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4. ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพ
วิสาหกิจผูสงออกสูระดบัสากล

1. กลยุทธเพิ่มขดีความสามารถทาง
การตลาดสงออก

1. มาตรการสงเสรมิการเจาะตลาดใหมและ
ผลักดันใหไทยเปนประตู (Gateway)        
สูภูมิภาคอินโดจีนและจีนตอนใต

มาตรการเฉพาะหนา แนวคิดโครงการ

1.1 ปรับปรุงกฎระเบยีบและระบบการบริหารจัดการดานการคาใหเอื้อตอการทํา
ธุรกิจสงออก

1.2 ประสานความรวมมือกับ TTR ในการเจรจาตอรองเพื่อเชื่อมความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจกบักลุมประเทศเปาหมายใหมากขึ้น

1.3 ผลักดันบทบาทและการดําเนินงานของศูนยประสานการสงออกของ SMEs 
ในภูมิภาคเพื่อแกไขปญหาในระดับทองถิ่นและพัฒนาศักยภาพในการสงออก
และสรางผูสงออก SMEs รายใหม

1.4 ขยายตลาดบริการ อาทิเชน Graphic Design , Hardware , ธุรกิจทองเที่ยว     
การรกัษาพยาบาล การศึกษาและการกอสรางในประเทศเพื่อนบาน

2.1 จัดทําฐานขอมูลการตลาดระหวางประเทศเชิงลึก
2.2 วิจัยตลาดตางประเทศที่เปนเปาหมาย

2. มาตรการพัฒนาฐานขอมูลทางการตลาด
และการคาระหวางประเทศเชิงลึก

2.1 สรางระบบและแรงจูงใจในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนา  ตรายี่หอและ
ภาพลักษณสินคาและบรกิารไทย

2.2 สงเสริมภาพลักษณสินคาไทยในตลาดตางประเทศอยางมทีิศทางและตอเนื่อง
2.3 พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

2. มาตรการสงเสรมิการพัฒนาตรายี่หอและ
ภาพลักษณสินคาไทยเพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่ม
ของสินคาและบริการ

1.1 สงเสริมนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกในพื้นที่จังหวัดใกลพรมแดน
1.2 สรางความพรอมในการเจรจาการคา การตอบโตมาตรการกีดกันและปองกัน

สินคาดอยคุณภาพ

1.   มาตรการลดตนทุนทางการตลาดและ 
สรางสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งจําเปน
ขั้นพื้นฐานดานการตลาด

3.1 ปรับปรุงประสทิธิภาพระบบการขนสงการสือ่สารและโทรคมนาคมที่
เชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบาน

3.2 จัดตั้งบรษิทัการคา (Thai Trading Company : TTC)
3.3 จัดตั้งและสงเสรมิธุรกิจศูนยกระจายและจําหนายสินคาในประเทศเพื่อนบาน

3. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
กระจายและขนสงสินคาเพื่อการสงเสริม
การตลาดของ SMEs

มาตรการระยะกลางและระยะยาว แนวคิดโครงการ
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2.   กลยทุธการพัฒนาการผลิตและ
บริการของ SMEs  ใหมีมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับในระดับสากล

1.   เพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการใหมี
ความรูความสามารถในการบรหิารงาน
และการผลิตสมยัใหมและเปนสากล 

มาตรการเฉพาะหนา แนวคิดโครงการ

1.1 โครงการพัฒนาแนวคิดและความรูดานการจัดการและการผลิตสมัยใหม     
โดยการฝกอบรม  ศึกษาดูงาน รวมทั้ง การรบัรูขอมูลขาวสารทีท่นัเหตุการณ
และตอเนื่อง 

1.2 ฝกอบรมความรูทางดานการประกอบธรุกิจสงออกอยางตอเนื่อง 
(ภาษาตางประเทศทีส่ําคัญ เทคโนโลยสีารสนเทศ และขั้นตอนพิธีการสงออก)

1.3 จัดที่ปรกึษาทางธุรกิจสงออกและสงเสริมระบบพี่เลี้ยง SMEs
1.4 พัฒนาบุคลากรและผูประกอบการในอุตสาหกรรมบริการทีส่ําคัญ เชน        

การทองเทีย่ว บริการสวนบุคคล บริการวิชาการ

2.1 โครงการระบบบริหารคุณภาพสําหรบั SMEs (QSMEs)
2.2 สงเสริมการสรางระบบ Best Practice และ Benchmarking  ในธุรกิจแตละ

สาขา

2.   เพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการใหมี
ความรูความสามารถในการบรหิารงาน
และการผลิตสมยัใหมและเปนสากล 

1.1 พัฒนาระบบวินิจฉัยสถานประกอบการเพื่อยกระดับการผลิต
1.2 สรางเครือขายเผยแพรเทคโนโลยสีมยัใหมและเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
1.3 เพิ่มบริการวิเคราะหทดสอบสําหรบั SMEs ใหกวางขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.4 สงเสริมการนําระบบการผลิตที่ทนัสมัยมาใชใน SMEs
1.5 สงเสริมให SMEs สรางนวัตกรรมในสินคาและบริการเพื่อการสงออก        

เพื่อมุงสูความชํานาญเฉพาะและความเปนเลิศในตลาดเฉพาะ

1.   มาตรการยกระดับการผลิตของ SMEs ให
มีมาตรฐาน

มาตรการระยะกลางและระยะยาว แนวคิดโครงการ
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3. กลยุทธเสริมสรางสภาพแวดลอม 
ทางธุรกิจที่ดีและลดภาระความ
เสียเปรียบของ SMEs กลุมสงออก   
ที่เกิดจากกฎหมาย นโยบายและ
มาตรการของรัฐและการกีดกัน    
ทางการคา

1. มาตรการปรับปรุงระบบการคืนภาษี 
โครงสรางภาษีและลดขั้นตอนพิธีการ
ศุลกากร เพื่อลดตนทุนให SMEs

มาตรการเฉพาะหนา แนวคิดโครงการ

1.1 ปรับโครงสรางภาษีและระบบการคืนภาษีใหเอื้อตอธุรกิจ SMEs
1.2 ปรับปรุงโครงสรางภาษีที่เกีย่วกับธุรกิจเพื่อลดความซ้ําซอน และลดตนทุน   

ใหSMEs
1.3 ใหคําปรึกษาในการคืนภาษีวัตถุดิบ และภาษมีูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก

1.1 สงเสริมองคกรของเอกชนใหเปนกลไกในการชวยเหลอื SMEs ทีม่ีปญหาจาก

การสงออก-นําเขา

1.   มาตรการสรางความรวมมือในการแกไข

ปญหาระหวางภาครัฐและภาคเอกชน

มาตรการระยะกลางและระยะยาว แนวคิดโครงการ

2. มาตรการปรับปรุงสภาพแวดลอมทาง

ธุรกิจใหเอื้อตอการประกอบการของ 

SMEs ทีส่งออกทั้งดานบริการขอมูล

ขาวสารและการปรับปรุงกฎระเบยีบ

2.1 ทบทวนและปรบัปรงุกฎหมายและกฎระเบยีบทีก่ระทบกบั SMEs กลุมสงออก

2.2 ปรับปรุงกฎระเบยีบที่ไมเอื้อตอการคาชายแดนและพัฒนาองคกรกํากับดูแล

การคาชายแดน
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5. ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนา
ผูประกอบการรุนใหม

1.   กลยทุธการพัฒนาและเชื่อมโยงงาน
ศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(Innovation) สูการผลิตเชิงพาณิชย

1. มาตรการพัฒนางานศึกษาวิจัยและ
นวัตกรรมในกลุมผูประกอบการใหมและ
วิสาหกิจที่ใชฐานความรูสมยัใหม

มาตรการระยะกลางและระยะยาว แนวคิดโครงการ

1.1 เชื่อมโยงภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาในดานการวิจัยตอยอด            
ภูมิปญญาไทย และพัฒนาสูการผลิตเชิงพาณิชย

1.2 พัฒนาศูนยลิขสิทธิ์สทิธิบัตร (Patent Center) และจัดตั้งกองทุนสิทธิบัตร
สําหรบั SMEs

1.3 สงเสริมงานวิจัยทางดาน Hardware และ Graphic Design

1.1 ปรับปรุงหลกัสตูรการเรยีนการสอนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใหเกิด
ความตื่นตัวและมีความรูพื้นฐานสําหรบัประกอบอาชีพอิสระ

1.   มาตรการปรบัปรงุหลักสูตรการเรียน    
การสอน ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาใหมีความสนใจที่จะเปน
ผูประกอบการเมื่อจบการศึกษาแลว

1.1 สรางสังคมขาวสารขอมูล ความรูเกี่ยวกับธุรกิจใหแพรกระจายอยางกวางขวาง
1.2 พัฒนาหลักสูตรและทกัษะความเปนผูประกอบการในสถาบันการศึกษา

1.   สรางจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการ

มาตรการเฉพาะหนา แนวคิดโครงการ

2.   มาตรการสนับสนุนงานวิจัยสาขาตางๆ ที่
เอื้อประโยชนโดยตรงตอ SMEs

2.1 ขยายบทบาทของกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุน SMEs
2.2 กระจายแนวคิดและความรูดาน R&D สู SMEs
2.3 สรางมาตรการจูงใจให SMEs ทําวิจัยและพัฒนามากขึ้น

2.  กลยุทธการสราง และปลูกจิตสํานึก
ในการเปนผูประกอบการ

มาตรการระยะกลางและระยะยาว แนวคิดโครงการ
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3.  กลยุทธการสรางโอกาสโดยอาศยั  
การสนับสนุนมาตรการ การสราง       
บมเพาะ และจัดสิ่งอาํนวยความ
สะดวกและโครงการพื้นฐานที่จําเปน
ใหกับผูประกอบการใหมและกลุม
วิสาหกิจที่ใชฐานความรูสมัยใหม

1. การพัฒนาและเรงปรบัปรุงโครงสราง
พื้นฐานเพื่อสรางโอกาสในการเริ่ม    
ธุรกิจใหม

มาตรการเฉพาะหนา แนวคิดโครงการ

1.1 เผยแพรขอมูลโอกาสในการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ สูกลุมเปาหมาย
1.2 เพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มจํานวนหนวยบริการสําหรับผูเริ่มกิจการหรือผูสนใจ
1.3 โครงการศูนยบมเพาะการลงทุนครบวงจรในธุรกิจเปาหมาย 

(Venture Facilities/Venture Plaza Facilities Center)
1.4 โครงการศูนยบริการการจัดตั้งธุรกิจทั่วประเทศ
1.5 โครงการพัฒนาพืน้ที่ประกอบการเชิง Cluster สําหรับผูประกอบการใหม            

และ New Economy
1.6 สงเสริมการลงทุนธุรกิจที่ปรึกษา SMEs
1.7 สงเสริมและจูงใจให SMEs ใชบริการของอุทยานวิจัย หรือศูนยเทคโนโลยีตางๆ

3.1 โครงการพี่เลีย้งและทีป่รึกษา SMEs3. มาตรการสนับสนุนระบบพี่เลี้ยงทีป่รกึษา
ใหคําแนะนําในการทําธุรกิจ

2.1 จัดสินเชื่อเพื่อผูประกอบการใหมและผูประกอบการ ICT
2.2 กําหนดมาตรการจูงใจทางการเงนิการคลังที่มปีระสิทธิผลเพื่อใหเกิดการลงทุน

และรวมลงทุนในวิสาหกิจใหมและวิสาหกิจ ICT
2.3 จัดสินเชื่อพิเศษและเงินทุนเพื่อการพัฒนาของธุรกิจใหม

2. มาตรการสนับสนุนดานการเงินเพื่อสราง
โอกาสในการประกอบธุรกิจ

1.1 พัฒนาทักษะความเปนผูประกอบการ
1.2 พัฒนาความรูและการจัดการธุรกิจเฉพาะดาน เชน บริการวิชาชีพ Logistic

1.   มาตรการจัดอบรมความรูพื้นฐานที่จําเปน
เพื่อการประกอบธุรกิจ

มาตรการระยะกลางและระยะยาว แนวคิดโครงการ

2.1 สงเสริมให SMEs มีโอกาสเขาสูตลาดการจัดซื้อจัดจาง ภาครัฐมากขึ้น
2.2 พัฒนาพื้นที่จําหนายสินคา
2.3 สงเสริมกิจกรรมทางการตลาด

2. มาตรการหาตลาดเพื่อผูประกอบการใหม

3.1 จัดระบบทีป่รึกษาและพี่เลี้ยงดานการผลิตและการจัดการให SMEs เปาหมาย
3.2 สนับสนุนดานการเงินในการยกระดับการผลิตการจัดการ  ของ SMEs ใหได

มาตรฐานสากล

3.   มาตรการสนับสนุนดานเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับการผลติ การจัดการของ SMEs 
ใหทันสมัยไดมาตรฐานสากล

4.1 สนับสนุนการเลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมของสถานประกอบการ
4.2 สนับสนุนการจัดตั้งสถานประกอบการของ SMEs
4.3 สงเสริมใหเกิดนิคม/เขตปลอดอากร/ เขตประกอบการ SMEs

4. มาตรการสนับสนุนสถานที่ดําเนินกิจการ
หรอืสถานประกอบการเพื่อลดตนทุน 
SMEs
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5. ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนา
ผูประกอบการรุนใหม



ยุทธศาสตรเฉพาะกลุม

4. กลยุทธการเสริมสรางบรรยากาศ     
ที่กระตุนใหเกิดผูประกอบการใหม

1. มาตรการสรางกลไกและบรรยากาศ และ

อํานวยความสะดวกในการใหเกิด

ผูประกอบการใหม

มาตรการเฉพาะหนา แนวคิดโครงการ

1.1 จัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมผูประกอบการใหมทีม่ีผูแทนจากทุกฝายที่

เกี่ยวของเปนองคประกอบหลัก

1.2 จัดสิทธิประโยชนและสิ่งจูงใจสาํหรบัผูประกอบการใหม

1.3 จัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จสําหรบัอํานวยความสะดวกในการเริ่มตนธุรกิจ

1.1 ผลักดันการออกกฎหมายธรุกิจแฟรนไชส

1.2 กําหนดมาตรการสงเสริมใหเกิดธุรกิจแฟรนไชส

1. มาตรการสงเสรมิธุรกิจแฟรนไชส เพื่อ

สงเสริมการเกิดธุรกิจขนาดยอมใหมๆ

มาตรการระยะกลางและระยะยาว แนวคิดโครงการ

2. สนับสนุนใหเกิดผูประกอบการรายใหม  

ทีซ่ื้อกิจการที่มอียูเดิม

2.1 จัดหาตลาดนัดแก SMEs ที่กําลังจะเลิกกิจการเพื่อใหผูประกอบการทีป่ระสงค

ที่จะดําเนินธุรกิจรายใหมเขามาเจรจาการดําเนินกิจการตอ (Take Over)

2.2 จัดสินเชื่อสนับสนุนการซื้อกิจการทีย่ังมีศักยภาพและเปนธุรกิจเปาหมาย
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5. ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนา
ผูประกอบการรุนใหม



ยุทธศาสตรเฉพาะกลุม มาตรการเฉพาะหนา แนวคิดโครงการ

1. มาตรการพัฒนาโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑและสนิคาชุมชน โดยสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสินคาและบริการของชมุชน

1.1 พัฒนางานวิจัยและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพาณิชย
1.2 พัฒนาประสทิธิภาพกระบวนการผลิตและใหการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ผลิตภัณฑชุมชน
1.3 สงเสริมการจดลิขสิทธิ์และสทิธิบัตรของสินคาและบริการของชมุชน
1.4 สงเสริมการยกระดับชางฝมือหัตถกรรมและสินคาพื้นเมือง

1.1 พัฒนาศูนยออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และกระบวนการผลิตสินคาชุมชน
ใหสามารถใหบริการไดกวางขวางยิ่งขึ้น

1.2 พัฒนาบริการชุมชนใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้น
1.3 รวมมือในลักษณะสามประสาน เพื่อพัฒนาสินคาและบรกิารชุมชน

1. พัฒนาความตอเนื่องของงานวิจัยและ   
การพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑและบริการ รวมทั้งพัฒนา      
ภูมิปญญาทองถิน่ของธุรกิจชุมชน

มาตรการระยะกลางและระยะยาว แนวคิดโครงการ

2. มาตรการการสงเสริมการใชเทคโนโลย ี  
ที่เหมาะสมและเทคโนโลยีพื้นฐานที่เปน
เอกลักษณของชุมชน

2.1 จัดตั้งศูนยออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสินคาชุมชน
2.2 สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยทีี่เหมาะสมที่ใชทรพัยากรและองคความรู

ภายในประเทศ
2.3 พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการคา
2.4 ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูประกอบการดานการยกระดับเทคโนโลยี

6. ยุทธศาสตรเสริมสรางบทบาท   
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนใน         
การแกไขปญหาความยากจน      
และการกระจายความเจริญ

1. กลยุทธการพฒันาภูมิปญญาทองถิน่
ใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย

2. สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม
และเทคโนโลยพีื้นฐานที่เปนเอกลักษณ
สอดคลองกบัองคความรูและทรพัยากร    
ที่มีอยูภายในประเทศใหเกิดความตอเนื่อง

2.1 ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยทีี่เหมาะสมที่มีศักยภาพ
2.2 ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยทีี่เปนเอกลักษณ
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ยุทธศาสตรเฉพาะกลุม มาตรการเฉพาะหนา แนวคิดโครงการ

1. มาตรการสรางฐานะความเขมแข็งทาง
ธุรกิจและสรางเครือขายของวิสาหกิจ
ชุมชน รวมทั้งการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน
และธุรกิจทองเทีย่ว

1.1 จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสรมิ SMEs ในระดับพื้นที่กลุมจังหวัด
1.2 สงเสริมและพัฒนาการรวมกลุมในลักษณะเครือขาย อาทิเชน                      

กลุมผูประกอบการชุมชนสหกรณ
1.3 เชื่อมโยงธุรกิจทองเที่ยวกับการผลิต ใหเปนตลาดรองรบัสินคาชุมชนที่สําคัญ

และสงเสริมการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตอการทองเทีย่ว (Cluster) 
รวมทั้งสงเสริมบริการที่เชื่อมโยงกับการทองเทีย่ว 

1.4 การเพิ่มฐานะของวิสาหกิจชุมชนและครัวเรือนทองถิ่น
1.5 จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารสินคาและบริการชุมชน 
1.6 ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน
1.7 ขยายสินเชื่อเพื่อวิสาหกิจชุมชน
1.8 กระจายสินคาชุมชนคุณภาพสูงสูแหลงทองเทีย่วใหแพรหลาย
1.9 สงเสรมิการทองเทีย่วเชิงอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรม และการพักผอน

ระยะยาวของชาวตางชาติในแหลงทองเทีย่วไทย (Long Stay)

มาตรการระยะกลางและระยะยาว แนวคิดโครงการ

2. มาตรการเพิ่มความรูและทักษะ
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ใหมีความรู
ดานการผลิต การจัดการและการตลาด
สมยัใหม

2.1 อบรมใหความรูดานการผลิต การจัดการ การบญัชี การเงินและการตลาด
สมยัใหม

2. กลยุทธการเสริมสรางศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนใหเกิดการพัฒนา
รวมกันทั้งระบบและการสงเสริมให
เกิดผลถึงระดับจังหวัด ทองถิ่น และ
ชุมชนโดยเร็ว

1. มาตรการพัฒนาขอมูลขาวสารเพื่อ
เสริมสรางความรูทางดานการผลิต        
การจัดการและการตลาด

1.1 พัฒนาระบบขอมูลขาวสารกลางเพื่อวิสาหกิจชุมชน
1.2 ขยายการใชประโยชนอินเตอรเน็ตตําบลสูวิสาหกจิชุมชน
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6. ยุทธศาสตรเสริมสรางบทบาท   
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนใน         
การแกไขปญหาความยากจน      
และการกระจายความเจริญ



ยุทธศาสตรเฉพาะกลุม มาตรการเฉพาะหนา แนวคิดโครงการ

1. มาตรการพัฒนาชองทางการตลาดและ
จัดตั้งศูนยกระจายสินคาเพื่อเปนชองทาง
ในการนําสินคาชุมชนที่มีคุณภาพสูตลาด
ตางประเทศและการปรบัปรุงระเบยีบ    
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหเอื้อตอวิสาหกิจ
ชุมชน

1.1 จัดตั้งบรษิทัการคา (Thai Trade Company)
1.2 จัดตั้งศูนยกระจายสินคาโดยเฉพาะสินคาจากโครงการหนึ่งตําบล               

หนึ่งผลิตภัณฑ ในระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและตางประเทศ
1.3 พัฒนาตอยอดการดําเนินงานของรานคาชุมชน
1.4 จัดมาตรการจูงใจใหเกิดกิจกรรมและธุรกรรมบรษิทัการคา
1.5 ปรับระเบยีบจัดซื้อจัดจางใหวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะภาคการคาและบรกิาร

ใหสามารถเขาถึงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐและลดอุปสรรคในการเขาถึงการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ

มาตรการระยะกลางและระยะยาว แนวคิดโครงการ

2. มาตรการสงเสรมิใหเกิดกิจกรรมรบัชวง
การผลิตที่เชื่อมโยงกบัวิสาหกิจขนาดใหญ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ

2.1 จัดทําขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรระหวางผูรับจางและผูจางเหมาการผลิต
2.2 สงเสริมกิจกรรมจับคูธุรกิจ (Business Matching)
2.3 สรางแรงจูงใจใหเกิดการรบัชวงการผลิต

3. กลยุทธการสรางโอกาสทางการตลาด
และการกระจายสินคาจากธรุกิจ
ชุมชนไปสูตลาด

1. มาตรการสงเสรมิธุรกิจการคาชายแดน 
เพื่อใหเกิดประโยชนกับ SMEs ในภูมิภาค

1.1 แกปญหาอปุสรรคการคาชายแดน โดยใชกลไกของคณะกรรมการดานการคา
ชายแดนใหมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น

1.2 สงเสริมใหเกิดการขยายตัวของการคา การลงทุนและการใหบรกิารในพื้นที่
ชายแดนและประเทศเพื่อนบาน
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6. ยุทธศาสตรเสริมสรางบทบาท   
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนใน         
การแกไขปญหาความยากจน      
และการกระจายความเจริญ


