรีเป็นการชํวยเหลือ
พนักงานเหมือนบริษัทเป็นบ๎านดูแลบุคคลในครอบครัว นอกจากนั้นสิ่งที่ประทับใจ คือ ความสะอาดภายในบริษัท
และโรงงานที่ได๎รับการดูแลอยํางดี  สํวนสังคมภายนอกบริษัทฯ ก็ให๎ความชํวยเหลือดูแลในหลายด๎าน จึงกลําวได๎
วําการที่บริษัทประสบความส าเร็จอยํางดียิ่งเกิดจากการปฏิบัติงานที่ได๎มาตรฐาน การดูแลสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกอยํางครบถ๎วนสมบูรณ์  นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต กรรมการผู๎จัดการ บริษัท อุดรมาสเตอร์เทค จ ากัด กลําว
วํา ปัจจุบันบริษัทผลิตชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นชิ้นสํวนส าคัญในระบบเซ็นเซอร์เบรกในรถยนต์และผลิต
แผงวงจรชนิดยืดหยุํน ที่มีการขยายตัวทางธุรกิจอยํางตํอเนื่อง และยังเป็นผู๎วิจัยและพัฒนาสิน ค๎าใหมํๆ            
เพ่ือตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าทั้งในและตํางประเทศภายใต๎ตราสินค๎าของบริษัทด๎วยระบบการบริหารงาน
อยํางมืออาชีพ โดยในปี 2558 การผลิตชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ มีประมาณ 4 ,316,971 ชิ้นตํอเดือน 
และชิ้นสํวนออโตโมทีฟพาร์ท มีการผลิตประมาณ 4,282,120 ชิ้นตํอเดือน  ส าหรับสินค๎าที่บริษัทผลิตจะสํงไปยัง
บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด และมีการสํงออกไปยังตํางประเทศ อาทิ 
เยอรมนี เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา บราซิล จีน มาเลเซีย ญี่ปุุน เป็นต๎น เพ่ือน าชิ้นสํวนในระบบเซ็นเซอร์เบรกรถยนต์
ไปประกอบในแบรนด์รถยนต์คํายตํางๆ เชํน โฟล์คสวาเกน วอลโวํ คอนติเนนทอล เดมเลอร์ เบนซ์ เป็นต๎น และ
ชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สํงชิ้นสํวนผู๎ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให๎บริษัทรายใหญํในประเทศไทย อาทิ 
ซีเกท และนิเด็ค เป็นต๎น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในปี 2560 
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3.จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย ถูกเรียกเพ้ียนมาจากค าวํา “หนองคําย” ซึ่งมีความหมายโดยตรงวํา “หนองน้ าบริเวณ

ที่ตั้งของคํายทหาร”ซึ่งค าวําหนองคํายถูกเรียกเพ้ียนเป็นหนองคายในชํวงรัชกาลที่ 5 และได๎เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น
หนองคายตั้งแตํนั้นมา 
 

สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตราประจ าจังหวัดหนองคาย ตราประจ าจังหวัดหนองคาย ตราประจ าจังหวัดหนองคาย 

 สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดคือ พญานาคหรืองูใหญํ 
 อักษรยํอชื่อจังหวัดคือ นค 

 ค าขวัญประจ าจังหวัดคือ วีรกรรมปราบฮํอ หลวงพํอพระใส สะพานไทย-ลาว 

 ตราประจ าจังหวัดคือ รูปกอไผํริมหนองน้ า มีภูเขาหัวน้ าอํุนอยูํเบื้องหลัง เพราะที่ตั้งเมืองหนองคายนี้
เดิมชื่อบ๎านไผํ เพราะมีกอไผํอยูํทั่วไป จึงมีกอไผํประกอบในตราประจ า 

จังหวัด และมีหนองน้ าใหญํซึ่งชาวบ๎านเรียกวํา “หนองคาย” เดิมหนองคายถูกเรียกเพ้ียนมาจากค าวํา 
“หนองคําย” ในชํวงรัชการที่ 5 จึงมีการเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นหนองคายตั้งแตํนั้นมาถึงปัจจุบัน         
ตราประจ าจังหวัดหนองคาย ออกแบบโดย กรมศิลปกร ซึ่งได๎เริ่มใช๎เมื่อ พ.ศ.2483 เป็นต๎นมา 

 ต๎นไม๎ประจ าจังหวัดคือ ต๎นชิงชัง 

 Fvdw,h 

 ดอกไม๎ประจ าจังหวัดคือ ดอกชิงชัง 

 สัตว์น้ าประจ าจังหวัดคือ ปลายี่สก 

 ภาษาคือ ประชากรสํวนใหญํในจังหวัดหนองคายจะใช๎ภาษาไทยอีสานในการสื่อสาร 
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กลุ่มชาติพันธุ์ 
 เนื่องจากจังหวัดหนองคายมีชายแดนติดตํอกับประเทศลาวกวํา 195 กิโลเมตร และเป็นเมืองหน๎าดํานใน
การท าสงครามในสมัยกํอน จึงท าให๎มีการกวาดต๎อนอพยพผู๎คนจากทั้งฝั่งประเทศลาวและไทย (ในปัจจุบัน) ข๎ามไปมา   
จึงท าให๎มีกลุํมคนหลายชาติพันธุ์ในจังหวัดหนองคาย แตํอยํางไรก็ตามในบันทึกทางประวัติศาสตร์ได๎บํงบอกวํามี
กลุํมคนที่อาศัยเป็นเมืองอยูํในบริเวณนี้อยูํเดิม ได๎แกํ เมืองพรานพร๎าว (อ าเภอศรีเชียงใหมํ) เมืองปากห๎วยหลวง 
(อ าเภอโพนพิสัย)  ซึ่งเป็นหนึ่งในอาณาจักรล๎านช๎าง 

1. การปกครองของจังหวัดหนองคาย 

เป็นการปกครองสํวนภูมิภาค การปกครองแบํงออกเป็น 9 อ าเภอ 62 ต าบล 678  
หมูํบ๎าน มีรายชื่ออ าเภอ ดังนี้ 

1.1 อ าเภอเมืองหนองคาย 

1.2 อ าเภอทําบํอ 

1.3 อ าเภอโพนพิสัย 

1.4 อ าเภอศรีเชียงใหมํ 
1.5 อ าเภอสังคม 

1.6 อ าเภอสระใคร 

1.7 อ าเภอเฝูาไรํ 
1.8 อ าเภอรัตนวาปี 
1.9 อ าเภอโพธิ์ตาก  
จ านวนประชากรจังหวัดหนองคายตามสถิติในปี พ.ศ.2557 มีจ านวนรวม 517,260 คน 

2. การเกษตร 

จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีความยาวติดแมํน้ าโขง ซึ่งมีระยะทางยาวถึง 210 กิโลเมตร ประชากร 

โดยสํวนมากจะประกอบอาชีพทางการเกษตร เชํน ท านา ท าสวน ท าไรํ  ใช๎ประโยชน์ที่ดินสํวนใหญํเพ่ือการเกษตร       
คิดเป็นร๎อยละ 57.29 ของพ้ืนที่จังหวัด หรือ 2,625,441 ไรํ ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได๎แกํ ข๎าว (นาปี) และยางพารา 

นอกจากนั้น ยังมีการเลี้ยงปศุสัตว์และการท าประมง โดยปศุสัตว์ที่มีมูลคําผลผลิตมาก ที่สุดคือ ไกํไขํ  
สุกร โคพ้ืนเมือง เป็ดไขํ ไกํเนื้อ กระบือ เป็ดเนื้อ และโคพันธุ์ สํวนด๎านการประมงนั้น มีทั้งการเลี้ยงสัตว์น้ าในบํอดิน 
บํอซีเมนต์ กระชัง การจับสัตว์น้ าในแหลํงน้ าธรรมชาติ การจับสัตว์น้ าในแมํน้ าโขง และการจับสัตว์น้ าในแหลํงน้ าอ่ืน ๆ 

รายได๎ตํอหัวของประชากรจังหวัดหนองคายเฉลี่ยประมาณ 76,669 บาท/คน/ปี 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ท าให๎เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ มีเม็ดเงินสะพัดสูงถึงประมาณ 5- 60,000 ล๎าน
บาท/ปี ถือวําเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่สามารถสํงสินค๎าออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) ท าให๎ไทยได๎เปรียบดุลการค๎า 
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แตํจังหวัดหนองคายได๎รับประโยชน์ด๎านเศรษฐกิจจากสะพานมิตรภาพไทย - ลาว น๎อยมาก เนื่องจาก 

สินค๎าสํงออกไปยัง สปป.ลาว สํวนใหญํเป็นสิ้นค๎าภาคการกํอสร๎างที่สํงมาจากภาคกลาง เชํน เหล็ก ปูนซิเมนต์ ไมํใชํ
สินค๎าโดยตรงของจังหวัดหนองคาย ซึ่งสํวนใหญํเป็นสินค๎าเกษตรกรรม 

ด๎านเกษตรกรรม จังหวัดหนองคายมีพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ 600,000 ไรํ สํวนใหญํท านาปีสวน
ยางพารา มีการเพ่ิมพ้ืนที่การเกษตรด๎วยระบบชลประทาน โดยกรมชลประทานเพ่ิมเครื่องสูบน้ าจากแมํน้ าโขงเข๎า
มาในพื้นที่เกษตรกรรม มีการสร๎างประตูน้ า ขุดลอกคลองห๎วยน้ าโขง ห๎วยหลวง 

จังหวัดหนองคาย สนับสนุนเกษตรให๎ปลูกกล๎วยหอมทอง สํงออกไปยังประเทศญี่ปุุน นอกจากนี้         
ยังสนับสนุนให๎เกษตรกรเลี้ยงปลานิล และท าการแปรรูปเป็นปลานิลแดดเดียวเพ่ือเพ่ิมมูลคําสินค๎า และสนับสนุน
เกษตรกรให๎เลี้ยงโคพันธุ์ญี่ปุุน ที่อ าเภอศรีเชียงใหมํ เพ่ือเป็นทางเลือกในกลุํมผู๎เลี้ยงปศุสัตว์ 

3. ประเพณีและวัฒนธรรม 

ประชาชนชาวจังหวัดหนองคายยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนคนไทยทั่วไปในภาคอีสานคือ  

ฮีดสิบสอง คลองสิบสี่ เป็นแนวทางการด ารงชีวิตซึ่งท าให๎แดนอีสานอยูํกันด๎วยความผาสุกรํมเย็นตลอดมา โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับปีฮีดสิบสองดังนี้ เดือนอ๎ายบุญเข๎ากรรม เดือนยี่บุญคุณลาน เดือนสามบุญข๎าวจี่ เดือนสี่บุญ
พระเวส เดือนห๎าบุญสรงน้ าหรือบุญตรุษสงกรานต์ เดือนหกบุญบั้งไฟ เดือนเจ็บบุญช าฮะ เดือนแปดบุญเข๎าพรรษา 
เดือนเก๎าบุญข๎าวประดับดิน เดือนสิบบุญข๎าวสาก เดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา และเดือนสิบสองบุญกฐิน 

4. ด้านแรงงานของจังหวัดหนองคาย 

มิติการจ้างงานและแรงงาน 

ในภาคการเกษตรกรรม แรงงานในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายไมํเพียงพอในด๎านการเกษตร  

จึงมีการจ๎างแรงงานจาก สปป.ลาว มาเพ่ือชํวยงานเกษตรกรรม 

จุดแข็งของจังหวัดหนองคายด๎านเกษตรมีพ้ืนที่เพาะปลูกจ านวนมาก 

จุดอํอนคือ แรงงานด๎านการเกษตรไมํเพียงพอ 

ทางแก๎ไข มีการท า MOU บันทึกความเข๎าใจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน สปป.ลาว โดยให๎  
สปป.ลาว สํงแรงงานเข๎ามาท างานในจังหวัดหนองคายในประเภทกรรมกร, คนรับใช๎, เกษตรกร และที่เกี่ยวกับการ
ใช๎แรงงาน โดยผํานศูนย์แรกรับ และมีการจดทะเบียนในจังหวัดหนองคาย 

ปัญหาด๎านการขาดแรงงาน มีการวางกลยุทธ์ในการพัฒนาอยํางไรให๎มีประสิทธิภาพใน 

กรณีขาดแรงงานหรือมีการใช๎เทคโนโลยีทดแทนอยํางไร 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย จัดให๎มีการพัฒนาด๎านทักษะผู๎ใช๎แรงงานให๎มี 
ความรู๎ด๎านการเกษตร และเพ่ิมเติมความรู๎ในด๎านเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีการสํงผู๎ใช๎แรงงานเข๎าอบรมความรู๎
เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับภาคอุตสาหกรรม 
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นอกจากนี้ ยังมีการลดคําใช๎จํายด๎านการเกษตร โดยสนับสนุนให๎เกษตรกรลดการใช๎สารเคมี หันมาใช๎
เกษตรอินทรีย์ที่เกษตรกรสามารถผลิตเองได๎ เป็นการลดต๎นทุนเพ่ิมรายได๎แกํเกษตรกร 

ในกรณีขาดแรงงาน เนื่องจากแรงงานในจังหวัดหนองคายไปท างานที่อ่ืน ทางจังหวัดมีวิธีการดึง
แรงงานกลับหรือให๎อยูํในพ้ืนที่โดยการอบรมแรงงานฝีมือรุํนที่ 1 และรุํนที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความรู๎ทักษะในด๎าน
อุตสาหกรรมรองรับแรงงานจากเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ท าให๎เกิดรายได๎เพ่ิมขึ้น คนจะอยูํ ในพ้ืนที่ของ
ตนเอง 

5. ด้านอุตสาหกรรม และหอการค้าของจังหวัดหนองคาย 

ทางด๎านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดหนองคายคือ โรงสีข๎าว  
อุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมแปรูปไม๎ นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ คือ อัดเศษโลหะ อัดเศษ
กระดาษ และบดยํอยพลาสติก ซํอมรถยนต์ ท าน้ าแข็งก๎อนเล็ก ห๎องเย็น ท าวงกบประตูหน๎าตําง และเครื่องเรือน
เครื่องใช๎จากไม๎ ซึ่งในจังหวัดมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม 1,171 โรงงาน 

ปัญหาของจังหวัดหนองคายในด๎านเกษตรกรที่มีผลกระทบตํอภาคอุตสาหกรรม ได๎แกํ  
เกษตรกรจะปลูกพืชที่ขายได๎ราคาสูงพร๎อมกันจ านวนมาก เมื่อผลผลิตออกมาพร๎อมกันท าให๎สินค๎าเกษตรราคา
ตกต่ า เนื่องจากผลผลิตมากเกินความต๎องการของตลาด 

จังหวัดหนองคายได๎หาแนวทางแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีการวางแผนงานแบบบรูณาการรํวมกันของ 

สํวนราชการที่เก่ียวข๎อง ได๎แกํ 

1. จังหวัดหนองคาย 

2. เกษตรจังหวัดหนองคาย 

3. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 

4. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย 

5. สถานศึกษาท่ีพร๎อมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

6. แรงงานจังหวัดหนองคาย 

นอกจากนี้ จังหวัดหนองคาย ยังได๎แก๎ไขปัญหาให๎แกํกลุํมเกษตรกรที่ไมํมีทุน ไมํมีความรู๎ด๎าน 

การเกษตรอุตสาหกรรมด๎วยการให๎เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเข๎าไปดูแลสนับสนุนเกษตรกรให๎รวมกลุํมจัดตั้ง
สหกรณ์เกษตรกร เพ่ือท านวัตกรรมสินค๎าเกษตรให๎เป็นผลิตภัณฑ์ใหมํ เพ่ือเพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์ โดยใช๎ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
 

6. ด้านสาธารณสุขของจังหวัดหนองคาย 

จังหวัดหนองคายมีประชากรประมาณ 500,000 กวําคน มีผู๎สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นจ านวน 68,275 คน  
หรือ 13.17% ของประชากรชาวหนองคาย ซึ่งตํอไปจะสูงขึ้นทุกปี จะเป็นปัญหาด๎านประชากรสูงวัยในอนาคต      
ซึ่งเกิดขึ้นทุกประเทศ จึงต๎องท าการศึกษาเพ่ือรองรับปัญหาผู๎สูงวัยที่จะเกิดขึ้นตํอไป 
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จังหวัดหนองคายยังขาดบุคลากรด๎านการแพทย์ ยกตัวอยํางเชํน 

- โรงพยาบาลบึงกาฬ มีแพทย์ 12 คน 

- โรงพยาบาลทําบํอ มีแพทย์ 37 คน 

- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ขึ้นชื่อด๎านศัลยกรรมนิ่วในถุงน้ าดี มีผู๎ปุวยเข๎ามารับ 

การรักษาผําตัดนิ่วในถุงน้ าดีเป็นจ านวนมาก  เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด๎านศัลยกรรม
นิ่วในถงุน้ าดี 

ชาวจังหวัดหนองคาย ปุวยด๎วยโรคที่ส าคัญ 2 โรค ดังนี้ 
1. มะเร็งในทํอน้ าดี สาเหตุเกิดจากการกินปลาดิบ 

2. โรคไตวาย สาเหตุเกิดจากกินของหวานมากเกินไป เชํน น้ าอัดลม ท าให๎เป็น 

โรคเบาหวาน อันเป็นสาเหตุให๎เกิดไตวาย จึงต๎องมีการฟอกไต 

       นอกจากนี้ ยังพบโรคเอ๋อ สาเหตุเกิดจากความไมํพร๎อมมีบุตรท าให๎บุตรเกิดมาเป็นโรคเอ๋อ ดังนี้ แมํที่
มีครรภ์ต๎องมีความพร๎อมที่จะมีบุตร 

                ปัญหาเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากจังหวัดหนองคายมีรถที่ผํานจังหวัดไปยังดํานหนองคายเวียงจันทร์ 
จ านวนถึง  1 ล๎านคัน คนผํานดํานประมาณ 4 ล๎านคน/ปี จึงท าให๎เกิดอุบัติเหตุเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะชํวงเทศกาลปีใหมํ 
และสงกรานต์ จึงได๎รํวมรณรงค์กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ 
ประวัติ 
 วัดโพธิ์ชัย เดิมชื่อ วัดผีผิว วัดนี้ใช๎เป็นที่เผาผีหรือเผาศพ และมีผีดุ ตํอมาได๎เปลี่ยนชื่อใหมํ เป็นวัดโพธิ์ชัย 
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพํอพระใส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมาร
วิชัย สมัยเชียงแสน ชั้นหลัง หลํอด๎วยทองสุก (ทองค า ที่มีเนื้อทองค าบริสุทธิ์ ประมาณ 92 เปอร์เซ็นต์ สีทองค าจะมี
สีเหลืองเข๎ม เรียกวํา สีทองสุก) มีพระพุทธลักษณะงดงามมาก ขนาดหน๎าตักกวํา 2 คืบ 8 นิ้ว สูงจากเบื้องลํางพระ
ชงฆ์ ถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว มีหํวงกลมขนาดหัวแมํมือจ านวน 3 หํวง ติดกับพระแทํนซึ่งหลํอติดกับองค์พระใส 
ส าหรับผูกเชือกติดกับยานเวลาที่อัญเชิญลงมาแหํรอบเมืองให๎ประชาชนได๎สรงน้ าในชํวงวันสงกรานต์ 
 หลวงพํอพระใส จัดสร๎างขึ้นโดย พระราชธิดาพระเจ๎าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แหํงล๎านช๎าง ทั้ง 3 พระองค์
คือ พระสุก พระเสริม และพระใส 

 พระสุก นั้นได๎จมลงที่แมํน้ าโขงขณะอัญเชิญลงมายังกรุงเทพฯ บริเวณท่ีพระสุกจมลงชาวบ๎านจึงเรียก เวิน
พระสุก ยังปรากฏมาจนปัจจุบันนี้ 
 สํวนพระเสริมนั้น ได๎อัญเชิญลงมายังกรุงเทพฯ ปัจจุบันประดิษฐานอยูํที่วัดปทุมวนาราม 

 วัดโพธิ์ชัย ได๎รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเป็นองค์
ประธาน ยกชํอฟูาพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พ.ศ.2522 ได๎รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2523 ประกอบพิธีผูกพัทธ
สีมา พ.ศ.2524 ยกฐานะข้ึนเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ 
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ความส าคัญ 
 -  วัดโพธิ์ชัย เป็นส านักเรียนพระปริยัติธรรมประจ าจังหวัดหนองคาย 
 -  เป็นส านักของเจ๎าคณะจังหวัดหนองคาย ฝุายมหานิกาย 
 -  พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธปฏิมาหลวงพํอพระใส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ 
นั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎อัญเชิญมาจากประเทศลาวมาประดิษฐานไว๎จนปัจจุบัน 

ตลาดทําเสด็จ “ตลาดทําเรือ” หรือ “ตลาดอินโดจีน” ไมํวําจะชื่อไหนก็ล๎วนแล๎วแตํเป็นชื่อที่ใช๎เรียก
ขานของตลาดขนาดใหญํริมแมํน้ าโขงในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเหมือนกันซึ่งที่มาของชื่อตลาดก็ ตั้งกันตาม
ลักษณะของตลาดนี่แหละ อยํางชื่อแรกที่เรียกกันวํา “ตลาดอินโดจีน” ก็เป็นเพราะตลาดแหํงนี้ เป็นศูนย์รวมสินค๎า
จากหลากหลายประเทศในแถบอินโดจีนไมํวําจะเป็น ไทย ลาว เวียดนาม จีน ฯลฯ สํวนที่มาของอีกสองชื่อก็เริ่มมา
จากในอดีตกํอนที่จะมีการสร๎างสะพานมิตรภาพไทย - ลาวทําเรือของตลาดสินค๎าอินโดจีนริมแมํน้ าโขงแหํงนี้เคยถูก
ใช๎เป็นจึดผํานแดนถาวรส าหรับผู๎ที่ต๎องการจะเดินทางไปมาระหวํางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) บริเวณนี้ จึงมีเรือข๎ามฟากสัญจรไปมาระหวํางสองฝั่งแมํน้ าโขงอยํางคึกคัก คนท๎องถิ่นจึง
นิยมเรียกชื่อตลาดแหํงนี้ ในอีกชื่อหนึ่งวํา “ตลาดทําเรือ” ตํอมาในปี พ.ศ.2498 ได๎เกิดน้ าทํวมครั้งใหญํ 
“พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช” พร๎อมด๎วย “สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินี นาถ”       
ได๎เสด็จพระราชด าเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรผู๎ประสบอุทกภัยในจังหวัดหนองคาย และได๎เสด็จฯ ขึ้นจากเรือพระที่
นั่ง ณ ทําเรือของตลาดสินค๎าอินโดจีนแหํงนี้ภายหลัง “ตลาดทําเรือ” จึงได๎ถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็น “ตลาดทําเสด็จ” 
และเรียกติดปากกันมาจนถึงปัจจุบัน 

ประเภทของสินค๎าที่มีจ าหนํายอยูํในตลาดทําเสด็จนี้ก็หลากหลายไมํแพ๎ที่ไหน ๆ เริ่มกันตั้งแตํข๎าวของ
เครื่องใช๎ธรรมดา ๆ เครื่องใช๎ไฟฟูา ของเด็กเลํน เสื้อผ๎า กระเป๋า รองเท๎า เครื่องประดับผ๎าทอมือ เครื่องครัว เครื่อง
กระเบื้อง ของแตํงบ๎าน เครื่องมือชําง ขนมขบเคี้ยว ของแห๎ง ผลไม๎สด ผลไม๎แห๎ง  แม๎กระทั่งอาหารปรุงส าเร็จก็มีให๎
เลือกซื้ออีกสารพัด สํวนของฝากขึ้นชื่อไมํควรพลาดซื้อติดมือกลับบ๎านไปก็คือ หมูยอ กุนเชียง และไส๎กรอกอีสาน 
ซึ่งก็มีให๎เลือกหลายร๎าน เราสามารถเลือกชิมและตํอรองราคากันได๎ ถูกใจร๎านไหนก็ซื้อหากันได๎เต็มที่  สํวนพ้ืนที่ชํวง
ตอนกลาง ๆ ของตลาดทําเสด็จ จะมีร๎านจ าหนํายสินค๎าและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองคายในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ “ณ ตลาดทําเรือ” 

 

4.  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
4.1  ประวัติศาสตร์ลาว 

ประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ ของลาว เชื่อวําอยูํภายใต๎การครอบครองของอาณาจักรนํานเจ๎ามีต านานโดย
ขุนบรม และขุนลอ มีลูกสืบหลานตํอๆ กันมา จนถึงรัชสมัยพระเจ๎าฟูางุ๎มผู๎รวบรวมอาณาจักรล๎านช๎างได๎เป็น
ผลส าเร็จในชํวงสมัยพุทธศตวรรษท่ี 19 และมีกษัตริย์ปกครองสืบทอดตํอกันมาหลายพระองค์ ที่ส าคัญ เชํน                 

หน๎า 19 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/à¸à¸²à¸
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸�à¸£à¸°à¹€à¸�à¹�à¸²à¸�à¹�à¸²à¸�à¸¸à¹�à¸¡
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸à¸²à¸


พระเจ๎าไชยเชษฐาธิราช พระองค์มีความสัมพันธไมตรีที่แนบแนํนกับกษัตริย์ไทย โดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิ พระเจ๎าสุริยวงศาธรรมิกราช รัชสมัยของพระองค์นับเป็นยุคทองของราชอาณาจักรล๎านช๎าง 
ภายหลัง   เมื่อพระเจ๎าสุริยวงศาธรรมิกราชเสด็จสวรรคตแล๎ว เชื้อพระวงศ์ลาวตํางก็แกํงแยํงราชสมบัติกัน จน
อาณาจักรล๎านช๎างแตกแยกเป็น 3 สํวนคือ อาณาจักรล๎านช๎างหลวงพระบาง อาณาจักรล๎านช๎างเวียงจันท น์และ
อาณาจักรล๎านช๎างจ าปาศักดิ์ ตํางเป็นอิสระไมํขึ้นแกํกัน และเพ่ือชิงความเป็นใหญํตํางก็ขอสวามิภักดิ์ตํอเมืองเพ่ือน
บ๎านเชํนไทย พมํา เพ่ือขอก าลังมาสยบอาณาจักรลาวด๎วยกันในลักษณะนี้ ในที่สุดอาณาจักรลาวทั้ง 3 แหํงนี้จะตก
เป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรสยามในปี พ.ศ. 2321 

สยามได๎ปกครองดินแดนลาวทั้งสามสํวนในฐานะประเทศราชรวม 114 ปี ในระยะเวลาดังกลําว
อาณาจักรล๎านช๎างเวียงจันทน์ได๎ลํมสลายลงในปี พ.ศ. 2371 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2369 พระเจ๎าอนุวงศ์ กษัตริย์แหํง
อาณาจักรล๎านช๎างเวียงจันทน์ได๎พยายามท าสงครามเพ่ือตั้งตนเป็นอิสระจากสยาม เนื่องจากไมํอาจทนตํอการกดขี่
ของฝุายไทยได๎ ทวําหลังการปราบปรามของกองทัพไทยอยํางหนัก พระองค์เห็นวําจะท าการไมํส าเร็จจึงตัดสิน
พระทัยหลบหนีไปพ่ึงจักรวรรดิเวียดนามจนถึง พ.ศ. 2371 พระองค์จึงได๎กลับมายังกรุงเวียงจันทน์พร๎อมกับขบวน
ราชทูตเวียดนามพามาเพ่ือขอสวามิภักดิ์สยามอีกครั้ง แตํพอสบโอกาสพระองค์จึงน าทหารของตนฆําทหารไทยที่
รักษาเมืองจนเกือบหมดและยึดกรุงเวียงจันทน์คืน กองทัพสยามรวบรวมก าลังพลและยกทัพมาปราบปรามเจ๎า
อนุวงศ์อีกครั้งจนราบคาบ พระเจ๎าอนุวงศ์เองก็ทรงถูกเจ๎าน๎อยเมืองพวนจับตัวสํงลงมากรุงเทพ พระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงพระพิโรธเจ๎าอนุวงศ์มากจึงทรงให๎คุมขังเจ๎าอนุวงศ์ประจานกลางพระนครจนสิ้นพระชนม์    
สํวนกรุงเวียงจันทน์ก็ทรงมีพระบรมราชโองการให๎ท าลายจนไมํเหลือสภาพความเป็นเมือง และตั้งศูนย์กลางการ
ปกครองฝุายไทยเพ่ือดูแลอาณาเขตของอาณาจักรเวียงจันทน์ที่เมืองหนองคายแทน 

สมัยอาณานิคม การประกาศเอกราช และสงครามกลางเมือง 
ในปี พ.ศ. 2436 สยามได๎เกิดข๎อขัดแย๎งกับฝรั่งเศสในเรื่องอ านาจเหนือดินแดนฝั่งซ๎ายของแมํน้ าโขงจน

เกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 จากการใช๎เลํห์เหลี่ยมของโอกุสต์ ปาวีกงสุลฝรั่งเศส โดยการใช๎เรือรบมาปิดอําวไทยเพ่ือ
บังคับให๎ยกดินแดนฝั่งซ๎ายแมํน้ าโขง รวมทั้งดินแดนอื่น ๆ ดินแดนลาวเกือบทั้งหมดก็เปลี่ยนไปตกอยูํภายใต๎อิทธิพล
ของประเทศฝรั่งเศสในปีนั้นและถูกรวมเป็นสํวนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศส ตํอมาภายหลังดินแดนลาวสํวนอ่ืนที่อยูํฝั่ง
ขวาของแมํน้ าโขงก็ตกเป็นของฝรั่งเศสอีกในปี พ.ศ. 2450 
ในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุุนได๎รุกเข๎ามาในลาวและดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศสอ่ืนๆเมื่อญี่ปุุนใกล๎แพ๎
สงคราม ขบวนการลาวอิสระซึ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองเพ่ือกู๎เอกราชลาวในเวลานั้นประกาศเอกราชให๎ประเทศลาว
เป็นประเทศ ราชอาณาจักรลาว หลังญี่ปุุนแพ๎สงคราม ฝรั่งเศสก็กลับเข๎ามามีอ านาจในอินโดจีนอีกครั้ งหนึ่ง 
 แตํเนื่องจากการที่เวียดมินห์ปลดปลํอยเวียดนามได๎ จึงเป็นการสั่นคลอนอ านาจฝรั่งเศสจนยอ ให๎ลาว
ประกาศเอกราชบางสํวนในปี พ.ศ. 2492 และได๎เอกราชสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2496 ภายหลังฝรั่งเศสรบแพ๎เวียดนาม 
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 ที่เดียน  เบียนฟู ผู๎ที่มีบทบาทในการประกาศเอกราชคือ เจ๎าสุวรรณภูมา เจ๎าเพชรราช และ เจ๎าสุภานุวงศ์ 
โดยมีมหาชีวิต  ศรีสวํางวงศ์ ด ารงต าแหนํงเป็นเจ๎ามหาชีวิต (พระมหากษัตริย์) จากอาณาจักรล๎านช๎างหลวงพระ
บางเดิม และได๎รวมทั้ง 3 อาณาจักรคือ ล๎านช๎างหลวงพระบาง ล๎านช๎างเวียงจันทน์ และ ล๎านช๎างจ าปาศักดิ์ เข๎า
ด๎วยกันเป็นราชอาณาจักรลาว 

พ.ศ. 2502 เจ๎ามหาชีวิตศรีสวํางวงศ์เสด็จสวรรคต เจ๎าสวํางวัฒนาจึงขึ้นครองราชย์เป็นเจ๎ามหาชีวิต
แทน เหตุการณ์ในลาวยุํงยากมาก เจ๎าสุภานุวงศ์ 1 ในคณะลาวอิสระประกาศตนวําเป็นพวกฝุายซ๎ายนิยม
คอมมิวนิสต์ และเป็นหัวหน๎าขบวนการปะเทศลาว ได๎ออกไปเคลื่อนไหวทางการเมืองในปุา เนื่องจากถูกฝุายขวาใน
ลาวคุกคามอยํางหนัก ถึงปี พ.ศ. 2504 ร๎อยเอกกองแลท าการรัฐประหารรัฐบาลเจ๎าสุวรรณภูมา แตํถูกกองทัพฝุาย
ขวาและฝุายซ๎ายรุมจนพํายแพ๎ กองแลต๎องลี้ภัยไปสหรัฐจนถึงปัจจุบัน 

เหตุการณ์ทางการเมืองในระยะเวลาไมํนานหลังจากนั้นบังคับให๎ลาวต๎องกลายเป็นสมรภูมิลับของ
สงครามเวียดนาม และเป็นปัจจัยกํอให๎เกิดการรัฐประหารและสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อ ภายใต๎การแทรกแซงของ
ชาติตํางๆ ทั้งฝุายคอมมิวนิสต์และฝุายโลกเสรี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2518 พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งได๎รับการ
สนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและเวียดนามเหนือ โดยการน าของเจ๎าสุภานุวงศ์ ก็ยึดอ านาจรัฐจากรัฐบาล
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของเจ๎ามหาชีวิตศรีสวํางวัฒนา ซึ่งได๎รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาส าเร็จ เจ๎ามหาชีวิตศรีสวํางวัฒนาทรงยินยอมสละราชสมบัติ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
จึงประกาศสถาปนาประเทศลาวเป็น "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" อยํางเป็นทางการในวันที่ 2 
ธันวาคม พ.ศ. 2518 โดยยังคงแตํตั้งให๎อดีตเจ๎ามหาชีวิตเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลระบอบใหมํ แตํภายหลังพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวก็ได๎กุมตัวอดีตเจ๎ามหาชีวิตและมเหสีไปคุมขังในคํายกักกันจนสิ้นพระชนม์ เนื่องจากความ
ขัดแย๎งทางการเมืองในเวลาตํอมา 

สมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สภาพการปกครอง และการบริหารด๎านเศรษฐกิจของลาวเริ่มผํอนคลายมากขึ้นในระยะหลังของ

ทศวรรษ 1980 ตํอมาเม่ือเจ๎าสุภานุวงศ์สละต าแหนํงจากประธาน ผู๎ด ารงต าแหนํงประธานประเทศตํอจากเจ๎าสุภานุ
วงศ์คือ ทํานไกสอน พรหมวิหาร และเมื่อทํานไกสอนถึงแกํกรรมกะทันหัน ทําน หนูฮัก พูมสะหวัน ก็ได๎ด ารง
ต าแหนํงประธานประเทศตํอมา ยุคนี้ลาวกับไทยเปิดสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว ในปี พ.ศ. 2538 ตํอมาทํานหนูฮัก
สละต าแหนํง ทํานค าไต สีพันดอนรับด ารงต าแหนํงประธานประเทศตํอ จนถึงปี พ.ศ. 2549 ทํานค าไตลงจาก
ต าแหนํง ทํานจูมมะลี ไซยะสอน จึงเป็นผู๎รับต าแหนํงประธานประเทศลาวคนปัจจุบัน 

การเมือง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
(ทางการลาวใช๎ค าวํา ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยพรรคการเมืองเดียวเป็นองค์กรชี้น าประเทศคือ พรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว มีอ านาจสูงสุดตั้งแตํลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยม เมื่อ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 - 
ประธานประเทศคนแรก : เสด็จเจ๎าสุพานุวง (หรือ ทําน สุพานุวง ตามระบอบสังคมนิยม) - นายกรัฐมนตรีคนแรก :  
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ท่าน ไกสอน พรหมวิหาร 
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรที่มีอ านาจสูงสุดผูกขาดการปกครองประเทศ ตามระบอบสังคม

นิยมคอมมิวนิสต์ พรรคฯ ได๎ก าหนดนโยบายและเปูาหมายการพัฒนาประเทศในการประชุมสมัชชาพรรคฯ ครั้งที่ 8 
เมื่อเดือนมีนาคม 2549 ให๎รัฐบาลและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องยึดถือปฏิบัติ ดังนี้  

ปี 2563 ต๎องพ๎นจากสถานการณ์เป็นประเทศที่พัฒนาน๎อยที่สุด ต๎องมีความมั่นคงทางการเมือง 
เศรษฐกิจต๎องขยายตัวอยํางตํอเนื่อง ประชาชนต๎องมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นจากปัจจุบัน 3 เทําตัว o ปี 2549-2553 
เป็นชํวงของการเสริมสร๎างพ้ืนฐานเพื่อบรรลุเปูาหมายการพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว๎ส าหรับปี 2563 เศรษฐกิจต๎อง
มีการขยายตัวอยํางตํอเนื่องในอัตราไมํต่ ากวําร๎อยละ 7.5 ตํอปี ยุติการตัดไม๎ท าลายปุาเพ่ือท าไรํเลื่อนลอย แก๎ไข
ปัญหาความยากจนให๎หมดสิ้นไป เตรียมพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสูํการเป็นประเทศอุตสาหกรรม 
ประชากรมีรายได๎เฉลี่ยมากกวํา 800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตํอปี 

ลาวด าเนินนโยบายตํางประเทศที่มุํงสร๎างเสริมความสัมพันธ์แบบรอบด๎านกับทุกประเทศ บนพ้ืนฐาน
ของการอยูํรํวมกันอยํางสันติโดยไมํแบํงแยกลัทธิอุดมการณ์เพ่ือขอรับการสนับสนุนและความ ชํวยเหลือในการ
พัฒนาประเทศให๎บรรลุเปูาหมายตามที่พรรคฯ ก าหนดไว๎ ทั้งนี้ ลาวให๎ความส าคัญกับประเทศเพ่ือนบ๎านเป็นล าดับ
แรก ได๎แกํ เวียดนาม จีน พมํา กัมพูชาและไทย รองลงมาเป็นประเทศรํวมอุดมการณ์ ได๎แกํ รัสเซีย เกาหลีเหนือ 
และคิวบา อยํางไรก็ดี แม๎วําลาวจะพยายามด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศตําง ๆ ให๎สมดุลเพ่ือลดการพ่ึงพา
ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลัก แตํข๎อจ ากัดของลาวที่ไมํมีทางออกทางทะเลและการด๎อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
กอปรกับเวียดนามและจีนต๎องการคงอิทธิพลในภูมิภาคอินโดจีนไว๎ จึงท าให๎ลาวมีความสัมพันธ์พิเศษกับเวียดนาม
และจีนทั้งด๎านความมั่นคงและด๎านเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลให๎ประเทศทั้งสองสามารถขยายอิทธิพลในลาวได๎ในระยะ
ตํอไป 

ในปี 2548 สถานการณ์ภายในประเทศโดยรวมมีความสงบเรียบร๎อย แม๎วํายังคงมีรายงานการ
เคลื่อนไหวของกลุํมตํอต๎านรัฐบาลตามแขวงตํางๆ แตํทางการลาวสามารถควบคุมสถานการณ์ได๎โดยได๎จัดวางกอง
ก าลังลาดตระเวนในพ้ืนที่ตํางๆ อยํางเข๎มงวดท าให๎ไมํเกิดเหตุการณ์รุนแรง นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได๎
มีค าสั่งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2549 ยุบเขตการปกครองพิเศษไชสมบูนซึ่งเคยเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาด๎านความมั่นคง 
โดยโอนพื้นที่การปกครองไปขึ้นกับแขวงเชียงขวางและแขวงเวียงจันทน์ เนื่องจากเห็นวําพ้ืนที่ดังกลําวมีความมั่นคง
ปลอดภัยมากขึ้นแล๎ว  

เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2549 ที่ประชุมสมัชชาพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 8 มีมติเป็นเอกฉันท์
เลือก พลโท จูมมะลี ไชยะสอน รองประธานประเทศ (ต าแหนํงในขณะนั้น) ให๎ด ารงต าแหนํงเลขาธิการใหญํคณะ
บริหารศูนย์กลางพรรค (Central Committee) และสมาชิกคณะกรมการเมือง (Politburo) ล าดับที่ 1 แทนพล
เอกค าไต สีพันดอน อดีตประธานประเทศที่สละต าแหนํงในพรรคทุกต าแหนํง และได๎แตํงตั้งคณะบริหารพรรค 
ได๎แกํ คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค จ านวน 55 คน คณะกรมการเมือง จ านวน 11 คน คณะเลขาธิการ 
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ศูนย์กลางพรรค จ านวน 7 คน และคณะกรรมการตรวจตราพรรคฯ ระดับศูนย์กลางพรรคฯ จ านวน 3 คน รวมทั้ง 
ได๎ก าหนดแผนพัฒนาประเทศระยะสั้นปี 2553 และระยะยาวปี 2563 เพื่อให๎รัฐบาลและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องน าไป
ปฏิบัติ 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2549 สปป.ลาวได๎จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาแหํงชาติ ชุดที่ 6 โดยพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวได๎คัดเลือกสํงผู๎สมัครเข๎ารับการเลือกตั้ง จ านวน 175 คนเพ่ือเลือกตั้งสมาชิกสภาแหํงชาติ 
จ านวน 115 ที่นั่งใน 17 เขตเลือกตั้ง (16 แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์) ผลการเลือกตั้งปรากฏวํา มีประชาชนไป
ใช๎สิทธิเลือกตั้งร๎อยละร๎อย สมาชิกสภาแหํงชาติที่ได๎รับเลือกจ านวน 115 คน เป็นสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 
จ านวน 113 ที่นั่ง และผู๎สมัครอิสระจ านวน 2 ที่นั่ง แบํงเป็นชนเผําลาวลุํม 92 คน ลาวเทิง 17 คน และลาวสูง       
6 คน   

การประชุมสภาแหํงชาติ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหวํางวันที่ 8 – 17 มิถุนายน 2549 โดยในการ
ประชุมวันแรก ที่ประชุมได๎รับรองผู๎ด ารงต าแหนํงประธานประเทศ รองประธานประเทศ และคณะรัฐมนตรีชุดใหมํ 
รวมทั้งได๎มีการปรับ/จัดตั้งกระทรวงด๎านเศรษฐกิจ ได๎แกํ ปรับกระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรมไปรวมกับ
กระทรวงการค๎า เป็น “กระทรวงอุตสาหกรรมและการค๎า” และจัดตั้ง “กระทรวงพลังงานและบํอแรํ” ขึ้นใหมํ
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุํงเน๎นการพัฒนาเศรษฐกิจ และน าศักยภาพด๎านพลังงาน 
(พลังงานน้ าและแรํธาตุ) มาใช๎ในการพัฒนาประเทศให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  สถาบันการเมืองที่ส าคัญ 

1)  พรรคประชาชนปฏิวัติลาว  
2)  สภารัฐมนตรี (สภาแหํงชาติแตํงตั้งคณะรัฐมนตรี)  
3)  สภาแหํงชาติลาว (ประชาชนเลือกสมาชิกสภาแหํงชาติจากผู๎ที่พรรคฯ เสนอ)จะมีการ

เลือกตั้งเอาสมาชิกสภาแหํงชาติชุดที่ 6 ในทุกแขวงทั่วประเทศ ในวันที่ 30 เมษายน 2549 และเปิดประชุมสภาครั้ง
ปฐมฤกษ์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2549  

4)  แนวลาวสร๎างชาติ  
5)  องค์กรจัดตั้ง เชํน สหพันธ์วัยหนุํมลาว(สหพันธ์เยาวชน) สหพันธ์แมํหญิงลาว(สมาคมสตรี) 

กรรมบาลลาว(สหพันธ์กรรมกร) ซึ่งได๎รับการสนับสนุนโดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  
การจัดตั้งและการบริหาร   

หลายหมูํบ๎านรวมกัน เป็น "เมือง" (อ าเภอ) หลายเมืองรวมกัน เป็น "แขวง" (จังหวัด) 
"คณะกรรมการปกครองหมูํบ๎าน มีนายบ๎าน (ผู๎ใหญํบ๎าน) เป็นหัวหน๎า" เป็นผู๎บริหารของหมูํบ๎าน "คณะกรรมการ
ปกครองเมือง มีเจ๎าเมือง (นายอ าเภอ) เป็นหัวหน๎า" เป็นผู๎บริหารเมือง "คณะกรรมการปกครองแขวง มีเจ๎าแขวง 
(ผู๎วําราชการจังหวัด) เป็นหัวหน๎า" เป็นผู๎บริหารแขวง "คณะกรรมการปกครองนครหลวง มีเจ๎าครองนครหลวง    
(ผู๎วําราชการกรุงเวียงจันทน์) เป็นหัวหน๎า" เป็นผู๎บริหารนครหลวง ระดับศูนย์กลาง มีกระทรวง คณะกรรมการ 
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เศรษฐกิจ 
ภาวะเศรษฐกิจของ สปป.ลาวมีพัฒนาการที่ดีตามล าดับ โดยในชํวง 20 ปีนับตั้งแตํปรับเปลี่ยน

ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมสูํระบบเศรษฐกิจเสรีการตลาดเมื่อปี 2529 สปป.ลาวมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อยํางตํอเนื่องในอัตราเฉลี่ยร๎อยละ 6.2 ตํอปี ประชากรมีรายได๎เพ่ิมขึ้นจากประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 
2529 เป็น 491 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2548 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราไมํต่ ากวํา ร๎อยละ 10 ตํอปี โดย
อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟูาเป็นสาขาหลักที่สร๎างรายได๎ให๎แกํประเทศ  

ในปี 2548 สปป.ลาวมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร๎อยละ 7.2 เพ่ิมจากร๎อยละ 6.6 ในปี 2547 
ภาคเกษตรกรรม มีพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น 190 ,000 เฮกตาร์ (1,187,500 ไรํ) และผลิตข๎าวได๎ 2.6 ล๎านตัน 
ภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล สปป.ลาวได๎อนุมัติสัมปทานโครงการไฟฟูาพลังน้ า เหมืองแรํ (ทองค า ทองแดง ดีบุก ถําน
หิน สังกะสี ยิปซัม) โครงการผลิตซีเมนต์และเหล็กในหลายพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมการสํงออก ด๎านการคมนาคมขนสํง การ
กํอสร๎างถนนเชื่อมโยงลาวกับประเทศในอนุภูมิภาคมีความคืบหน๎าอยํางมาก ถนนที่สร๎างแล๎วเสร็จ ได๎แกํ ถนน
หมายเลข 9 (ไทย-ลาว-เวียดนาม) และถนนหมายเลข 18 B (ลาว-เวียดนามตอนใต๎) ในขณะที่ถนนหมายเลข 3 
(ไทย-ลาว-จีน) ถนนหมายเลข 8 และหมายเลข 12 (ไทย-ลาว-เวียดนาม) จะแล๎วเสร็จในปี 2550 

 

4.2  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR 
4.2.1 ประวัติ 
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยได๎สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับราชอาณาจักรลาว 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2493 โดยกระทรวงการตํางประเทศได๎มอบหมายให๎อุปทูตไทย ณ ไซงํอน ทาบทาม
ผู๎แทนลาวประจ าไซงํอน ขอตั้งสถานกงสุล ณ เมืองเวียงจันทน์ ตํอมานายโงํน ชนะนิกร ผู๎แทนลาว ได๎มีหนังสือลง
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2494 ตอบเห็นชอบและยินดีที่ไทยจะสํงผู๎แทนไปประจ าเวียงจันทน์ พร๎อมแนะน าให๎ไทย
สํงเจ๎าหน๎าที่ไปเมืองเวียงจันทน์ เพ่ือหาบ๎านเชําและซื้อที่ดินเป็นที่ท าการตํอไป  

ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 นายวิกรม นินนาท ซึ่งได๎รับแตํงตั้งเป็นรองกงสุลรักษาราชการ
สถานกงสุล ได๎ออกเดินทางพร๎อมด๎วยนายสงวน รุจิเทศ ไปรับหน๎าที่ ณ เวียงจันทน์โดยทางรถไฟ 

ในเบื้องต๎น นายวิกรมฯ ได๎เชําบ๎านเป็นที่ท าการสถานกงสุลและจ๎างลูกจ๎างท๎องถิ่น จ านวน 2 คน 
ได๎แกํ เสมียน 1 คน ท าหน๎าที่รับงานติดตํอ และขับรถ-เรือ และคนสวน 1 คน ท าหน๎าที่ท าสวน ภารโรง และยาม 

ปี พ.ศ. 2496 และ พ.ศ. 2498 สถานกงสุลฯ ได๎รับการยกฐานะขึ้นเป็นสถานอัครราชทูต และ
สถานเอกอัครราชทูต ตามล าดับ โดยมีพลจัตวา สมัย แววประเสริฐ เป็นอัครราชทูต และเอกอัครราชทูตคนแรก 

เมื่อแรกเปิดท าการสถานกงสุลฯ นายวิกรม นินนาท รองกงสุล รักษาราชสถานกงสุลต๎องเชําบ๎าน
เอกชนเป็นสถานที่ท าการตลอดมา แม๎กระทรวงการตํางประเทศประสงค์จะซื้อที่ดินและกํอสร๎างอาคารที่ ท าการ 
และท่ีพักข๎าราชการ แตํก็หาท าเลที่เหมาะสมไมํได๎ 
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นับตั้งแตํปี พ.ศ. 2497 เป็นต๎นมา พลจัตวาสมัย แววประเสริฐ เอกอัครราชทูตได๎พยายามเจรจา 
ขอซื้อที่ดินหลายแหํงแตํไมํประสบผลส าเร็จ เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินราษฎรลาว 

ในที่สุด ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 พลจัตวาสมัย แววประเสริฐ เอกอัครราชทูต ได๎ตกลง
ซื้อที่ดินของนายบง สุวรรณวงศ์ ซึ่งมีพ้ืนที่ 6,059 ตารางเมตร (ประมาณ 3 ¾ ไรํ) ตั้งอยูํที่ถนน De Latter de 
Tassigny (ตํอมา เปลี่ยนชื่อเป็นถนนโพนเค็ง และถนนไกสอน พมวิหาน ตามล าดับ) บ๎านนาไรํเดียว ตาแสง 
(ต าบล) วัดจัน แขวงเวียงจันทน์ ในราคา 714,286 กีบ หรือคิดเป็นเงินไทยอัตราแรกเปลี่ยนขณะนั้นประมาณ 
200,000 บาท หรือคิดเป็นราคาตารางวาละ 133 บาท และได๎ขึ้นทะเบียนราชพัสดุ หมายเลขทะเบียนที่ 15772 

การก่อสร้างอาคาร 
ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2499 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได๎ท าสัญญาวําจ๎างบริษัท ด ารงค์ กํอสร๎าง 

ซึ่งเป็นผู๎รับเหมาไทย ตั้งส านักงานอยูํที่ถนนทรงวาด จังหวัดพระนคร ให๎กํอสร๎างอาคารที่พัก 2 หลัง โดยอาคาร
หลังหนึ่ง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ทรงไทย รูปทรงคล๎ายศาลากลางจังหวัด ราคาคํากํอสร๎างเป็นเงิน 
1,736,500 บาท ใช๎เป็นท าเนียบของเอกอัครราชทูต และอาคารคอนกรีตสองชั้น ด๎านหลังอาคารหลังแรก         
อีก 1 หลัง เพ่ือใช๎เป็นที่ท าการของสถานเอกอัครราชทูต ราคากํอสร๎างเป็นเงิน 404,000 บาท โดยอุปกรณ์และ
วัสดุกํอสร๎างสํวนใหญํ น ามาจากฝั่งไทย การกํอสร๎างอาคารทั้งสองหลังได๎แล๎วเสร็จ และสํงมอบให๎สถาน
เอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2500 

ในปีเดียวกันนั้น กระทรวงฯ ได๎อนุมัติให๎สถานเอกอัครราชทูตฯ กํอสร๎างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น หนึ่งหลัง 
เพ่ือใช๎เป็นเรือนรับรองของสถานเอกอัครราชทูตฯ ราคาคํากํอสร๎างเป็นเงิน 469,900 บาท และอาคารที่พักขนาด
ยํอมส าหรับลูกจ๎างท๎องถิ่นอีก 1 หลัง (ตํอมาอาคารหลังนี้ได๎ถูกรื้อถอนเนื่องจากมีสถาพทรุดโทรมมาก ไมํสามารถ
ใช๎การได๎) โดยกรมโยธาธิการได๎รับมอบหมายให๎ประกวดราคาและควบคุมการกํอสร๎าง) 

 

พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรี ปลูกต๎นพิกุลหน๎าสถานเอกอัครราชทูต (ภาพจากหอ

จดหมายเหตุแหํงชาติ) 
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ในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลไทย โดยนายสมพันธ์ โกกิลานนท์ เอกอัครราชทูต ได๎จัดซื้อที่ดิน โฉนดเลขที่ 003 
รหัส 001 003 0012 ตั้งอยูํที่ ถนนโพนเค็ง (ปัจจุบัน ถนนไกสอน พมวิหาน) บ๎านโพนไซ เมืองไซเสดถา ก าแพง
นครเวียงจันทน์ (ปัจจุบันคือนครหลวงเวียงจันทน์) บริเวณตรงข๎ามกับดินแปลงแรก โดยมีถนนไกสอน พมวิหานกั้น
กลาง เนื้อที่ 2,356 ตารางเมตร (589 ตารางวา) จากนางจันสะมุด หลวงโคดร ในราคา 13,003,200.00 บาท 
(504,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือตารางวาละ 20,076 บาท เพ่ือกํอสร๎างเป็นท าเนียบเอกอัครราชทูต/ที่ท าการ
สถานเอกอัครราชทูตฯ หลังใหมํ และได๎ขึ้นทะเบียนคุมที่ดินในตํางประเทศจ าแนกตามประเภทแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ 81 

 

การซ่อมแซมใหญ่ 
ในระหวํางวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 ได๎เกิดเหตุการปฏิวัติในเวียงจันทน์ โดยเฉพาะ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2508 ลูกปืนครกขนาด 81 มม. กวํา 15 ลูก ได๎ตกลงถูกอาคารภายในสถานเอกอัครราชทูต
ฯ ได๎รับความเสียหายอยํางหนัก และยังเกิดเหตุการณ์อันสลดใจ ที่สะเก็ดระเบิดถูก นายโชติ พรโสภณ เลขานุการ
โท (ชั้น 2) ซึ่งก าลังปฏิบัติงานอยูํในห๎องตรวจลงตราถึงแกํมรณกรรมภายในที่ท าการ 

ในปี พ.ศ. 2508 สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจ าเป็นต๎องซํอมแซมอาคารทั้งสามหลัง โดยฉาบปูน ปิดรอย
กระสุนตํางๆ ทาสีอาคารใหมํ เปลี่ยนหลังคากระเบื้องที่เสียหายจากระเบิด เป็นต๎น 

 

ห้องจัดเลี้ยงของท าเนียบเอกอัครราชทูต 

ในปีงบประมาณ 2543 กระทรวงการตํางประเทศได๎อนุมัติให๎สถานเอกอัครราชทูตซํอมแซมอาคารสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ทั้งสามหลัง ซึ่งอยูํในสภาพทรุดโทรม และสร๎างโรงรถและเรือนพักขนาดยํอม ชั้นลํางเป็น
คอนกรีต ชั้นบนเป็นไม๎ เป็นที่พักของลูกจ๎างของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวงเงินรวม 7,127,930 บาท โดยบริษัท
สากล วิลเลจ (บริษัทของคนไทย จดทะเบียนในประเทศลาว) ได๎รับคัดเลือกให๎ด าเนินการ และได๎สํงมอบการ
ซํอมแซม และการกํอสร๎างดังกลําวให๎แกํสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2544 

หน๎า 26 
 



ในเดือนกันยายน 2550 บริษัทโจและทินกร ได๎รับเลือกให๎ตกแตํงภายในท าเนียบเอกอัครราชทูตใหมํ      
ซ่ึงด าเนนิการแลว๎ส าเร็จเม่ือกลางปี 2551 

 

ปัจจุบัน  นายนภดล เทพพิทักษ์  ด ารงต าแหนํงเอกอัครราชฑูต 
4.2.2  ความสัมพันธ์ไทย - ลาว 

ความสัมพันธ์ไทย - ลาวในปัจจุบันด าเนินไปอยํางราบรื่นใกล๎ชิดบนพ้ืนฐานของการเคารพซึ่งกันและ
กันและผลประโยชน์รํวมกัน และมีพัฒนาการเชิงบวกอยํางตํอเนื่อง โดยมีปัจจัยเกื้อกูล ได๎แกํ ความใกล๎ชิดทางเชื้อ
ชาติ  ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม นอกจากนี้  วันที่  19 ธันวาคม 2553 ถือเป็นวันครบรอบ 60 ปี                 
ของความสัมพันธ์ทางการทูต ที่ได๎รับการสถาปนาเมื่อปี 2493 ซึ่งทั้งสองฝุายได๎รํวมกันจัดกิจกรรมเพ่ือฉลอง
สัมพันธไมตรีท่ีได๎ด าเนินมาด๎วยความราบรื่นอีกโอกาสหนึ่ง 

 

4.2.2.1  ความสัมพันธ์ด้านการเมืองและความม่ันคง 
1) ด้านการเมือง กลไกความรํวมมือระหวํางรัฐบาลไทยและลาวมีพัฒนาการเชิงบวกอยําง

ตํอเนื่อง อาทิ การประชุมคณะกรรมาธิการรํวมวําด๎วยความรํวมมือ (Joint Commission : JC) ไทย - ลาว ครั้งที่ 
16 ที่ได๎จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2553 หรือการประชุมคณะผู๎วําราชการจังหวัดและเจ๎าแขวงชายแดนไทย 
- ลาว ครั้งที่ 8 ที่ได๎จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2554 รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
อยํางสม่ าเสมอ โดยลําสุด นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได๎เยือน สปป.ลาว เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2553 
เพ่ือรํวมพิธีเปิดโครงการอเนกประสงค์น้ าเทิน 2 ที่แขวงค ามํวน นอกจากนี้ ไทยและลาวยังมีความรํวมมือที่ใกล๎ชิด
ในกรอบพหุภาคี และสนับสนุนกันในเวทีระหวํางประเทศตําง ๆ อยํางสม่ าเสมอ 

2) ด๎านการทหาร กองทัพไทย - ลาวมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับสํวนกลางและท๎องถิ่น ภายใต๎
กรอบคณะกรรมการรํวมมือรักษาความสงบเรียบร๎อยตามชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC) 
ซึ่งมีรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานรํวม และมีความรํวมมือทางวิชาการทหารและแลกเปลี่ยนการ
เยือนอยํางตํอเนื่อง อาทิ การเยือนลาวของผู๎บัญชาการทหารบก เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2554 

3) การแก๎ไขปัญหาบุคคลผู๎ไมํหวังดีตํอความสัมพันธ์ไทย - ลาว หรือ “คนบํดี” ความคืบหน๎าที่
ส าคัญ ได๎แกํ การสํงชาวม๎งลาวกลับประเทศได๎ส าเร็จเมื่อปี 2552 ทั้งนี้ ทางการไทยได๎ยืนยันกับฝุายลาวในทุก
โอกาสวํารัฐบาลไทยมีนโยบายชัดเจนที่จะไมํยินยอมให๎กลุํมหรือบุคคลใดใช๎ดินแดนไทยเป็นฐานหรือทางผํานเข๎าไป
กํอความไมํสงบในประเทศเพ่ือนบ๎าน และได๎ด าเนินการอยํางจริงจังเพ่ือแก๎ไขปัญหาดังกลําว 

4) การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนไทย - ลาว ไทยและลาวได๎ก าหนดเปูาหมายที่จะส ารวจและ
จัดท าหลักเขตแดนให๎แล๎วเสร็จตลอดแนวโดยเร็ว โดยมีคณะกรรมาธิการเขตแดนรํวม (Joint Border 
Commission : JBC) ไทย - ลาว เป็นกลไกก ากับดูแลการด าเนินงาน ซึ่งนับตั้งแตํเดือนพฤษภาคม 254๐ ที่สอง
ฝุายได๎เริ่มส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนในภูมิประเทศจริงจนถึงปัจจุบัน สามารถจัดท าหลักเขตแดนทางบก
รํวมกันได๎ 204 หลัก ซึ่งรับรองแล๎ว 190 หลัก ระยะทางประมาณ 676 กิโลเมตร หรือคิดเป็นประมาณร๎อยละ 96  
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ส าหรับเขตแดนในแมํน้ าโขง ทั้งสองฝุายอยูํระหวํางการจัดท าแผนที่แมํน้ าโขงฉบับใหมํรํวมกัน
ระหวํางไทย-ลาว 

5)  ความรํวมมือด๎านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ไทยและ สปป. ลาว ได๎ลงนามใน
บันทึกความเข๎าใจวําด๎วยความรํวมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาทและสารตั้งต๎น    
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2544 ปัจจุบันหนํวยงานด๎านการปราบปรามยาเสพติดไทย - ลาว มีความรํวมมืออยําง
ใกล๎ชิด และได๎รับผลส าเร็จในการสกัดกั้น การลักลอบค๎าขายและการล าเลียงขนสํงยาเสพติดตามบริเวณชายแดน
น าไปสูํการจับกุมนักค๎ายาเสพติดที่ส าคัญ และฝุายไทยได๎เห็นชอบที่จะให๎ความรํวมมือด๎านวิชาการ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และการพัฒนากฎหมายยาเสพติดให๎แกํฝุายลาวอยํางตํอเนื่อง 

6)  ความรํวมมือในการอ านวยความสะดวกด๎านการสัญจรของประชาชน ไทยและสปป. ลาวมี
พรมแดนติดตํอกันรวม 12 จังหวัด / 9 แขวง ซึ่งสองฝุายได๎ลงนามความตกลงวําด๎วยการยกเว๎นการตรวจ   ลงตรา
ส าหรับผู๎ถือหนังสือเดินทางธรรมดาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2547 และได๎
รํวมมือเพ่ือเปิดและยกระดับจุดผํานแดนในพ้ืนที่ที่มีความพร๎อมอยํางตํอเนื่อง ปัจจุบันมีจุดผํานแดนถาวร 15 แหํง 
และจุดผํอนปรนอีก 31 แหํง 

4.2.2.2 ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ 
1)  ด๎านการค๎า การค๎าไทย - ลาวมีมูลคําเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอดอยํางตํอเนื่อง ในปี 2553 มีมูลคํา

รวม 91,542.00 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 (71,989.38 ล๎านบาท) ร๎อยละ 27.16 โดยไทยยังเป็นฝุายได๎เปรียบ
ดุลการค๎า 43,670.57 ล๎านบาท (เพ่ิมขึ้นจากปี 2552 ที่ไทยได๎เปรียบดุลการค๎า 40 ,101.31 ล๎านบาท) สินค๎า
สํงออกท่ีส าคัญ ได๎แกํ เชื้อเพลิง สินค๎าอุปโภคบริโภค ยานพาหนะและอุปกรณ์ สิ่งทอ เครื่องใช๎ไฟฟูา สินค๎าน าเข๎า
จาก สปป.ลาว ที่ส าคัญ ได๎แกํ ไม๎และไม๎แปรรูป พลังงาน สินแรํโลหะ 

2)  ด๎านการลงทุน ในชํวง 10 ปี 2544 - 2553 ไทยเป็นประเทศที่มีมูลคําการลงทุนสะสมใน
สปป.ลาว ล าดับที่ 3 โดยมีโครงการลงทุนรวมจ านวน 269 โครงการ มูลคํา 2,687.06 ล๎านดอลลาร์สหรัฐ รองจาก
เวียดนาม (252 โครงการ 2,771.66 ล๎านดอลลาร์สหรัฐ) และจีน (397 โครงการ 2 ,715.57 ล๎านดอลลาร์สหรัฐ) 
สาขาการลงทุนที่ส าคัญของไทย ได๎แกํ พลังงานไฟฟูา ขนสํงและโทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรมและการทํองเที่ยว 
ธนาคาร อุตสาหกรรมไม๎แปรรูป เครื่องนุํงหํมและหัตถกรรม ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งที่ท าให๎ล าดับการลงทุนของไทยตกลง
หลังจากครองอันดับ 1 มาเป็นเวลานาน อาจเป็นเพราะการลงทุนสาขาพลังงานไฟฟูา ซึ่งเป็นการลงทุนสาขาหลัก
ของไทยใน สปป.ลาว ที่มีมูลคําสูงเริ่มชะลอตัว กอปรกับระยะหลังเวียดนามและจีนได๎ลงทุนในโครงการมูลคําสูง
เพ่ิมขึ้นอยํางมาก โดยเฉพาะโครงการสัมปทานด๎านพลังงานและเหมืองแรํขนาดใหญํ อยํางไรก็ดี รัฐบาลและผู๎น า
ลาวได๎แสดงความประสงค์ในหลาย ๆ โอกาสให๎ไทยมีบทบาทด๎านการลงทุนเพ่ิมขึ้น เพ่ือกลับไปเป็นผู๎ลงทุนอันดับ
หนึ่งตามเดิม 
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3) ด๎านการทํองเที่ยว รัฐบาล สปป.ลาว ให๎ความส าคัญตํอการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและบริการ
ซึ่งเป็นสาขาที่สร๎างรายได๎ที่ส าคัญอยํางตํอเนื่อง โดยในปี 2553 มีนักทํองเที่ยวตํางชาติเดินทางไปลาว 2.5 ล๎านคน 
เป็นนักทํองเที่ยวไทย 1.5 ล๎านคน หรือร๎อยละ 60 รองลงมา ได๎แกํ เวียดนาม และจีน ในขณะที่มีนักทํองเที่ยวลาว
มาไทย 655,034 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.63 ทั้งนี้ นักทํองเที่ยวตํางชาติใน สปป.ลาว ร๎อยละ 72 เป็นนักทํองเที่ยวที่
เดินทางผํานประเทศไทย จึงท าให๎สถานการณ์ทางการเมืองภายในของไทยในชํวงที่ผํานมาได๎สํงผลกระทบอยําง
มากตํอ สปป.ลาว 

4) ด๎านไฟฟูาและพลังงาน ไทย - ลาวได๎ลงนามในบันทึกความเข๎าใจวําด๎วยความรํวมมือด๎านการ
พัฒนาไฟฟูาใน สปป.ลาว เมื่อเดือนธันวาคม 2550 โดย สปป.ลาว มีศักยภาพที่จะพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟูา
อีกหลายโครงการและไทยมีความต๎องการพลังงานเพ่ิมมากขึ้น รัฐบาลไทยจึงได๎ตกลงขยายการรับซื้อไฟฟูาจาก 
สปป.ลาว เพ่ิมเป็น 7,000 เมกะวัตต์ภายในหรือหลังปี 2558 ปัจจุบัน มีโครงการที่จํายไฟฟูาเข๎าระบบของการ
ไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทยแล๎ว 3 โครงการ รวม 1,266 เมกะวัตต์ได๎แกํ โครงการเทิน-หินบูน (2541) 
โครงการห๎วยเฮาะ ( 2542) และลําสุด โครงการน้ าเทิน 2 (2553)และโครงการที่อยูํระหวํางกํอสร๎าง จ านวน        
3 โครงการ ได๎แกํ น้ างึม 2 เทิน-หินบูน (สํวนขยาย) และเหมืองถํานหินหงสาลิกไนต์ รวมก าลังการผลิต 2 ,308 เม
กะวัตต์ และอีก 3 โครงการที่อยูํระหวํางเตรียมการกํอสร๎าง/พิจารณาความเป็นไปได๎อีก ได๎แกํ เขื่อนน้ างึม 3 เขื่อน
เซเปียน-เซน้ าน๎อย และ เขื่อนไชยะบุลี รวมก าลังผลิต 2,050 เมกะวัตต์ 

5)  ด๎านการพัฒนาเครือขํายคมนาคม เป็นความรํวมมือที่ส าคัญเพ่ืออ านวยความสะดวกการ
เดินทางไปมาหาสูํกันระหวํางประชาชนไทย - ลาว และน าไปสูํการขยายความรํวมมือด๎านการค๎า การลงทุนและ
การทํองเที่ยวระหวํางกัน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ สปป.ลาว ที่จะเปลี่ยนจากประเทศที่ไมํมีทางออกทะเลเป็น
จุดเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค ปัจจุบัน โครงการพัฒนาเครือขํายคมนาคมที่ไทยให๎ความชํวยเหลือแกํ สปป.ลาว       
รวมมูลคําประมาณ 8,750.71 ล๎านบาท ประกอบด๎วยโครงการกํอสร๎างถนน โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ า
เหืองและแมํน้ าโขง โครงการกํอสร๎างเส๎นทางรถไฟ โครงการปรับปรุงสนามบิน ในแขวงส าคัญตํางๆ รวมมูลคํา
โครงการที่ได๎ด าเนินการเสร็จสิ้นแล๎วเป็นเงิน 3,686.71 ล๎านบาท และโครงการที่อยูํระหวํางด าเนินการ รวมมูลคํา
ประมาณ 5,046 ล๎านบาท 

4.2.2.3  ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
1)  ความรํวมมือด๎านแรงงาน ความรํวมมือมีความคืบหน๎าตํอเนื่องภายใต๎บันทึกความเข๎าใจวํา

ด๎วยความรํวมมือด๎านการจ๎างแรงงานไทย - ลาว ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2545 ซึ่งทั้งสองฝุายได๎หารือทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับเจ๎าหน๎าที่อยํางตํอเนื่องเพ่ือก าหนดแนวทางรํวมมือในการแก๎ไขปัญหาแรงงานตํางด๎าว
หลบหนีเข๎าเมือง โดยการจัดระเบียบแรงงานตํางด๎าวสัญชาติลาวในไทย และการน าแรงงานลาวกลุํมใหมํมาท างาน
ในไทยโดยถูกกฎหมาย ก าหนดขั้นตอนการจ๎างแรงงาน และให๎การคุ๎มครองแรงงานสัญชาติของแตํละฝุายอยําง
เหมาะสม 
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2)  ความรํวมมือด๎านการตํอต๎านการค๎ามนุษย์ ไทยและลาวได๎ลงนามในบันทึกความเข๎าใจวําด๎วย
ความรํวมมือตํอต๎านการค๎ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กไทย-ลาว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ทั้งสองฝุายได๎
แตํงตั้งคณะท างานรํวมและผู๎ประสานงานกลาง มีการหารือและแลกเปลี่ยนข๎อมูลสถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับ
การค๎ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก การเคลื่อนย๎ายแรงงาน และสนับสนุนให๎จั งหวัดกับแขวงชายแดนที่มี
พรมแดนติดกัน มีความรํวมมือด๎านการประสานการตํอต๎านการค๎ามนุษย์เพ่ือการตํอต๎านการค๎ามนุษย์ในบริเวณ
ชายแดนอยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ความรํวมมือด๎านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สปป.ลาวเป็นประเทศที่ไทยให๎
ความส าคัญในล าดับแรก โดยไทยให๎ความส าคัญกับโครงการพัฒนาใน 3 สาขาหลัก ได๎แกํ การเกษตร การศึกษา
และสาธารณสุข โดยค านึงถึงความต๎องการ ขีดความสามารถและความพร๎อมของแตํละฝุาย ทั้งนี้ ในชํวงปี 2539 -
2553 ไทยได๎ให๎ความรํวมมือทางวิชาการแกํ สปป.ลาว (เฉพาะที่อยูํในความรับผิดชอบของส านักงานความรํวมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหวํางประเทศ) รวมประมาณ 1,121 ล๎านบาท 

4) โครงการพระราชด าริ ความรํวมมือเพ่ือการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชน
ใน สปป.ลาว สํวนหนึ่งด าเนินไปภายใต๎โครงการพระราชด าริ อาทิ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด๎านการเกษตร
ห๎วยซอน-ห๎วยซั้ว (หลัก 22) หรือโครงการสํงเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กก าพร๎า (หลัก 67) ซึ่งเป็น
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามล าดับ 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นโครงการภายใต๎โครงการความรํวมมื อทาง
วิชาการระหวํางมูลนิธิชัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยจ าปาสักด๎วย 

5) โครงการสันถวไมตรี กระทรวงการตํางประเทศได๎จัดสรรงบประมาณภายใต๎โครงการ
สันถวไมตรีเพ่ือชํวยเหลือ สปป.ลาว พัฒนาด๎านการศึกษาและสาธารณสุขอยํางตํอเนื่อง อาทิ การกํอสร๎างอาคาร
เรียนและหอนอนของโรงเรียนตําง ๆ และตํอมา ยังได๎ริเริ่มโครงการโรงเรียน เพ่ือนมิตรสนับสนุนงบประมาณ
กํอสร๎างอาคารเรียนที่โรงเรียนในแขวงชายแดนไทย-ลาว ประจ าปี เป็นเงินปีละ 2 ล๎านบาท ซึ่งในปี 2553 ได๎แกํ 
โครงการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพสะหวันนะเขต ที่แขวงสะหวันนะเขต 

6) การอัญเชิญผ๎าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการตํางประเทศได๎เชิญผ๎าพระกฐิน
พระราชทานไปทอดถวายยังวัดใน สปป. ลาว นับตั้งแตํปี 2538 อยํางตํอเนื่อง โดยในปี 2553 ได๎ด าเนินการที่วัด     
พมสิลา บ๎านนาเซ็ง เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต 

4.2.2.4  ความสัมพันธ์ด้านการทูต 
ปัจจุบัน นายนภดล เทพพิทักษ์  ด ารงต าแหนํงเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ (เข๎ารับต าแหนํงเมื่อ  

2558)  ส านักงานของไทยใน สปป.ลาว ได๎แกํ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สถานกงสุลใหญํ ณ แขวง
สะหวันนนะเขต ส านักงานผู๎ชํวยทูตฝุายทหาร (ทหารบก และทหารอากาศ) และส านักงานสํงเสริมการค๎ า          
ในตํางประเทศ  ส านักงานของ สปป.ลาวในไทย ได๎แกํ สถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ณ กรุงเทพฯ  
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และสถานกงสุลใหญํ สปป.ลาว ณ จังหวัดขอนแกํน 
นอกจากการกระชับและสํงเสริมความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคแล๎ว สปป.ลาว ยังคงให๎

ความส าคัญเพ่ิมขึ้นกับการเสริมสร๎างความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจตําง ๆ ทั้งที่เป็นมิตรประเทศ เชํน การ
เยือนประเทศญี่ปุุนของประธานประเทศ เมื่อเดือนมีนาคม 2553 ในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี ของการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตลาว - ญี่ปุุน การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2553 หรือที่เคยมีประเด็นบาดหมางตํอกัน เชํน การเยือนสหรัฐฯ ของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศของ สปป.ลาว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ทําทีดังกลําวของลาวสะท๎อน
ความเปิดกว๎างของการด าเนินนโยบายตํางประเทศเพ่ิมยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  3 
การอภิปรายผลการศึกษาดูงาน 

  

จากการศึกษาดูงานในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                
ในหนํวยงานภาครัฐและเอกชนสามารถน ามาสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได๎ ดังนี้ 
 

3.1  จังหวัดอุดรธานี 
3.1.1  จุดแข็ง (Strengths) 

3.1.1.1 สภาพภูมิศาสตร์มีพ้ืนที่ใกล๎ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)  
ระยะทางประมาณ 527 กิโลเมตรและใกล๎กับนครเวียงจันทร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารของสปป . ลาวมีความ
ได๎เปรียบด๎านการลงทุนและการค๎าชายแดน 

3.1.1.2. มีโครงขํายการคมนาคมขนสํงที่เหมาะสมอาทิ มสีนามบนิท่ีเป็นศนูย์กลางการคมนาคม
ทางอากาศ และมีระบบการคมนาคมทางบกท่ีสะดวกมีถนนสายอาเซียน AH12 เชื่อมโยงไปทุกภูมิภาคทั้งภายใน
และภายนอกกับประเทศเพ่ือนบ๎านอาเซียนและกลุํมอนุภาคลุํมน้ าโขงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต๎และ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของกรอบความรํวมมือทางเศรษฐกิจอนุภาคลุํมน้ าโขง ( Greater Mekong Sub-
region : GMS)สามารถเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศในกลุํมอาเซียนและกลุํมลุํมน้ าโขง  ( Greater 
Mekong Sub_reion : GMS) ได๎สะดวกทั้งทางบกทางน้ าและทางอากาศ 

3.1.1.3  ใกล๎จุดผํานแดนถาวรดํานหนองคาย 
3.1.1.4 เป็นศนูย์รวมการท่องเท่ียวมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลก 

โดยมีทรัพยากรการทํองเที่ยวที่หลากหลายและเป็นที่รู๎จักท้ังในและตํางประเทศด๎านอารยะธรรม เชํน บ๎านเชียง 
3.1.1.5 มีแหลํงที่พักเพียงพอในการพัฒนาการทํองเที่ยวและการให๎ความสะดวกกับนักเดินทาง

นักลงทุนผู๎ท าการค๎าและการประชุมสัมมนา 
3.1.1.6 เป็นศูนย์รวมทางศาสนามีอริยสงฆ์และวัดที่เป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน 
3.1.1.7 มีทุนทางวัฒนธรรมประเพณีและกลุํมชาติพันธุ์ที่คล๎ายคลึงกับประเทศเพ่ือนบ๎านทั้งลาว 

เวียดนาม และจีน 
3.1.1.8 มีพ้ืนที่ท าการเกษตรขนาดใหญํเป็นอันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแหลํงกัก

เก็บน้ าได๎สามารถสร๎างผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญทั้ง อ๎อย  ข๎าว ยางพารา มันส าปะหลัง และพืชเศรษฐกิจ
ส าคัญทางเศรษฐกิจอื่น ๆ 

3.1.1.9 เป็นศูนย์กลางการตลาดทางการเกษตรการค๎าปลีกและการค๎าสํง สามารถสร๎างผลิตภัณฑ์
มวลรวมเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง 
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3.1.1.10 องค์กรเอกชนผู๎ประกอบการและหนํวยงานราชการมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ
เพ่ือนบ๎าน 

3.1.1.11 มีสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 976 แหํง นอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 55 แหํง รวมทั้งสิ้น 1,028 แหํง (สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แยกเป็น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพป.อุดรธานี เขต 1 – 4 จ านวน 870 แหํง ส านักงาน
คณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน (ประเภทสามัญ และอาชีว สังกัด สพป.อด. 1 -4 ) จ านวน 70 แหํง  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 9 แหํง ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบ (กศน.) จ านวน 20 
แหํง ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ านวน 1 แหํง และ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 3 แหํง (ม.ราชภัฏ , 
ม.ราชธานี และวิทยาลัยสันตพล) นับเป็นจุดแข็งของจังหวัดอุดรธานี ที่มุํงสํงเสริมศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ให๎
มีวิชาความรู๎แบบยั่งยืน อันจะสํงผลโดยตรงให๎บุคคลผู๎ผํ านการศึกษาอบรมดังกลําว กลับคืนสูํภาคแรงงานที่ได๎
มาตรฐาน 

 3.1.1.12 มีประชากรในวัยแรงงานจ านวนมาก (อายุ 15-59 ปี) คิดเป็นร๎อยละ 69 
 3.1.1.13 มีการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน มีสถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกอ าเภอ 
 3.1.1.14 มีรูปแบบการบริหารราชการในรูปคณะกรรมการบริหารจังหวัด ถือเป็นรูปแบบในเชิง

บูรณาการ เพื่อแก๎ปัญหาระบบการบริหารแบบเดิม ที่ให๎ผู๎วําราชการจังหวัดสามารถบริหารราชการจังหวัดได๎อยําง
คลํองตัวมากยิ่งขึ้น เป็นการปรับระบบบริหารจัดการของผู๎วําราชการจังหวัด ให๎เป็นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์    
โดยมีการศึกษาฐานข๎อมูลจากทุกหนํวยงานในจังหวัด ซึ่งจะชํวยให๎การบริหารงานเกิดความเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น 
สามารถแก๎ไขปัญหาในพ้ืนที่ได๎อยํางเบ็ดเสร็จ    

 3.1.1.15 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นโดยสถิติคดีอาญาของจังหวัดอุดรธานี ในปี 
2558 จ านวนทั้งสิ้น 5,657 คดี จับกุมได๎ จ านวน 5,828 เมื่อเทียบกับปี 2557 พบวําจ านวนคดีลดลงจ านวน 2,836 
คดี นับวําเป็นจุดแข็งของจังหวัดอุดรธานี ที่มีการท างานในเชิงบูรณาการจากทุกหนํวยงานทางด๎านการรักษาความ
สงบเรียบร๎อยของสังคม ท าให๎สร๎างความเชื่อมั่นให๎กับประชาชนในพ้ืนที่ สํงเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดในด๎านการ
ทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ปีพ.ศ.2557-2560 ในวิสัยทัศน์การ
พัฒนาที่วํา “ เมืองนําอยูํ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง” 

3.1.1.16 กระแสนิยมสินค๎าไทยของประเทศเพ่ือนบ๎านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
(สปป.ลาว)และเวียดนามซึ่งมีความคุ๎นเคยและนิยมสินค๎าไทย 

3.1.2  จุดอ่อน (Weaknesses) 
3.1.2.1. ภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) น๎อยขาดทักษะ ด๎านภาษาและการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล 
3.1.2.2 การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรกรรม 
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3.1.2.3 อุตสาหกรรมตํอเนื่องมีน๎อยและขาดการรวมกลุํมเพ่ือเชื่อมโยงในด๎านการผลิตการแปรรูป
และการตลาด 

3.1.2.4 เนื่องจากมีเขตพ้ืนที่ใกล๎จุดผํานแดนถาวรดํานหนองคายจึงเป็นปัญหาอาชญากรรมข๎าม
ชาติ และปัญหาอาชญากรรมภายในประเทศที่ผู๎กระท าผิดใช๎ชํองทางของจังหวั ดอุดรธานี เป็นชํองทางในการ
ล าเลียงสิ่งของผิดกฎหมาย อาทิ ยาเสพติด รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักขโมย ท าให๎เจ๎าหน๎าที่ต ารวจต๎อง
แบํงก าลังมาดูแลรักษาความเรียบร๎อยในด๎านดังกลําวเพ่ิมเติมอีกด๎วย 

3.1.2.5 ลักษณะภูมิศาสตร์ท าให๎แหลํงน้ าไมํครอบคลุมพ้ืนที่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
3.1.2.6 ระบบการจัดเก็บข๎อมูลมีความนําเชื่อถือน๎อยยังไมํเชื่อมโยงระหวํางหนํวยงานและยังไมํมี

การน าข๎อมูลมาเพ่ือใช๎ในการวางแผนและการตัดสินใจอยํางจริงจัง 
3.1.2.7 มีแรงงานผิดกฎหมายที่เข๎ามาแยํงอาชีพของแรงงานไทยจ านวนมาก 
3.1.2.8 มีการเข๎ามาใช๎บริการในระบบสาธารณสุขของไทย ท าให๎คนไทยขาดโอกาสในการเข๎าถึง

บริการในระบบสาธารณสุข 
3.1.3  โอกาส (Opportunities) 

3.1.3.1 นโยบายการรวมกลุํมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เอ้ือตํอการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืน
ฐานรองรับการค๎าการลงทุนของกลุํมจังหวัด 

3.1.3.2 เป็นพ้ืนที่อยูํติดกับจังหวัดหนองคายใกล๎กับนครหลวงเวียงจันทน์ของสปป .ลาวซึ่งเป็น
เมืองศูนย์กลางการบริหารและศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต๎และ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของกรอบความรํวมมือทางเศรษฐกิจอนุภาคลุํมน้ าโขง ( Greater Mekong Sub-
region : GMS) 

3.1.3.3 นโยบายการพัฒนาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนด๎านการผลิตเพ่ือการสํงออก 
(Export ProcessingZone )เอ้ือตํอการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด 

3.1.3.4 กระแสนิยมสินค๎าไทยของประเทศเพ่ือนบ๎านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
(สปป.ลาว)และเวียดนามซึ่งมีความค๎ุนเคยและนิยมสินค๎าไทย 

3.1.4  อุปสรรค (Threats) 
3.1.4.1 นโยบายการรวมกลุํมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สํงผลตํอการเคลื่อนย๎าย

ทรัพยากรการผลิตอยํางเสรีรวมทั้งลดชํองวํางการกีดกันทางการค๎าระหวํางประเทศกลุํมอาเซียนเป็นข๎อจ ากัดใน
การแขํงขันด๎านการค๎าการลงทุนเชํนคําแรงขั้นต่ าผลิตภาพของแรงงานและแรงงานผิดกฎหมายเป็นต๎น 

3.1.4.2 การผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกสํงผลกระทบตํอสถานการณ์การค๎าการลงทุนของกลุํม
ประเทศอาเซียนและกลุํมอนุภาคลุํมน้ าโขงเชื่อมโยงสูํการพัฒนาด๎านการค๎าการลงทุนของจังหวัด 

3.1.4.3 ระเบียบกฎหมายระหวํางประเทศท่ีเกี่ยวข๎องกับการค๎าและการลงทุนระหวํางประเทศ 
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3.1.4.4. นโยบายที่เปลี่ยนแปลงบํอยและสถานการณ์การเมืองที่ไมํมีเสถียรภาพ 
 3.1.4.5  นโยบายการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางการคมนาคมขนสํงที่มีต๎นทุนสูง 
 

3.1.5  จุดเด่นที่น่าสนใจ 
3.1.5.1 นโยบายรัฐบาลที่มุํงเน๎นการทํองเที่ยวและเศรษฐกิจสร๎างสรรค์รวมทั้งทิศทางการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมการตระหนักในเรื่องของภาวะโลกร๎อนพลังงานทดแทนและอ่ืนๆที่มีแนวโน๎ม
ของโลกปัจจุบันท าให๎นักทํองเที่ยวหันมานิยมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิเวศน์มากยิ่งข้ึน 

3.1.5.2  มีจ านวนโรงพยาบาลรองรับผู๎ปุวยทั้งภายในประเทศและตํางประเทศโดยเฉพาะในกลุํม
ประเทศเพ่ือนบ๎านสํวนใหญํกระจุกตัวอยูํในจังหวัดอุดรธานีทั้งของรัฐและเอกชนที่เป็นที่มีผู๎ปุวยมาใช๎บริการมาก
เชํนโรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนาอุดรธานีโรงพยาบาลเอกอุดรและโรงพยาบาลอุดรธานี 

3.1.5.3  มีสถาบันระดับอุดมศึกษาในจังหวัดหลายแหํงแสดงให๎เห็นวํามีความพร๎อมในการ
ให๎บริการด๎านการศึกษาสามารถผลิตผู๎ส าเร็จการศึกษาเป็นแรงงานที่หลากหลาย 

3.1.5.4 มีถนนสายอาเซียน AH12 เชื่อมโยงไปทุกภูมิภาคทั้งภายในและภายนอกกับประเทศ
เพ่ือนบ๎านอาเซียนและกลุํมอนุภาคลุํมน้ าโขงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต๎และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
ของกรอบความรํวมมือทางเศรษฐกิจอนุภาคลุํมน้ าโขง ( Greater Mekong Sub-region : GMS) 

3.1.5.5 มีเส๎นทางคมนาคมทางรถไฟจากกรุงเทพฯ-อุดรธานี ประจ าทุกวัน 
3.1.5.6 มีสนามบินนานาชาติที่จังหวัดอุดรธานีและมีหลายเทียวบินตํอวัน 

3.2  จังหวัดหนองคาย 
3.2.1  จุดแข็ง (Strengths) 

3.2.1.1 จังหวัดหนองคายเป็นเมืองคูํแฝดของนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีระยะทางหํางจากอ าเภอเมืองหนองคายประมาณ 24 
กิโลเมตรโดยมีสะพานมิตรภาพไทย - ลาวเป็นเส๎นทางเชื่อมมีดํานศุลกากรหนองคายดํานตรวจคนเข๎าเมือง
หนองคายเป็นดํานถาวรที่อ าเภอเมืองหนองคายท าให๎เป็นประตูการค๎าชายแดนและการทํองเที่ยวซึ่งจะสามารถ
พัฒนาให๎เป็นศูนย์กลางการค๎าเพ่ือการสํงออกหรือการก าหนดให๎เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3.2.1.2 มีพ้ืนที่อาณาเขตของจังหวัดทอดยาวตามล าน้ าโขงเป็นระยะทางประมาณ 210.60 
กิโลเมตรรวมทั้งมีปริมาณน้ าจากแมํน้ าโขงเพียงพอในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและยังเหมาะสมในการท าการ
ประมงซึ่งสามารถพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยศึกษาและรวบรวมพันธุ์ปลาน้ าจืดของกลุํมจังหวัด 
   3.2.1.3 มีการบริหารจัดการของหนํวยงานสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องมีการจัดโครงการตามภารกิจ
รองรับปัญหาภัยแล๎งของจังหวัด โดยการท างานบูรณาการรํวมกัน โดยมีจังหวัดเป็นผู๎ประสานงาน มีโครงการสูบน้ า
ชํวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล๎งของโครงการชลประทาน เป็นต๎น 
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3.2.1.4 เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา เป็นอันดับที่ 8 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.2.1.5 มีตลาดทําเสด็จเป็นแหลํงซื้อ – ขายสินค๎าและเป็นศูนย์รวมสินค๎าอินโดจีนซึ่งเป็นที่รู๎จัก

ของนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศ 
3.2.1.6 มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวและแมํน้ าโขง 
3.2.1.7  มีปรากฏการณ์ธรรมชาติบั้งไฟพญานาคซึ่งเป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยวทั่วโลก 
3.2.1.8 มีโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรและการแปรรูปสามารถรองรับผลผลิตด๎าน

การเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล๎เคียง 
   3.2.1.9 ได๎รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Moderm Maturityวําเป็นแหลํงพักผํอนติดอันดับ 7 
สถานที่ดีที่สุดในโลก ส าหรับผู๎สูงวัยชาวอเมริกัน อายุ 50 ปีขึ้นไป จึงเป็นจังหวัดที่ตํางประเทศจัดอันดับให๎เป็นเมือง
นําอยูํอันดับ 7 ของโลก 

3.2.1.10 มีสถานที่พ านักแบบ Home Stay และ Long Stay และสถานที่ทํองเที่ยวทางธรรมชาติ
และเชิงนิเวศน ์

3.2.1.11  มีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่คล๎ายคลึงกันระหวํางประชาชนจังหวัดหนองคายและ
นครเวียงจันทน์ 

3.2.1.12 มีสถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนาตลอดจนอริยสงฆ์ที่เป็นที่รู๎จักของประชาชนทั้ง
ภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ๎าน 

3.2.1.13 มีสถาบันการศึกษาทุกระดับ สามารถท าหน๎าที่เป็นศูนย์กลางขยายโอกาสทางการศึกษา
ของประชาชนในเขตจังหวัดและจังหวัดใกล๎เคียงตลอดจนประเทศเพ่ือนบ๎าน 

3.2.1.14 มีพ้ืนที่ชุํมน้ าที่มีความส าคัญในระดับนานาชาติ 
   3.2.1.15 มีการบูรณาการรํวมกันของสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องในการแก๎ไขปัญหาด๎านแรงงานขาด
แคลน โดยมีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหนํวยฝึกทักษะอาชีพให๎แกํแรงงาน เพ่ือรองรับความขาดแคลนแรงงาน 
โดยฝึกงานให๎ตรงกับอาชีพที่ขาดแคลน 

3.2.1.16 หนํวยงานรัฐสนับสนุนให๎เอกชนตั้งบริษัทอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับสินค๎าด๎านการเกษตร 
ผลิตเป็นสินค๎าอุตสาหกรรมเพ่ือสํงออกไปขายในประเทศและตํางประเทศ เพ่ือดึงเม็ดเงินกลับมาในประเทศ เชํน มี
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตซอสปรุงรสมะเขือเทศ ปลาในซอสมะเขือเทศ มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม๎ เม็ด
พลาสติก เป็นต๎น 

     3.2.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 
   3.2.2.1 เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดหนองคายมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาวตามล าน้ าโขง โดยมี
ความยาวถึง 195 กิโลเมตร มีเขตการปกครอง 9 อ าเภอ จึงท าให๎มีความล าบากในการเดินทางจากอ าเภอที่อยูํใกล๎
กัน เชํน อ าเภอสังคม กับอ าเภอเฝูาไรํ ต๎องใช๎เวลาในการเดินทางไกล เสียคําใช๎จํายสูง 
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   3.2.2.2 พ้ืนที่สํวนใหญํของจังหวัดหนองคาย เป็นการท าการเกษตรแตํยังประสบปัญหาความแห๎ง
แล๎ง ขาดแคลนน้ าในฤดรู๎อน ทั้งท่ีเป็นจังหวัดที่ติดล าน้ าโขง 

   3.2.2.3 ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ด๎านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม แรงงานขาดความรู๎ ทักษะใน
การท างานด๎านอุตสาหกรรม แรงงานทิ้งถิ่นฐานไปท างานในเมืองใหญํ 

3.2.2.4 เศรษฐกิจของจังหวัดยังไมํกระเตื้องขึ้นทั้งที่เป็นจังหวัดที่มีสะพานมิตรภาพไทยลาว แ ตํ
ปรากฎวําสินค๎าที่สํงออกไปยัง สปป.ลาว เป็นสินค๎าที่มาจากจังหวัดอ่ืน หรือจากบริษัทใหญํที่เป็นผู๎สํงออกสินค๎า 
ดังนั้น รายได๎จึงไมํตกถึงพ้ืนที่ แตํกลับตกไปยังบริษัทเอกชนแหํงอื่นที่เป็นผู๎สํงออก 

   3.2.2.5 ราคาสินค๎าการเกษตรตกต่ า เนื่องจากเกษตรกรปลูกพืชอยํางเดียวกันเป็นจ านวนมาก 
เชํน ข๎าว มะเขือเทศยางพารา จึงท าให๎พืชเกษตรล๎นตลาดราคาจึงตกต่ า 

    3.2.2.6 ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากประชาชนในท๎องถิ่นสํวนใหญํเป็น
เกษตรกรมีรายได๎น๎อย เมื่อเกิดภาวะเจ็บปุวยต๎องการรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐ แตํมีแพทย์ประจ าโรงพยาบาล
น๎อย ไมํเพียงพอตํอจ านวนคนไข๎ท่ีรอการรักษา 

   3.2.2.7 มีการลักลอบน าสินค๎าเข๎า – ออกในลักษณะผิดกฎหมาย (หนีภาษี) สํงผลให๎
ผู๎ประกอบการที่ด าเนินตามขั้นตอนที่ถูกต๎องตามกฎหมายขาดแรงจูงใจในการพัฒนาระบบการค๎าให๎เข๎าสูํการ
แขํงขันท่ีเป็นสากล 

3.2.2.8 ผู๎บริหารระดับท๎องถิ่นยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในการบริหารจัดการ 
3.2.2.9 การพัฒนาด๎านการเกษตรยังมีการด าเนินการไมํครบวงจรสํงผลให๎การผลิตภาค

เกษตรกรรมมีปัญหาในด๎านราคาผู๎ประกอบการและผู๎ผลิตในจังหวัดยังไมํตื่นตัวในการพัฒนาสินค๎าและการบริการ 
3.2.2.10 การรวมกลุํมของภาคเอกชนในจังหวัดด๎านธุรกิจยังขาดเอกภาพ 
3.2.2.11 การวางผังเมืองยังไมํเหมาะสมและยังไมํครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของจังหวัด 
3.2.2.12 ความผันผวนของภัยธรรมชาติท าให๎มีปัญหาน้ าทํวมพ้ืนที่และปัญหาพ้ืนที่แห๎งแล๎งซ้ าซาก

สํงผลเสียตํอการผลิตทางการเกษตรและการค๎า 
3.2.2.13 ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งบริเวณพ้ืนที่ที่ติดกับแมํน้ าโขงท าให๎ตลิ่งพังทลายปีละหลายสิบ

เมตรเป็นผลเสียตํอสภาพแวดล๎อมและเสียแผํนดินของประเทศ 
3.2.2.14 ภูมิประเทศของจังหวัดทอดยาวไปตามแมํน้ าโขงท าให๎มีผลกระทบตํอระบบการบริหาร

ของภาครัฐและภาคเอกชน 
3.2.2.15 องค์กรภาคประชาชนยังไมํเข๎มแข็ง 
3.2.2.16 ขาดแหลํงเงินทุนระยะยาวเพ่ือให๎ประชาชนและภาคเอกชนใช๎ในการด าเนินงานทาง

ธุรกิจตลอดจนการลงทุน 
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3.2.2.17 โครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของจังหวัดในปัจจุบันยังไมํเอ้ือตํอการค๎า 
การลงทุนและการทํองเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎านได๎อยํางมีประสิทธิภาพเทําที่ควร 

3.2.2.18  สินค๎าอุตสาหกรรมประเภทแปรรูปผลผลิตการเกษตรยังเป็นการแปรรูปอยํางงํายใช๎
เทคโนโลยีต่ าและไมํมีความหลากหลายสํวนสินค๎าระดับต าบลแม๎มีมากแตํยังขาดคุณภาพและมาตรฐาน 

3.2.2.19 เนื่องจากมีเขตพ้ืนที่ติดจุดผํานแดนถาวรดํานหนองคาย จึงเป็นปัญหาอาชญากรรมข๎าม
ชาติ และปัญหาอาชญากรรมภายในประเทศที่ผู๎กระท าผิดใช๎ชํองทางของจังหวัดหนองคาน เป็นชํองทางในการ
ล าเลียงสิ่งของผิดกฎหมาย อาทิ ยาเสพติด รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักขโมย ท าให๎เจ๎าหน๎าที่ต ารวจต๎อง
แบํงก าลังมาดูแลรักษาความเรียบร๎อยในด๎านดังกลําวเพ่ิมเติมอีกด๎วย 

3.2.2.20 มีแรงงานผิดกฎหมายที่เข๎ามาแยํงอาชีพของแรงงานไทยจ านวนมาก 
3.2.2.21 มีการเข๎ามาใช๎บริการในระบบสาธารณสุขของไทย ท าให๎คนไทยขาดโอกาสในการเข๎าถึง

บริการในระบบสาธารณสุข  
3.2.3  โอกาส (Opportunities) 
  3.2.3.1 จังหวัดหนองคายอยูํใกล๎กับเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์) จึงสามารถรํวมมือกันพัฒนาและใช๎ทรัพยากรในการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคําโดยใช๎สิทธิพิเศษทางภาษีและศุลกากรรํวมกัน 

3.2.3.2 มีส านักงานการค๎าชายแดนและส านักงานการค๎าตํางประเทศตั้งอยูํในจังหวัดเอ้ือตํอการ
สํงเสริมด๎านการค๎าชายแดนระหวํางจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ๎าน 

3.2.3.3  สปป.ลาวมีอัตราคําจ๎างแรงงานต่ าท าให๎วัตถุดิบน าเข๎ามีราคาถูก 
3.2.3.4  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราในเขตจังหวัดหนองคาย 
3.2.3.5 รัฐบาลของสปป.ลาวและเวียดนามให๎การสนับสนุนในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจหนองคาย – 

สปป.ลาว – เวียดนาม 
3.2.3.6  สปป.ลาว มีพ้ืนที่ปลูกพืชเชิงพาณิชย์ได๎หลายชนิดสามารถน าเข๎ามาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคํา

ในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
3.2.3.7 รัฐบาลมีนโยบายแก๎ไขปัญหาความยากจนการปราบปรามยาเสพติด ผู๎มีอิทธิพลการทุจริต

ประพฤติมิชอบคอรัปชั่นการปฏิรูประบบการศึกษาที่ชัดเจนและตํอเนื่องท าให๎การพัฒนาจังหวัดได๎ผลและเป็น
รูปธรรม 

3.2.3.8 กระแสการตื่นตัวด๎านสิ่งแวดล๎อมของประชาชนมีสูงขึ้นจะชํวยในการพัฒนาและแก๎ไข
ปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมของจังหวัดมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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 3.2.4  อุปสรรค (Threats) 
3.2.4.1 หลักเกณฑ์การติดตํอค๎าขายของประเทศเพ่ือนบ๎านไมํแนํนอนและไมํชัดเจนรวมทั้ง

ขั้นตอนการผํานพิธีการศุลกากรมีปัญหาด๎านกฎหมายขั้นตอนระเบียบเงื่อนไขไมํเป็นสากลเป็นเหตุให๎เป็นอุปสรรค
ตํอการค๎าขายระหวํางจังหวัด กับ สปป.ลาว เวียดนาม จีน 

3.2.4.2 สินค๎าจากประเทศกลุํมอินโดจีนผํานแดนจากประเทศอ่ืนเข๎ามาสูํตลาดการค๎าของจังหวัด
หนองคายเพิ่มขึ้น 

3.2.4.3 ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจเพื่อนบ๎านที่มีตํอนักธุรกิจไทยยังมีลักษณะหวาดระแวงท าให๎เป็น
อุปสรรคในการพัฒนาการค๎าชายแดน 

3.2.4.4  ประเทศเพ่ือนบ๎านมีระบบการปกครองแตกตํางกับประเทศไทยท าให๎เกิดปัญหาและ
อุปสรรคตํอการติดตํอค๎าขายและการรํวมมือพัฒนาในด๎านตํางๆ 

3.2.4.5 มีการแขํงขันการเป็นศูนย์กลางการค๎าอินโดจีนกับกลุํมจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร 
3.2.4.6 นโยบาย สปป.ลาวลดการพ่ึงพาสินค๎าไทยโดยให๎การสํงเสริมการค๎าและรับสินค๎าจากจีน

และเวียดนามมากข้ึน 
3.2.4.7 ระบบการค๎าและการลงทุนของจังหวัดยังอยูํในวงจ ากัด 
3.2.4.8 มีกลุํมธุรกิจขนาดใหญํจากตํางประเทศมาลงทุนประกอบธุรกิจด๎านการขายปลีก -ขายสํง

ในจังหวัดท าให๎ธุรกิจระดับท๎องถิ่นเติบโตยาก 
3.2.4.9 ราคาน้ ามันมีแนวโน๎มสูงขึ้นท าให๎ต๎นทุนการผลิตและการบริการสูงขึ้น 

3.2.5  สรุปการเสวนา  เรื่องความรํวมมือและการบูรณาการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัด
หนองคายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห๎องประชุม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดย
สรุปสาระส าคัญในประเด็นเนื้อหาหลัก ได๎ดังนี้ 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 
 มิติ ปชช. อีสานไมํได๎ขาดน้ า แตํไมํสามารถเก็บน้ าได๎ ไมํได๎รับงบประมาณในการจัดการน้ า ท าให๎

ชาวอีสานเดินทางไปท างานที่กรุงเทพฯ 
 มิติราชการ โครงการที่ท าเป็น pilot project กํอนแล๎วสํงให๎จังหวัด ซึ่งที่ผํานมาจะสํงให๎ โดยบอก

วําทดลองแล๎ว แตํไมํเคยถามวําต๎องการอะไร อีสานมีความพร๎อมหลาย แตํขาดการจัดสรรทรัพยากร ขาดการ
บริหารจัดการ จังหวัดหนองคายโชคดีที่มีแมํน้ าโขงประสานมิตรภาพแตํจังหวัดหนองคายไมํเคยมีสินค๎าจังหวัด
ตัวเองไปประเทศลาว ทั้งๆที่มีการค๎า การสะพัดของเงินชายแดนมากมาย ซึ่งในข๎อเท็จจริง สินค๎าจากที่อ่ืนเข๎าไปใน
ลาวหนองคายใช๎ประโยชน์จากชลประทานน าน้ าจากโขงเข๎าพ้ืนที่ จะท าโมเดลที่น าน้ าเข๎าไปในพ้ืนที่ให๎มากที่สุด 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การเกษตรให๎มากขึ้น ปรับให๎มีพืชเศรษฐกิจใหมํๆ เชํน กล๎วยน้ าว๎า กล๎วยหอมทอง เพ่ือเพ่ิมรายได๎
สวัสดิการฯ 
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 นายเกษมสันต์  เครือเจริญ  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย 
 ผู๎ใช๎แรงงานเป็นภาคการเกษตรน๎อยลง แก๎โดยการท า MOU กับ ลาว น าเข๎าแรงงาน กรรมการ+

ในบ๎าน โดยผํานกระบวนการ โดยจังหวัดหนองคายจดทะเบียน ให๎ความรู๎ด๎านตํางๆ เพ่ือลดปัญหาการค๎ามนุษย์ 
ไมํได๎รับความเป็นธรรมจากการจ๎างแรงงาน นอกจากแรงงานน าเข๎าแล๎วยังมีผู๎ประกอบกิจการเกษตรจ านวนหนึ่ง ที่
ได๎มีการพัฒนาการด าเนินเกษตรให๎ไปสูํอุตสาหกรรม เพิ่มมูลคําสินค๎า นอกจากนี้ยังมีการดึงแรงงานกลับโดยการตํอ
ยอดให๎กลับมาท ากิจการที่จังหวัด 

 

นางสาวดวงใจ  สุขเกษมสิน   รองประธานหอการค้าและเลขาธิการหอการค้าจังหวัด
หนองคาย 

 ในภาคอุตสาหกรรม โรงงานหลักๆ เป็นด๎านการเกษตร เพ่ือมีการเปลี่ยนพืชเศรษฐกิจ เชํน จาก
มะเขือเทศเป็นยางพารา แรงงานก็จะเปลี่ยนไปกรีดยาง มะเขือเทศก็จะประสบปัญหา ในภาคเอกชนการน าเรื่อง
การเกษตรมาอยํางเดียวไมํพอ ต๎องให๎ความรู๎ด๎วย บางโอกาสเป็นนวัตกรรม ที่มีเรื่องไมํซับซ๎อน แตํถ๎าขาดความ
เข๎าใจ ซึ่งควรจะต๎องมีความรู๎วําจะท าอยํางไรให๎มีการลงทุนน๎อยแตํสามารถเก็บทุนไว๎ได๎เพ่ือขยายกิจการตํอไป หรือ
น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ ก็จะเป็นประโยชน์ ไมํต๎องเป็นภาระกับทางราชการ 

นายแพทย์สมชายโชติ ปิยะวัฒน์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
วิสัยทัศน์  ประชาชนในจังหวัดมีสุขภาพดี 
ภารกิจ  ประชาชนสุขภาพดี เจ๎าหน๎าที่มีความสุข ระบบสุขภาพมีคุณภาพ 

 

  1. ประชาชนไมํปุวยกํอนอายุ 7 ปี อายุคาดเฉลี่ย 80 ปี 
 2. ผู๎ปฏิบัติงานด๎านสุขภาพทุกระดับ ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะเหมาะสมกับหน๎าที่ มีความรัก     

ในงานที่ท ามีเจตคติท่ีดีตํอองค์กร มีความเจริญก๎าวหน๎าในสายงาน มีเพ่ือนรํวมงานที่ดี สิ่งแวดล๎อมและโอกาสที่เอ้ือ
ตํอการท างาน 

 3. ระบบสุขภาพที่ประชาชนทุกคนเข๎าถึงงํายในทุกระดับ ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และระดับที่
ก๎าวหน๎าขึ้นไป ผํานการสํงตํอแบบไร๎รอยตํอ เป็นระบบสุขภาพที่ให๎บริการสํงเสริมสุขภาพ ปูองกันและควบคุมโรค 
รักษาพยาบาลฟ้ืนฟูและคุ๎มครองผู๎บริโภค ส าหรับประชาชนทุกกลุํม ทุกวัย โดยสนับสนุนให๎ระบบสุขภาพระดับ
พ้ืนที่เป็นฐานในการบริหารจัดการที่ใกล๎ชิดประชาชนที่สุด พร๎อมทั้งมีภาคีเครือขํายท างานรํวมกันทุกสาขาวิชาชีพ 
มุํงเปูาท่ีประชาชนเป็นศูนย์กลางได๎รับประโยชน์สูงสุด 

ค่านิยม ธรรมาภิบาล รักสามัคคี วิถีพอเพียง 
 แนวคิดการท างานให๎ได๎ผลดี องค์ประกอบ 6 building block+1 Community Participation 
 1. ด๎านภาวะผู๎น า และธรรมาภิบาล (Leadership and Governance) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ก าหนดทิศทาง เปูาหมายให๎ชัดเจน และกลยุทธ์ บูรณาการแบบมีสํวนรํวม โดยรวบรวมข๎อมูล ผู๎มีสํวนได๎ สํวนเสีย 
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ทุกระดับ นโยบายรัฐบาล กระทรวง เขต จังหวัด และปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ถํายทอดสื่อสารแกํบุคลากรทุกระดับ 
บริหารจัดการ Service Plan Team DHS ต าบลจัดการสุขภาพ FCT CIPO ทุกระดับ บูรณาการกัน มีคูํมือ
ประกอบการท างาน Small success การนิเทศงานเปูาหมายเป็นองค์กรที่ Lerning Organization และมี good 
governance เปูาหมายด๎านบุคลากรให๎เป็น Strategic Partner/Managerial Expert/Change Agent/Employee champion 
เพ่ือให๎เกิด เพ่ิมคนสุขภาพดี ลดคนปุวย ขยายการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 

 2. พัฒนาระบบบริการ (Service Delivery) ยึดหลักเข๎าถึงงําย คลอบคลุม ปลอดภัย คุณภาพ  
โดยให๎บริการ ตั้งแตํการปูองกันโรค สํงเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูอาการ และมีระบบการ  สํงตํอ
แบบไร๎รอยตํอ มีการประสานงาน สํงข๎อมูลในทุกระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิใช๎หลัก   One Province 
One Hospital ก าหนดให๎มีเครือขํายระดับ S M F P โรคที่ส าคัญ 12 สาขาหลัก มีการออกแบบการให๎บริการที่
เหมาะสมในแตํระดับ มีคณะท างานแตํละคณะ มีการสนับสนุน 4M ติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัด รํวมกับทีม 
DHS ต าบล จัดการสุขภาพ FCT เปูาหมาย คือ Seamless Service network / Self containment / Referal 
Cascade 

 3. ก าลังคนด๎านสุขภาพ (Health Workforce) บุคลากรมีความส าคัญมาก เพราะเป็นก าลังในการ
ขับเคลื่อนงานให๎ส าเร็จ ต๎องดูทั้งด๎านปริมาณ ความพอเพียงกับภาระงาน เทียบกับ FTE และความสามารถในการ
ท างาน สมรรถนะ ความช านาญ และความเหมาะสม มีการประชุม การวางแผนก าลังคน ทั้งจ านวนและการพัฒนา
ความรู๎ โดยยึดหลักความจ าเป็นในการอบรม ภาระงานทีคาดวําจะเกิดขึ้น การคัดเลือกคน การนิเทศงาน การอบรม
ทีม่ีประสิทธิภาพ การดูแลด๎านสวัสดิการ สิ่งแวดล๎อม ทีมงานให๎นําอยูํนําท างาน การพัฒนาเติบโตในสายงาน ความ
ท๎าทายในงาน มีความสุขและอยากท างาน รักในงานที่ท า มีจิตบริการ 

4. ระบบข๎อมูลและการสื่อสาร (Health Information System) มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง 
ทันเวลา เพ่ือจะได๎น ามาใช๎ประกอบการพิจารณาในเรื่องตํางๆ ทั้งการวางแผนการท างาน การตัดสินใจในการ
ท างาน การติดตามประเมินผล หรือออกแบบบริการ ในการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตํางๆ เราจะต๎องเสนอข๎อมูล 
คืนข๎อมูลให๎รับทราบ ความส าคัญ Hard ware, Soft ware และ People ware 

5. คําใช๎จํายด๎านสาธารณสุข (Health Financing + Accounting) การวิเคราะห์ข๎อมูลทาง
การเงิน คุณภาพบัญชี Planfinการควบคุมการใช๎จํายให๎เป็นไปตามแผน ความสอดคล๎องรายได๎ – คําใช๎จํายกับ  
แผนการสํงข๎อมูลบัญชี มีการประชุมบุคลากรทางการเงิน การบัญชี ให๎มีการเข๎าใจในการท าแผน วิเคราะห์ ควบคุม 
สํงข๎อมูล ประชุม หนํวยบริการที่มีความเสี่ยงตํอการมีภาวะวิกฤติทางการเงินการคลัง ให๎จัดท าแผนและควบคลุม 
คําใช๎จําย เพ่ิมรายรับ และดูแลกันเป็นเครือขํายแบบพี่แบบน๎อง ให๎แก๎ปัญหารํวมกัน ทั้งจังหวัด 

6. ระบบเทคโนโลยีการแพทย์ (Medical Technology) ค านึงถึง Safety Efficacy or Effectiveness/ 
Cost effectivesness/Social ethical Implication Affordability เพ่ือน ามาประยุกต์ใช๎ในการตัดสินใจ เลือกล าดับ 
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ความส าคัญ ความคุ๎มคําในการบริหารจัดการ การออกแบบการให๎บริการ การจัดซื้ออุปกรณ์ ทางการแพทย์ ให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

7. Community Participation การมสีํวนรํวมของชุมชน ภาคประชาสังคม ประชาชน ทุกภาคสํวน 
อยํางไรก็ตาม การสร๎างระบบความมั่นใจ ด๎านสุขภาพ ปัญหาโรคมะเร็งน้ าดี - ไต นอกจากนี้ยัง

เป็นความดัน เบาหวาน ไตวาย จะท าอยํางไรให๎มีการ socialzyationอยํางไรตั้งแตํตั้งครรภ์ – เชิงตะกอน ท ายํางไร
ให๎มีคุณภาพ ครูมีคุณภาพท่ีสํงตํอคนคุณภาพท่ีมีปัญหาน๎อยโดยมีโจทย์ที่ส าคัญคือ 

 1.โรคที่ต๎องควบคุมให๎ได๎ 
 2.พัฒนาระบบบริหาร ทุกกลุํม 
 3. สํงเสริมอาหารปลอดภัย 
 มีการน า MOU กับ สปป.ลาว เกี่ยวกับการด าเนินการสุขภาพ รํวมมือปูองกัน เฝูาระวัง พัฒนา

ระหวํางกัน เรื่องอาหาร ผลิตภัณฑ์ ผู๎ปุวย พาหนะน าโรค 
สรุปสาระส าคัญในประเด็นข้อคิดเกี่ยวกับการบริหารความยุติธรรม ได้ดังนี้ 

   1.นายเกษมสันต์  เครือเจริญ สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ได๎เสนอข๎อคิดวํา

ในการบริหารงานยุติธรรม ควรมีการสํงเสริมให๎ทุกสํวนราชการ องค์กร และหนํวยงานตํางๆ “ดูแลนายจ๎างลูกจ๎าง

ด๎วยความเป็นธรรม”  

   2. นายแพทย์สมชายโชติ ปิยะวัฒน์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายหนองคายได๎

เสนอข๎อคิด วําในการบริหารงานยุติธรรม ควรสํงเสริมให๎มีข๎อบังคับกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ด๎าน

พระราชบัญญัติสุขภาพ 

   3. นางสาวดวงใจ  สุขเกษมสิน รองประธานหอการค๎าและเลขาธิการหอการค๎าจังหวัดหนองคาย

ได๎เสนอข๎อคิด วําในการบริหารงานยุติธรรมควรสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการมีสมรรถนะการแขํงขัน ที่ไมํเกิดการ

เสียเปรียบ เพราะแตํละพ้ืนที่มีความโดดเดํนและข๎อจ ากัดท่ีแตกตํางกัน 

    4. นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู๎วําราชการจังหวัดหนองคายได๎เสนอข๎อคิด วําในการ

บริหารงานยุติธรรมนั้น ผู๎บริหาร ต๎องเข๎าใจชีวิตประจ าวันของประชาชนในทุกระดับ แล๎วจึงน าปัจจัยเหลํานั้นมา

ออกแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตํอไป    

3.3  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาว)   
3.3.1  จุดแข็ง (Strength) 

3.3.1.1 สปป.ลาวเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทางด๎านชีวภาพด๎านทรัพยากรธรรมชาติเหมาะแกํ
การเป็นฐานการผลิตด๎านอุตสาหกรรมในอนาคต 
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3.3.1.2 เป็นแหลํงแรงงานราคาถูกจึงเหมาะสาหรับเป็นฐานการผลิตให๎แกํประเทศอ่ืนๆ 
3.3.1.3 ไทยและ สปป.ลาว มีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่ใกล๎เคียงกัน 
3.3.1.4 ภาษาไทยและ สปป.ลาว มีความคล๎ายคลึงกันและสื่อสารกันเข๎าใจได๎  
3.3.1.5 ภาคใต๎ของประเทศเป็นที่ราบสูงที่เป็นแหลํงปลูกกาแฟคุณภาพดี 
3.3.1.6 มีธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์และวัฒนธรรมประเพณี สถานที่ทํองเที่ยวที่ส าคัญ ซึ่งท าให๎การ

ทํองเที่ยวเป็นแหลํงรายได๎ท่ีเพ่ิมความส าคัญมากข้ึน 
3.3.1.7 เขื่อนหลายแหํงที่ผลิตไฟฟูาพลังน้ าสํงไปขายประเทศเพ่ือนบ๎านรวมทั้งไทย 
3.3.1.8 มีคณะกรรมการรํวมมือรักษาความสงบเรียบร๎อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว (General 

Border Committee : GBC) ไทยและลาว ในการรักษาความสงบเรียบร๎อยบริเวณชายแดน เพ่ือให๎ประชาชนของ
ทั้งสองฝุายด ารงชีวิตได๎อยํางปกติสุข คณะกรรมการรํวมไทย-ลาว เพ่ือดูแลการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ตามแมํน้ าโขง
และแมํน้ าเหือง (Joint Committee for Management on Mekong River and Heung River:JCMH) เป็น
กลไกปูองกันและแก๎ไขปัญหาการด าเนินกิจกรรมในแมํน้ าโขงและแมํน้ าเหือง ที่เป็นเขตแดนระหวํางประเทศ        
ในอดีตเคยมีปัญหาการลักลอบดูดทรายและปัญหาตลิ่งถูกกัดเซาะ มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝุายไทย 
และมีส านักงาน ป.ป.ส. และส านักงานคณะกรรมการแหํงชาติลาวเพ่ือควบคุมและตรวจตรายาเสพติดมีการประชุม
หารืออยํางสม่ าเสมอเพ่ือรํวมกันแก๎ปัญหายาเสพติด ทั้งในด๎านการปราบปรามและด๎านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด ความรํวมมือที่เป็นรูปธรรม โดยมีการตั้งส านักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติด
ชายแดน (Border Liaison Office) 9 แหํง เพ่ือแลกเปลี่ยนขําวสารจับกุมเครือขํายค๎ายาเสพติด และนอกจาก
ความรํวมมือในระดับทวิภาคี ไทย และ สปป.ลาว ตํางเป็นสมาชิกกรอบความรํวมมือ 7 ฝุายวําด๎วยความรํวมมือใน
การควบคุมยาเสพติด ซึ่งประกอบด๎วย ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม พมํา จีน และส านักงานยาเสพติดและ
อาชญากรรมแหํงสหประชาชาติ (UNODC)   

3.3.2  จุดอ่อน (Weakness) 
  3.3.2.1. พ้ืนที่ของลาวสํวนใหญํเป็นภูเขาและที่ราบสูงและเป็นประเทศที่ไมํมีทางออกทางทะเล  

(Land Lock) ท าให๎การคมนาคมขนสํงไมํสะดวก 
3.3.2.2 เงินกีบของลาวขาดเสถียรภาพ (แกวํงขึ้น- ลง) ทาให๎ยากตํอการวางแผนด๎านการตลาด

และการลงทุน 
3.3.2.3 ข๎อกฎหมายตํางๆของลาวเป็นกฎหมายเชิงคุ๎มครองมากกวําเชิงสํงเสริมและขาด

ประสิทธิภาพในการบังคับใช๎กฎหมายทาให๎ไมํคลํองตัวตํอการลงทุน 
3.3.2.4 ลาวขาดระบบฐานข๎อมูลที่ใช๎ในการวางแผนและขาดระบบการจัดการที่ดี 
3.3.2.5 ขาดแคลนสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและไมํมีการนาทรัพยากรที่มีอยูํมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์

สูงสุด 
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3.3.2.6 แรงงานสํวนใหญํของลาวเป็นแรงงานไร๎ฝีมือ 
   3.3.2.7 ระบบการค๎าระหวํางประเทศสปป.ลาวมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎระเบียบบํอย 

   3.3.2.8 การน าเข๎า-สํงออกผู๎ประกอบการต๎องติดตํอประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ระดับสูงของ
กระทรวงที่เก่ียวข๎องในสปป.ลาวท าให๎เกิดความลําช๎า 

   3.3.2.9 สปป. ลาว ยังขาดสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ส าคัญ 

  3.3.2.10 สปป. ลาวขาดแคลนเงินตราตํางประเทศและคําเงินกีบไมํมีเสถียรภาพจึงท าให๎เป็น
ปัญหาที่นักธุรกิจไทยไมํสามารถค๎ากับลาวด๎วยเงินกีบจึงไมํตรงกับความประสงค์ของทางการลาว 

  3.3.2.11 การค๎านอกระบบได๎สํงผลกระทบตํอตัวแทนจ าหนํายสินค๎าไทยใน สปป.ลาว เนื่องจาก
สินค๎าลักลอบมีต๎นทุนต่ า 

  3.3.2.12 ทัศนคติในเชิงลบของนักธุรกิจและชาวลาวสํวนหนึ่งตํอนักธุรกิจไทยจึงท าให๎มีความ
เชื่อถือนักธุรกิจไทยลดลงสํงผลให๎ สปป.ลาวหันไปค๎าขายกับจีนเวียดนามมากขึ้น 

3.3.2.13 ขาดความชัดเจนในเรื่องเชิงประวัติศาสตร์ที่ สปป.ลาว ยังคงเป็นปัญหาถกเถียงกัน      
ในเรื่องของพระแก๎วมรกต พระสุก พระใส อันเป็นปัญหาบาดหมางตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน และพร๎อมที่จะกลายเป็น
ปัญหาลุกลามระหวํางประเทศได๎ตลอดเวลา นอกจากนั้น การที่นักแสดงชาวไทยที่แสดงตลกในทางโทรทัศน์ หรือ
การเผยแพรํข๎อมูลทางโซเชี่ยลมิเดียในไทย มักชอบใช๎ค าเปรียบเทียบคนหน๎าตาไมํดีวํา หน๎าเหมือนลาว เชํนนี้จึงท า
ให๎เกิดความไมํพอใจขึ้นกับประชาชนชาวลาวเป็นอยํางมาก นอกจากนี้การที่ เงินกีบของลาวขาดเสถียรภาพ ท าให๎
ยากตํอการวางแผนด๎านการตลาดและการลงทุนของนักธุรกิจไทย และข๎อกฎหมายตํางๆของ สปป.ลาว ก็เป็น
กฎหมายที่ยังขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช๎กฎหมาย ท าให๎ไมํคลํองตัวตํอการลงทุนของนักธุรกิจไทย รวมถึงการ
ขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและไมํมีการน าทรัพยากรที่มีอยูํมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์อยํางสูงสุด  ท าให๎
ประเทศไทยต๎องคอยเฝูาระวังในระบบการสาธารณสุขจากแรงงานตํางด๎าว ที่อาจน าโรคตํางๆ เข๎ามาแพรํระบาดใน
ประเทศไทยอีกด๎วย 

3.3.3  โอกาส (Opportunity)  
3.3.3.1  ลาวได๎รับสิทธิพิเศษทางการค๎า (MFN) จากสหรัฐอเมริกาและได๎รับสิทธิพิเศษด๎านภาษี

ศุลกากร (GSP) จากสหรัฐอเมริกาและยุโรป 
3.3.3.2  ลาวได๎รับสถานะ Normal Trade Relations (NTR) จากสหรัฐอเมริกาสํงผลให๎การ

สํงออกสินค๎าของลาวไปสหรัฐฯมีภาษีลดลงอาทิสิ่งทอไหมภาษีลดลงจาก 90 % เหลือ 0.8 % สินค๎าหัตถกรรมจาก 
45% - 60% เหลือ 0% เป็นต๎น 

3.3.3.3  ประเทศตํางๆให๎ทุนทางด๎านการศึกษาแกํลาวจ านวนมาก (เนื่องจากมองวําเป็นประเทศ
ที่ยากจนและด๎อยโอกาส) จึงทาให๎ประชากรมีความรู๎ทางด๎านภาษาท่ีหลากหลายกวําประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคนี้ 
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3.3.4  อุปสรรค (Threat)  
3.3.4.1 ภาพลักษณ์ของลาวในสายตานักธุรกิจนักลงทุนตํางชาติไมํดีโดยนักลงทุนสํวนใหญํมองวํา  

“ตลาดลาวมีขนาดเล็กเพราะมีประชากรน๎อยและมีกาลังซื้อต่ า”  ประกอบกับโครงสร๎างพ้ืนฐานของประเทศยัง
ไมํได๎รับการพัฒนา  จึงไมํให๎ความสนใจที่จะเข๎าไปลงทุนในลาวมากนัก 

3.3.4.2  ลาวอยูํที่การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎อง  ให๎สอดคล๎องกับกฏหมาย
ระหวํางประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังได๎เรํงแก๎ไขปัญหาแรงงานตํางด๎าวและผู๎ค๎าผิดกฏหมายโดยเตรียมบังคับใช๎
มาตรการที่เข๎มงวดเชํนแรงงานตํางด๎าวเวียดนามจีนและไทยที่อยูํในกิจการที่รัฐบาลสงวนไว๎ให๎คนลาว  (ร๎านตัดผม
ร๎านเสริมสวยและร๎านค๎าปลีก) จะต๎องมาลงทะเบียนภายใน 90 วันเพ่ือขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลังจากได๎รับ
แจ๎งจากหนํวยงานภาครัฐ 
3.4  บริษัท อุดรมาสเตอร์เทค จ ากัด 
  3.4.1  จุดแข็ง (Strengths) 

3.4.1.1 มีนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการผลิต และด๎านคุณภาพท่ีชัดเจน  
3.4.1.2 มีการบริหารจัดการองค์กรมีโครงสร๎างและการจัดองค์การที่ชัดเจน                                      
3.4.1.3 มีการจัดพื้นที่ใช๎สอยภายในโรงงานอยํางมีประสิทธิภาพ                                                  
3.4.1.4 มีการก าหนดนโยบายองค์ที่ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให๎พนักงานทราบโดยทั่วกัน       
3.4.1.5 ให๎ความส าคัญกับคุณภาพของสินค๎าและบริการ   
3.4.1.6 มีความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม       
3.4.1.7 สร๎างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

3.4.1.8 มีการฝึกอบรมองค์ความรู๎ใหมํ ๆ ในการท างานให๎พนักงาน 
 

  3.4.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 3.4.2.1 การสรรหาพนักงานเข๎าท างาน 

 3.4.2.2 การสร๎างจิตส านึกให๎พนักงานรักองค์กร 
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บทท่ี 4 

การน ามาประยุกต์ใช้กับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม 
 

จากการศึกษาดูงานที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สามารถน ามาวิเคราะห์ ตามสถานที่ ลักษณะการบริหารหรือ แนวทางการด าเนินงานและการน ามาประยุกต์ใช๎ใน
การพัฒนาองค์กรได๎ดังนี้ 

 

4.1 จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย 

จุดเด่น 
1. สภาพภูมิศาสตร์ มีพื้นท่ีติดแนวชายแดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และใกล๎

นครเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารของ สปป.ลาว มีความได๎เปรียบ ด๎านการลงทุนและการค๎าชายแดน 
2. โครงขํายการคมนาคมขนสํงที่เหมาะสม สามารถเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศในกลุํม

อาเซียนและกลุํมลุํมน้ าโขง(Greater Mekong Sub_reion :GMS) ได๎สะดวก ทั้งทางบก    ทางน้ า ทางอากาศ 
3. มีจุดผํานแดนถาวร ได๎แกํ ดํานหนองคายเป็นชํองทางการค๎า (Gate way) สูํอาเซียน และ GMS 
4. เป็นพื้นที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของพ้ืนที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5. มีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญของกลุํมจังหวัด  เชํน โรงงาน

ยางพารา โรงงานมะเขือเทศ โรงสีข๎าว 
6. มีทรัพยากรการทํองเที่ยวที่หลากหลายและเป็นที่รู๎จักทั้งในและตํางประเทศด๎านธรรมชาติ ศาสนา 

อารยธรรมและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ได๎แกํ บ๎านเชียง บั้งไฟพญานาค 
7. องค์กรเอกชน ผู๎ประกอบการและหนํวยงานราชการ มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
 

การบริหาร 
เป็นการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการมาใช๎โดยผํานการใช๎อ านาจบริหารงานของผู๎วําราชการจังหวัดโดยให๎

จังหวัดมีสถานะเหมือนหนํวยธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์สามารถวินิจฉัยข๎อมูล ปัญหา อุปสรรค ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและแก๎ไขปัญหาภายในจังหวัดเอง ให๎ผู๎วําราชการจังหวัด เป็นผู๎บริหารระดับสูงสุดของจังหวัดที่เรียกวํา 
Chief Executive Officer : CEO หรือที่รู๎จักกันในนามผู๎วํา ซีอีโอ ท าให๎ผู๎วําราชการจังหวัดมีอ านาจบังคับบัญชา 
สั่งการหัวหน๎าสํวนราชการตํางๆ ภายในจังหวัดได๎อยํางเบ็ดเสร็จ ท าให๎การด าเนินงานภายในจังหวัดเป็นไปด๎วย
ความรวดเร็ว  ตรงตามนโยบายของผู๎บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุํงให๎แตํละจังหวัดน าระบบการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Management) มาใช๎ในการบริหารงาน โดยจังหวัดจะต๎องมีการปฏิบัติดังนี้ 

1. สร๎างกระบวนการการมีสํวนรํวม จากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง รํวมก าหนดยุทธศาสตร์(Strategic 
Formulation) เพ่ือน านโยบายที่รัฐบาลก าหนดไปปฏิบัติในระดับจังหวัดให๎สอดคล๎องเหมาะสม กับสภาพปัญหา  
ข๎อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีจังหวัด และให๎มีการสร๎างระบบฐานข๎อมูล  เพ่ือใช๎ในการวิเคราะห์และติดตามผล 
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2. มีกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์เป็นแผนยุทธศาสตร์  (Strategic Planning) อยํางเป็นรูปธรรม 
สามารถบูรณาการงาน งบประมาณ ทั้งที่เป็นสํวนของรัฐบาล และสํวนที่เกิดจากความคิดริเริ่มของจังหวัดเองเข๎า
ด๎วยกันอยํางเป็นระบบ 

3. สร๎างระบบบริหารจัดการเพ่ือน าแผนยุทธศาสตร์ไปสูํการปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยให๎
น าหลักการบริหารสมัยใหมํมาประยุกต์ใช๎ อาทิการท างานเป็นทีม (Teamwork) การท างานที่มีลักษณะเป็น
เครือขํายความรํวมมือ (Network) และแบบการสร๎างหุ๎นสํวนในการท างาน (Stakeholder) 

4. สร๎างระบบติดตามประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategic Monitoring and 
Evaluation) ทั้งในรูปของการรายงานผลของหนํวยปฏิบัติและการตรวจติ ดตามผลในพ้ืนที่ เพ่ือรับทราบ
ความก๎าวหน๎า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานได๎อยํางตํอเนื่อง 

จากแนวคิด การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการดังกลําว(ประมวล รุจนเสรี , 2546, หน๎า 17) ได๎ให๎
คุณลักษณะ ผู๎วําราชการจังหวัด CEO ควรประกอบด๎วย 

1. เป็นเจ๎าภาพในการบริหารของจังหวัดในทุกเรื่อง เพราะภารกิจ ในการแก๎ไขปัญหา ของสังคมและ     
ของชาติเป็นภารกิจที่ไมํมีวันสิ้นสุด มีแตํต๎องพัฒนาให๎ดีขึ้น ผู๎วําราชการจังหวัด  ต๎องเป็นผู๎บริหารมืออาชีพ เป็น
เจ๎าภาพต๎องมองทุกตารางนิ้วของจังหวัดเป็น ภารกิจ หน๎าที่ที่ต๎องดูแลจัดการแก๎ไข 

2. การเป็นเจ๎าภาพไมํจ าเป็นต๎องท างานคนเดียวเพราะ CEO หมายถึง ประธานคณะผู๎บริหาร จึงยังมี
ผู๎บริหาร หรือกรรมการอีกหลายคนอยูํในคณะ ก็คือ หัวหน๎าสํวนราชการทุกสํวนราชการ โดยคณะบริหารท าการ
ประชุมหารือกัน เสมือนเป็นคณะรัฐมนตรีของจังหวัด ผู๎วําราชการจังหวัด ต๎องท า การสอนแนะทีมงาน กระตุ๎นให๎
ทุกสํวน รํวมคิด รํวมท า น าเอายุทธศาสตร์มาวางรวมกัน เอาภารกิจเป็นตัวตั้ง ให๎ทุกสํวนรํวมคิด รํวมท า ท าให๎มี
ความรู๎สึก ของการมีสํวนรํวมรับผิดชอบของจังหวัด 

3. ต๎องมีภาวะผู๎น า (Leadership) ต๎องกล๎าใช๎ภาวะผู๎น าในจังหวัด ที่รับผิดชอบ กล๎าคิด กล๎าท า กล๎า
เปลี่ยน ต๎องรับรู๎สภาพปัญหาของพ้ืนที่และ เข๎าใจแก๎ไข 

4. เป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง ต๎องมีลักษณะความสามารถในการปรับตัวสูงทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว ต๎องส านึกเชื่อม่ันตํอการเปลี่ยนแปลง ต๎องเปลี่ยน วัฒนธรรมคํานิยมทัศนคติให๎ทันการปฏิรูปทั้งหลาย ต๎อง
เปลี่ยนทัศนคติของคนที่เกี่ยวข๎องด๎วยมิฉะนั้นการปฏิรูป จะไมํมีความหมาย เมื่อทัศนคติดีการแก๎ไขเรื่องอ่ืนๆก็จะ
เป็นเรื่องงําย 

5. ต๎องท างานในเชิงรุก เพราะเป็นเจ๎าภาพแล๎วต๎องรุก ต๎องคอยพิจารณาปัญหา  และผสม ผสานให๎
กลมกลืนกันระหวํางหนํวยงานตํางๆ เมื่อใดที่องค์กรมีการเคลื่อนตัวช๎ากวําองค์กรอ่ืนๆ ในระนาบเดียวกัน โอกาสที่
จะก๎าวหน๎าก็ไมํมี 

6. เปลี่ยนจากการปกครองเป็นการบริหารจัดการ เพราะสภาพสังคม สถานการณ์โลก มีการเปลี่ยนแปลง
อยูํตลอดเวลา จึงต๎องเปลี่ยนจากการปกครองเป็นการบริหารจัดการ  ยึดถือประชาชนเป็นที่ตั้ง ระบบราชการต๎อง 
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ลดการมองแบบแยกสํวนเฉพาะของตนเองออกไป เพื่อน าไปสูํการบริหาร คือการจัดการองค์กร จัดการทรัพยากรที่
มีอยูํอยํางมีประสิทธิภาพ ปรับกระบวนทัศน์ในการท างานใหมํ ไมํคิดเป็นแทํงเป็นชิ้นแตํต๎องเป็นเครือขํายการ
ท างานรํวมกัน เชิงแนวราบ มีการรายงานหลายทิศทาง ให๎รับทราบพร๎อมกัน มีการเชื่อมโยงข๎อมูล ใช๎ข๎อมูลรํวมกัน
ไดม๎ีการวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวม 

7. ต๎องมีทัศนะวําสามารถท าได๎ (Can do Attitude) ถ๎าสามารถมองเห็นความเป็นไปได๎ เกินกวํา 60      
ลงมือท าให๎รู๎วําอีก 40 ที่เป็นจุดอํอนนั้นคืออะไรแล๎วคํอยปรับแก๎เมื่อลงมือท า มิฉะนั้นงานจะไมํเดินหน๎า 

8. การคิดนอกกรอบ อยําคิดตามกรอบเดิม อยําท าวิธีเดิม อยําถูกจองจ าด๎วยความคิดเดิมๆ 
9.ต๎องรู๎ปัญหาและระดมสรรพก าลัง CEO อาจไมํจ าเป็นต๎องรู๎ทุกเรื่องแตํต๎องพยายามเข๎าใจทุกเรื่อง        

ไมํต๎องรู๎เองทุกเรื่องเพราะวํามีผู๎รู๎ทุกเรื่องอยูํในจังหวัดนั้นแล๎ว แตํต๎องน าคนเหลํานั้นมารวมกันแล๎วตํอภาพให๎ได๎ คือ
ศิลปะการเป็นผู๎น า ขับเคลื่อนไปในเปูาหมายเดียวกัน ฉะนั้น ถ๎ารํวมกันคิดรํวม กันท าและในที่สุดก็ก๎าวไปสูํการใช๎
ทรัพยากรรํวมกัน ความสามัคคี จะเกิดขึ้น ในหมูํสํวนราชการและน าไปสูํความสามัคคีของคนในจังหวัด 

10. ต๎องมีเครื่องชี้วัดการท างาน เชํนเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ ต๎องรู๎วํา (GPP Growth) เป็นอยํางไร 
เครื่องวัดทางสังคม เชํนอาชญากรรม ยาเสพติด การเจ็บปุวย สาธารณสุข) เป็นต๎น และเครื่องมือวัดความพึงพอใจ
ในการบริการประชาชน ต๎องหมั่นตรวจตราและติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานอยํางสม่ าเสมอ 

 

การน ามาประยุกต์ใช้ 
จากแนวคิดการบริหารราชการจังหวัดแบบบบูรณาการ และการเป็นผู๎น าแบบ  CEO สามารถน ามา

ประยุกต์ใช๎ในภารกิจของกระทรวงยุติธรรมหรือองค์กรได๎ดังนี้ 
1. การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการเป็นการน าระบบบริหารเชิงยุทธศาสตร์มาใช๎ในการบริหารงานโดย

ผู๎วําราชการเป็น ผู๎บริหารระดับสูงสุดของจังหวัดที่เรียกวํา Chief Executive Officer ให๎ผู๎วําราชการจังหวัดเป็น: 
CEO สามารถวินิจฉัยข๎อมูล ปัญหา อุปสรรค ก าหนดแนวทาง การด าเนินงานและแก๎ไขปัญหาภายในจังหวัดเอง 
ท าให๎ผู๎วําราชการจังหวัดมีอ านาจบังคับบัญชา สั่งการหัวหน๎าสํวนราชการตํางๆภายในจังหวัดได๎อยํางเบ็ดเสร็จ ท า
ให๎การด าเนินงานภายในจังหวัดเป็นไปด๎วยความรวดเร็ว รวมทั้งสามารถบูรณาการแผนงาน งบประมาณของสํวน
ราชการภายในจังหวัด ดังนั้นในการด าเนินงานของสํวนราชกาในสํวนภูมิภาคสามารถ น าเสนอแผนงาน โครงการ 
ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให๎บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะ หนํวยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม ซึ่งสํวนใหญํเป็นการปฏิบัติงานด๎านแก๎ไขปัญหาสังคมอยํางเชํน การปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติด การแก๎ไขฟ้ืนฟูผู๎กระท าผิด การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม สามารถน าเสนอแผนงานเข๎ายุทธศาสตร์ด๎าน
สังคมของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน แก๎ไขปัญหางบประมาณไมํเพียงพอ รวมทั้งบูรณาการการท างานกับ
ภาคสํวนอื่นในจังหวัดด๎วย 

2. การสร๎างระบบบริหารจัดการเพ่ือน าแผนยุทธศาสตร์ไปสูํการปฏิบัติ  (Strategic Implementation) 
โดยให๎น าหลักการบริหารสมัยใหมํมาประยุกต์ใช๎ อาทิ การท างานเป็นทีม (Teamwork) การท างานที่มีลักษณะเป็น 
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เครือขํายความรํวมมือ (Network) และแบบการสร๎างหุ๎นสํวนในการท างาน (Stakeholder) สามารถน ามา 
 

ประยุกต์ใช๎ในภารกิจของกระทรวงยุติธรรม  และในองค์กรได๎เป็นอยํางดีเชํนเครือขํายการท างานรํวมกัน
ภายในกระทรวงภารกิจคืนคนดีตั้งแตํ  กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจ ส านักงานปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด ในการสํงตํอข๎อมูลหรือรํวมด าเนินงาน การสร๎างเครือขํายภายนอกกระทรวง เชํน การรํวมด าเนินงาน
แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด ระหวําง ส านักงานยุติธ รรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรม 
ส านักงานบังคับคดี การสร๎างเครือขํายลดอุบัติภัยบนท๎องถนน ตลอดจนการสร๎างเครือขําย  ภาคประชาชนใน
ลักษณะหุ๎นสํวนในการท างานเชํน ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เครือขํายยุติธรรมชุมชน คณะกรรมการคุ๎มครองเด็ก 
อาสาสมัครของภาคสํวนตํางๆในจังหวัดเป็นต๎น 

3. สร๎างระบบติดตามประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategic Monitoring and 
Evaluation) ทั้งในรูปของการรายงานผลของหนํวยปฏิบัติและการตรวจติดตามผลในพ้ืนที่  เพ่ือรับทราบ
ความก๎าวหน๎า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานได๎อยํางตํอเนื่อง ระบบการ ติด- ตามประเมินผล มีความ
จ าเป็นที่ต๎องใช๎ทุกสํวนราชการและภาคเอกชน เพราะเป็น การติดตามความก๎าวหน๎า ปัญหาอุปสรรค ตลอดจน
เป็นการควบคุมความเสี่ยงของหนํวยงาน ซึ่งระบบนี้ ควรมีฐานข๎อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

4. การมีวิสัยทัศน์ของผู๎วําราชการจังหวัด ที่สามารถมองภาพข๎างหน๎าของจังหวัด  การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอํอน โอกาสของจังหวัดเพ่ือพัฒนาให๎จังหวัดเกิดมีความเจริญก๎าวหน๎าประชาชนอยูํดี มีความสุขผู๎บริหาร 
สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในการบริหารองค์กรได๎ โดยกํอนที่จะก าหนดแผนงาน โครงการ ควรมีการวิเคราะห์ 
ความเป็นไปได๎ โอกาสความส าเร็จตลอดจน ปัญหาอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้นรวมทั้งวิธีการแก๎ไข  

5. การมีภาวะผู๎น า (Leadership)ของผู๎วําราชการจังหวัดในการบริหารราชการ ในลักษณะ กล๎าคิด      
กล๎าท า กล๎าเปลี่ยน ต๎องรับรู๎สภาพปัญหาของพ้ืนที่และ เข๎าใจแก๎ไข  ภาวะผู๎น ามีความจ าเป็นที่ทุกคนต๎องมี
โดยเฉพาะผู๎บริหารต๎องกล๎าคิดกล๎าตัดสินใจ 

6. เป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง ต๎องมีลักษณะความสามารถในการปรับตัวสูงทันกับ  การเปลี่ยนแปลง         
ที่รวดเร็ว อยํางเชํน ยุคโลกาภิวัตน์ การสื่อสารที่รวดเร็ว การใช๎สื่ออิเลคทรอนิค  ดังนั้นผู๎บริหารต๎องปรับตัวให๎เทํา
ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลําว 

7. การคิดนอกกรอบ ผู๎บริหาร ต๎องคิดนอกกรอบ อยําถูกจองจ าด๎วยความคิดเดิมๆ เพราะวิธีการให๎บรรลุ
เปูาหมายมีหลายวิธี ที่ท าให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ได๎ แตํควรค านึงถึงกฎหมาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ ของทาง
ราชการด๎วย 

8. เปลี่ยนจากการปกครองเป็นการบริหารจัดการ เพราะสภาพสังคม สถานการณ์โลก  มีการเปลี่ยนแปลง
อยูํตลอดเวลา จึงต๎องเปลี่ยนจากการปกครองเป็นการบริหารจัดการ ยึดถือประชาชนเป็นที่ตั้ง ระบบราชการต๎อง
ลดการมองแบบแยกสํวนเฉพาะของตนเองออกไป เพื่อน าไปสูํการบริหาร คือการจัดการองค์กร จัดการทรัพยากรที่
มีอยูํอยํางมีประสิทธิภาพ ปรับกระบวนทัศน์ในการท างานใหมํ ไมํคิดเป็นแทํงเป็นชิ้นแตํต๎องเป็นเครือขํายการ 
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ท างานรํวมกัน เชิงแนวราบ มีการรายงานหลายทิศทาง ให๎รับทราบพร๎อมกัน มีการเชื่อมโยงข๎อมูล 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ผู๎วําราชการจังหวัดเป็นผู๎บริหารสูงสุด  ของจังหวัด            

ซึ่งสามารถ ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ การแก๎ไขปัญหาการด าเนินงาน ของสํวนราชการตํางๆภายใน
จังหวัดได๎เอง ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได๎ก าหนดนโยบายแก๎ไขปัญหา ความเดือดร๎อนของประชาชนโดยให๎ประชาชน
สามารถเข๎าถึงความยุติธรรมได๎งํายโดยเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนจนครบทุกต าบลแตํปรากฏวําศูนย์ยุติธรรมต าบลยัง
ไมํสามารถขับเคลื่อนได๎เทําที่ควร ดังนั้นกระทรวงยุติธรรม ควรมีนโยบายให๎ผู๎วําเป็นหลักในการขับเคลื่อนศูนย์
ยุติธรรมชุมชน เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  

2. การศึกษาดูงาน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่ติดเขตชายแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ๎าน ซึ่งในสํวนการด าเนินงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ สํวนหนึ่งจะประสบปัญหาผู๎กระท าผิดที่ศาลมี
ค าสั่งให๎คุมความประพฤติ หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด ที่เป็นตํางด๎าว แตํผู๎กระท าผิดเหลํานั้นสํวนใหญํจะ
ไมํปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยกลับประเทศ โดยที่ส านักงานคุมประพฤติไมํสามารถด าเนินการตํอไปได๎ ดั้งนั้นระดับ
นโยบายควรมีข๎อตกลงรํวมกันกับประเทศเพ่ือนบ๎านที่จะน าผู๎กระท าผิดเหลํานั้นมาแก๎ไขฟ้ืนฟูให๎ครบถ๎วน โดยอยํา
มองข๎าม คิดวําเป็นความผิดเล็กน๎อย  

 

4.2 บริษัทอุดรมาสเตอร์เทค จ ากัด 
จุดเด่น 
1. บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีบริการที่ดี ได๎รับความไว๎วางใจจากลูกค๎า 
2. มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎ในการผลิต มีการควบคุมคุณภาพ( ISO 900) 
3. มีการบริหารจัดการด๎านบุคลากรที่ดี และมีการพัฒนาทักษะและความช านาญของบุคลากรอยําง

ตํอเนื่อง 
  4. บริษัทมีความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมและมีการบริการให๎กับสังคม 

การน ามาประยุกต์ใช้ 
1. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจากบริษัทที่กํอตั้งจากทุนจ านวนไมํมาก มีบุคลากร   ไมํกี่คน         

จนสามารถขยายกิจการสํงสินค๎าไปยังตํางประเทศจนเป็นที่เชื่อถือของลูกค๎า ซึ่งเกิดจาก  ความตํอสู๎ไมํยํอท๎อตํอ
อุปสรรคของเจ๎าของกิจการ  ซึ่งผู๎บริหารสามารถน ามาประยุกต์ใช๎ ในการบริหารได๎ โดยการก าหนดเปูาหมายใน
การท างานให๎ชัดเจน 

2. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี มีการพัฒนาอยูํตลอดเวลา เนื่องจากบุคลากร เป็นทรัพยากรที่มี
ความส าคัญที่สุดขององค์กรดังนั้นระดับกรมและผู๎บริหารควรให๎ความส าคัญ กับการพัฒนาบุคลากร 

3. มีความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมและท าประโยชน์ให๎กับสังคม ดังนั้นสํวนราชการ ซึ่งใช๎งบประมาณ 
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แผํนดินในการด าเนินงานตามภารกิจควรปลูกฝังทัศนคติ และสร๎างจิตส านึก ในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือ
ประชาชนและสังคม 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากบริษัทอุดรมาสเตอร์เทค จ ากัดมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีการท ากิจกรรมเพ่ือ

ประโยชน์ให๎กับสังคมประกอบกับได๎เคยรํวมกิจกรรมกับหนํวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในระดับพ้ืนที่จังหวัด 
ดังนั้นควรมีการประสานงานหรือสํงเสริมให๎บริษัท เป็นหนํวยงาน ส าหรับศึกษาดูงาน การฝึกอาชีพ หรือการ
ประกอบอาชีพของผู๎กระท าผิด ในความรับผิดชอบของกรมพินิจ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ในพ้ืนที่จังหวัด
อุดรธานีหรือ เขตใกล๎เคียง 
4.3 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

จุดเด่น 
1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ด๎านชีวภาพ โดยเฉพาะปุาไม๎และแรํธาตุ เชํน ทองค า ทองแดง

และบ็อกไซต์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบ เพ่ือผลิตอลูมิเนียม เหมาะแกํการเป็นฐานการผลิต ด๎านอุตสาหกรรมในอนาคต 
2. ภาคใต๎ของประเทศเป็นที่ราบสูงที่เป็นแหลํงปลูกกาแฟคุณภาพดี 
3. มีธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์และวัฒนธรรมประเพณี สถานที่ทํองเที่ยวที่ส าคัญ ซึ่งท าให๎การทํองเที่ยวเป็น

แหลํงรายได๎ท่ีเพ่ิมความส าคัญมากข้ึน 
4. เขื่อนหลายแหํงที่ผลิตไฟฟูา พลังน้ าสํงไปขายประเทศเพ่ือนบ๎านรวมทั้งไทย 
5. เป็นแหลํงแรงงานราคาถูก จึงเหมาะส าหรับเป็นฐานการผลิตให๎แกํประเทศอ่ืนๆ 
การน ามาประยุกต์ใช้ 
1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว น าเข๎าสินค๎าประเภทน้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

และสํวนประกอบเครื่องจักรกลเหล็กจากประเทศไทย ดังนั้นประเทศไทย  ต๎องพัฒนาสินค๎าประเภทดังกลําวเพ่ือ
สํงขายที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
    2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์และวัฒนธรรมประเพณี สถานที่
ทํองเที่ยวที่ส าคัญ ดังนั้นประเทศไทยควรสํงเสริม พัฒนา โรงแรม ที่พัก ร๎านอาหาร ในจังหวัดชายแดนที่มีอาณา
เขตติดตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให๎มีความพร๎อม ในการรองรับนักทํองเที่ยวซึ่งไปทํองเที่ยว 
สปป.ลาวแตํกลับมาใช๎บริการที่พักในฝั่งประเทศไทย 

3. ส าหรับสถานทูตไทยในกรุงเวียงจันทน์เป็นผู๎แทนประเทศไทยในการเจรจาสร๎างความสัมพันธ์ทางการ
ทูต ซึ่งเป็นผู๎เข๎าใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดถึงความขัดแย๎งเปราะบางด๎านความรู๎สึกของคน 
สปป.ลาวเป็นอยํางดี ดังนั้นผู๎บริหารสามารถน าวิธีการทางการทูต มาใช๎ในการบริหารในด๎านการประสานสัมพันธ์
ระหวํางหนํวยงาน องค์กร หรือบุคคล  โดยต๎องค านึง ถึงประวัติภูมิหลัง ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
ตลอดจนความรู๎สึกเปราะบางของแตํละสถานที่ บุคคล 

หน๎า 50 



ข้อเสนอแนะ 
1. สปป.ลาวเป็นประเทศเพ่ือนบ๎านที่มีเขตแดนติดตํอกับประเทศไทย มีความใกล๎ชิด ทั้งด๎าน ภูมิศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม และ สปป.ลาวมีการสํงเสริมการลงทุนด๎านพลังงานไฟฟูาและ
เหมืองแรํรวมทั้งอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งไทยมีศักยภาพ   ทางด๎านเทคโนโลยีการเพาะปลูก แตํการเกษตรของ 
สปป.ลาว มีการเกษตรแบบยังชีพ อิงธรรมชาติ ลงทุนน๎อย ดังนั้นหากรัฐบาลสํงเสริมการรํวมทุนในอุตสาหกรรม
การเกษตร ยํอมกํอให๎เกิด การถํายทอดเทคโน โลยีระหวํางกัน และนักลงทุนไทยสามารถใช๎ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของ สปป.ลาว ได ๎

2. การสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศ ในการปูองกันอาชญากรรมข๎ามชาติในลักษณะตํางๆ รวมทั้ง
การปูองกันปราบปราบปัญหายาเสพติดตามแนวเขตชายแดนระหวํางประเทศ 
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