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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพื่อแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 

ครั้งที่ 2 / 2556 
วันอังคารที่ 20 สงิหาคม 2556 เวลา 14.00 น. 

ณ โรงแรมประจักษ์ตรา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี

ผู้มาประชุม 
1. นายเสนีย์ จิตตเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/   ประธานกรรมการ 
           หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
2. นายเทวัญ สรรค์นิกร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนผูร้าชการจังหวัดบึงกาฬ รองประธานกรรมการ 
3. นายมงคล อดทน  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองคาย   รองประธานกรรมการ 

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 
4. นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด   รองประธานกรรมการ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
5. นางพัชรียา พลับแก้ว  ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด  รองประธานกรรมการ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
6. นางปรียนันท์ ศรีกุลวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ รองประธานกรรมการ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1/ 
     ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี 
7. นางสาวกัลยา แสงเจริญ แทนพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี   กรรมการ 
8. นางจุฑาทิตย์ จันทรสวัสดิ์  แทนพาณิชย์จังหวัดหนองคาย    กรรมการ 
9. นายยุทธนา คนคม  แทนพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลําภู    กรรมการ 
10. นายจีรวัฒน์ ไชยศรี  แทนพาณิชย์จังหวัดเลย     กรรมการ 
11. นางพรพรรณ สุวรรณรินทร์ แทนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ   กรรมการ 
12. นายพัตทอง กิตติวัฒน์ รักษาการอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี  กรรมการ 
13. นายชนายุทธ สุขสมาน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย   กรรมการ 
14. นายวศิน  ศุภพิสุทธ์ิ  แทนอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู  กรรมการ 
15. นางสาวเตือนใจ  กองพล แทนอุตสาหกรรมจังหวัดเลย   กรรมการ 
16. นางวรจิตร์ ปัญญาดี  แทนคลังเขต 4      กรรมการ 
17. นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   กรรมการ 
    สํานักงานอุดรธานี        
18. นางสมฤดี  พู่พรอเนก หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี กรรมการ 
19. นายสมัคร บุญปก  แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
20. นายอภิวัชร์  สีสัตตรัตนะกุล แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
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21. นางกรรณิการ์ อึ้งสวัสดิ์ แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
22. นายสมภพ  สุนันทนาม แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
23. นายสเมธา  ปิติพัฒน์  แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรรมการ 
24. นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี   กรรมการ 
25. นายวสันต์  แก้วศิริบัณฑิต ประธานหอการค้าจังหวัดเลย   กรรมการ 
26. นางมนนิภา  โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย  กรรมการ 
27. นายประเสริฐ อดุลสุทธานนท์  ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ   กรรมการ 
28. นายสมพงษ์  ไทตระกูลชัย แทนประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลําภู  กรรมการ 
29. นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธาน ี  กรรมการ   
30. นายธนวิทย์  คงสุริยะ แทนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  กรรมการ 
    จังหวัดหนองบัวลําภู                
31. นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั  กรรมการและเลขานุการ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1                                     
32. นายพรพิทักษ์ อํามาตทัศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

แทนหัวหน้าสาํนักงานจังหวัดหนองบัวลําภู                             
33. นายธีระศกัดิ์  ศุภพิทักษ ์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัด      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
                                                

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นท่ีภาคหอการค้าไทย   ที่ปรึกษา ติดภารกิจ 
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ที่ปรึกษา ติดภารกิจ 
3. อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ       กรรมการ ติดราชการ 
4. ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจังหวัดเลย   กรรมการ ติดราชการ 
5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย      กรรมการ ติดราชการ 
6. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กรรมการ ติดราชการ 
7. ผู้อํานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ ติดราชการ 
8. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู     กรรมการ ติดภารกิจ 
9. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย      กรรมการ ติดภารกิจ 
10. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย     กรรมการ ติดภารกิจ 
11. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ     กรรมการ ติดภารกิจ 
12. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเลย     กรรมการ ติดภารกิจ 
13. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย    กรรมการ ติดภารกิจ 
14. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ    กรรมการ ติดภารกิจ 
15. หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดเลย         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ติดราชการ 
16. หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดบึงกาฬ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ติดราชการ  
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17. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ติดภารกิจ 
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1   
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวงามตา สุคร ี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอุตสาหกรรมจงัหวัดอุดรธานี 
2. นางสาวประภัสสร ศิริวารนิทร์   นักวิชาการอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธาน ี
3. นางสุมัทนา สงวนนาม    เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
4. นางสาวมีนา อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี 
5. นางสาวจารุวรรณ วิจารณรงค์   เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอรห์อการค้าจังหวัดอุดรธาน ี
6. นางวราภรณ์ นูกลงึ    ผู้ประสานงานโครงการ ม.อุดรธานี (อบจ.อด.) 
7. นางลดาวัลย์ โภคานติย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
8. นายจรัส วงษ์ธรรม    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
9. นางสาวเกศิณี คุ้มบุ่งคล้า   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
10. นายวิทยา เดชประเสรฐิ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11. นางรสริน  ศิริเกต ุ    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
12. นางสาวมาลินทร์ พันธ์ุเดช   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. นางสาวชาคริยา ใจขาน   เจ้าหน้าที่พัสดแุละบัญช ี
14. นางสาววันวิสา ศรีสโุคตร   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

 เมื่อกล่าวเปิดประชุมแล้ว นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประธานการประชุม ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ผลการประชุม
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1 โครงการ 1 ไร่ 1 แสน ชาวนาเงนิล้าน 
ประธาน         เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกถดถอย เศรษฐกิจของประเทศไทยจึงเกิด

การชะลอตัว ทําให้เงินบาทแข็งค่า ซึ่งส่งผลกระทบกับภาคการค้า การลงทุนเป็น
อย่างมาก ในขณะเดียวกันการบริหารเงินทุนหมุนเวียนภาครัฐ ยังไม่ได้รับ             
การสนับสนุนเท่าที่ควร ประกอบกับอยู่ในระหว่างการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557 ด้วยสภาวการณ์เหล่านี้ที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจระดับมหภาค (Macroeconomics)  
หรือเศรษฐกิจระดับจุลภาค (Microeconomics) ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบ 
ทั้งนั้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงเศรษฐกิจระดับจุลภาค ที่มีฐานผลิตและฐานกําลังซื้อส่วน
ใหญ่เป็นประชาชน ชาวไร่ชาวนา ชาวเกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมาก             
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แต่ถ้าเขาเหล่านี้และเขาเหล่านั้น สามารถมีเงินพอมีรายได้ที่แน่นอน พอที่จะมี
กําลังซื้อได้ ฐานผลิตและฐานกําลังซื้อเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการขยายตัว
ทั้งในระดับเศรษฐกิจจุลภาคและเศรษฐกิจมหภาคต่อไป ด้วยเหตุผลดังนี้เอง             
ผมจึงขอนําเสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ใน
ระดับจุลภาค โครงการนี้มีชื่อว่า “โครงการ 1 ไร่ 1 แสนชาวนาเงินล้าน”
รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

โครงการ 1 ไร่ 1 แสน ถือได้ว่าเป็นรูปแบบของเกษตรทฤษฏีใหม่           
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ ยู่หัว              
มีแนวคิดเสมือนทําพื้นที่ให้เป็นเกาะ ด้วยวิธีการขุดลอกคูคลองกว้าง– ลึก 1 เมตร 
ล้อมรอบบริเวณผืนดิน ขยายคันนาจากปกติที่เคยกว้าง 50 เซนติเมตร เป็น 1.5 
เมตร เพื่อให้พ้ืนที่เพียงพอต่อการปลูกพืชผักผลไม้ท้องถิ่น โดยส่วนที่เหลือจึงเป็น
บริเวณแปลงนา โดยแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ในอัตรา 30 : 30 : 30 : 10              
อันหมายถึง ขุดสระเก็บกักนํ้าทําประมงขนาดย่อม 30% พื้นที่ทํานา 30%             
ปลูกผักผลไม้ 30% และเป็นที่อยู่อาศัย 10% และให้ระบบนิเวศ เกื้อกูลต่อกัน 

การทํ า ก า ร เ กษตรแบบประณี ต  ทํ า กิน  1  ไ ร่  ทํ า ไ ด้  1  แสน              
เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว             
ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน ได้แปรความคิดของเกษตร
ผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผลได้ หรืออีกนัยหน่ึงเป็นการ              
ต่อยอดจากแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ โดยจะเป็นการทําการเกษตรในพื้นท่ีจํากัด
เพียง 1 ไร่ ให้มีรายได้ที่ย่ังยืน 

ที่ประชุม   รับทราบ    

  1.2 โครงการ ศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินโครงการจัดต้ัง             
มหาวิทยาลัยอุดรธานี  

ประธาน  เกิดมาจากแนวความคิดของกลุ่มจังหวัดฯ เพ่ือให้มีมหาวิทยาลัยที่
สามารถผลิตแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของภาคผลิตในเขตพื้น 5 จังหวัด 
ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ  ขอรายงาน
ผลความคืบหน้า ดังนี้ 

      1.2.1 ผลการศึกษาด้านความเหมาะสม 
1) สัญญาจ้างกําหนดส่งรายงานจํานวน 5 งวด ปัจจบัุน

คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ดําเนินการตรวจรับฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
แล้ว 3 งวด 

2 )  สํ าหรับงวดที่  4 คณะกรรมการตรวจรับ  ฯ              
ได้ดําเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว คงเหลือขั้นตอนการเบิกจ่ายซึ่งอยู่ในระหว่าง 
เสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายณรงค์ พลละเอียด พิจารณา 

 
/1.2.2 ผลการศึกษา... 
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      1.2.2 ผลการศึกษาด้านสถานที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี 

1) ที่ปรึกษาได้ทําการศึกษาพื้น ท่ี เพื่อ จัดตั้ ง เป็น
มหาวิทยาลัยอุดรธานี แล้ว 2 แห่ง ได้แก่ บ้านโคกนายท่า และบ้านสามพร้าว            
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนเห็นว่าจังหวัดอุดรธานี เหมาะสมและเห็นด้วย            
ที่จังหวัดอุดรธานีจะมีมหาวิทยาลัย แต่ไม่ต้องการให้สร้างมหาวิทยาลัยในพื้นที่         
ที่ทําการศึกษา 

2) ปัจจุบันคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ  โดย
น าย วิ เ ช ีย ร  ข า วขํา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประธาน
คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมและพิจารณาพื้นที่แห่งใหม่เพ่ือจัดตั้งมหาวิทยาลัย
อุดรธานี คือ พื้นที่บ้านหนองไฮ ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ 
4,100 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวมีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน ได้แก่     
ที่ดิน ป่าไม้ ธนารักษ์  ชลประทาน ทหาร  

3 )  ผลการสํ า รวจความคิด เห็นของชาวบ้ าน             
“บ้านหนองไฮ” ประชาชนเห็นว่า จังหวัดอุดรธานีเหมาะสมพร้อมท้ังเห็นด้วย              
ที่จังหวัดอุดรธานีจะมีมหาวิทยาลัย และไม่ขัดข้องที่จะสร้างมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 

ที่ประชุม   รับทราบ    

  1.3 โครงการตั้ งนิคมอุตสาหกรรมสี เขียว (Green Industrial 
Estate) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ . )  โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมได้มีนโยบาย หนึ่งจังหวัดหนึ่งนิคมอุตสาหกรรม 

ประธาน  สืบ เนื่ อ งจากการประชุ ม  กรอ .กลุ่ ม จั งห วัด  ครั้ งที่  1 /2556              
มีการรายงานว่ามติท่ีประชุม กรอ.ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2555 ณ จ.อุดรธานี           
ให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
และจังหวัดขอนแก่น  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ให้การสนับสนุน เพื่อผลักดัน
ให้เกิดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวขึ้นที่พื้นที่ จ.อุดรธานี โดยเชิญผู้ว่าการ          
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.วีรพงศ์ ไชยเพ่ิม และรองประธาน              
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.ธนิต โสรัตน์ พร้อมคณะและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ร่วมกันสํารวจพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว เมื่อวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2555 บริ เ วณบ้านชัยพร  ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี              
เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาเพื่อจัดตั้ งนิคม
อุตสาหกรรมมาก่อนแล้ว แต่ได้ล้ม เลิกไปเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
ปัจจุบันที่ดินบริเวณดังกล่าว เป็นของบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่ ง ได้ ยื่น
เรื่องขอจัดตั้ งนิคมอุตสาหกรรมร่วมกับ  กนอ. เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) : Borad of Investment 
(BOI) ควบคู่กัน และได้ผ่านความเห็นชอบจากอนุคณะกรรมการแล้ว ซึ่งทาง 

/บริษัทเมืองอุตสาหกรรม... 



~ 6 ~ 

 
บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี  ได้จ้าง บริษัทกรีนเนอร์ คอนซัลแทนซ์ เป็นที่
ปรึกษาดําเนินการใน 3 เรื่อง คือ 

     1. การจัดทําแผนผังแม่บทของโครงการ 
     2. การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ประชาพิจารณ์) เพื่อขอความคิดเห็น
    จากประชาชน 

ณ ปัจจุ บัน ผลการพิจารณาได้ผ่านความเห็นชอบจากสํานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) : Borad of Investment (BOI) 
เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว 
จังหวัดอุดรธานีร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา(บริษัทกรีนเนอร์ คอนซัลแทนซ์) ได้เสนอ
ความพร้อมของเรื่องระบบน้ําสําหรับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ โดยเสนอ
โครงการขุดลอกหนองน้ํานาตาลเพิ่มเติม และคาดว่าภายในปีนี้กลุ่มจังหวัดน่าจะ
เห็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวของเรา ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีได้ใช้งบประมาณจาก
ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สนับสนุนการสร้างถนนเข้าไปในนิคม
อุตสาหกรรม และจัดสรรงบประมาณเพื่อการวางผังนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว
จํานวน ๖ ล้านบาท 

ที่ประชุม   รับทราบ 
    
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2556 
เลขานุการ  ตามที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ต อ น บ น  1  ไ ด ้จ ัด ส ่ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ช ุม  ก ร อ . ก ลุ ่ม จ ัง ห ว ัด              
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 ให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน 
และได้เผยแพร่ลงในเว็ปไซต์ของกลุ่มจังหวัดที่ www.osmnorteast-n1.go.th 
แล้วนั้น หากคณะกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขให้แจ้งท่ีประชุมทราบ 
หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รับรองรายงานการประชุม  

ที่ประชุม    ขอแก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม คร้ังที่ 1 /2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 
    2556  ดังนี้ 

- “ลํ าดับที่  6  นายรั งสรรค์  บุญสะอาด  อุตสาหกรรมจั งหวั ด              
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ตําแหน่งรองประธานกรรมการ” แก้ไขเป็น           
“นายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู ตําแหน่งกรรมการ”  

- “ลําดับท่ี 15 นายอภิวัชรี สีสัตตรัตนะกุล นายกองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู ตําแหน่งกรรมการ” แก้ไขเป็น “ลําดับที่ 15         
นายอภิวัชร์ สีสัตตรัตนะกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู 
ตําแหน่งกรรมการ” 

/ -ลําดับที่ 17 นายรังสรรค์ ... 
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- “ลําดับที่ 17 นายรังสรรค์ สิงหาบุตร แทนอุตสาหกรรมจังหวัด 

หนองคายและบึงกาฬ ตําแหน่งกรรมการ” แก้ไขเป็น “ลําดับที่ 17 นายรังสรรค ์             
สิงหบุตร แทนอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ ตําแหน่งกรรมการ” 

มติที่ประชุม  แก้ไขรายงานประชุมและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556  
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 

  
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เพื่อทราบ 

3.1 ปรับปรุงคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข 
ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

เลขานุการ  ตามท่ีกลุ่มจังหวัดฯ มีคําสั่งท่ี 49/2556 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน  
2555 แต่ งตั้ งคณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพื่ อแก้ ไขปัญหา              
ทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น 

   ด้วยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) มีหนังสือชี้แจง 
กลุ่ ม จังหวัดฯ  ว่ าทาง  สทท .  ได้มี การแต่ งตั้ ง เขตพื้ นที่ ตามกลุ่ ม จั งหวัด              
ของกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดด้วยแล้ว เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด จึงขอให้ทบทวนคําสั่งของกลุ่มจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สทท.  

เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงาน จึงได้ปรับปรุงคําสั่ง กรอ. 
กลุ่มจังหวัดดังกล่าว โดยยกเลิกคําสั่งเดิมที่ 49/2555 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2555 และออกคําสั่งที่ 14/2556 ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 แทนคําสั่งเดิม 
โดยแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องกับ สทท. ดังนี้ 

1 )  จาก เดิ ม  “ประธาน เขตพื้ นที่ สภา อุตสาหกรรมท่ อ ง เที่ ย ว              
แห่งประเทศ ไทย” (เขตพ้ืนที่ 3 เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู ขอนแก่น 
สกลนคร นครพนม) แก้ไขเป็น “ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1” (อุดรธานี เลย หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ) 

2) จากเดิม “นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดในกลุ่มจังหวัด” 
แก้ไขเป็น “ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดในกลุ่มจังหวัด” ซึ่งได้มี
หนังสือแจ้งคณะกรรมการฯ ด้วยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มจังหวัด ที่ มท 0224 (อด)/
ว 741 ลงวันที่ 2 เมษายน 2556  

ประธาน   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดยังไม่ครบ
ทุกจังหวัด สทท.ควรรีบดําเนินการแต่งตั้งให้ครบถ้วน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่ง
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ 14/2556 

 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ โดยมอบหมายประธานสภา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ประสานกับส่วนราชการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อทบทวนและดําเนินการให้มี
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดฯ และแจ้งทางฝ่าย
เลขานุการทราบ   

    3.2 การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ       
    ในภูมิภาค 
เลขานุการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการการประชุมร่วม 
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ได้จัดให้มีการประชุม 
กรอ.ภูมิภาคไปแล้ว จํานวน ทั้งสิ้น 4 ครั้ง คือ 

     คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 20 มกราคม 2556 ณ จ.อุตรดติถ ์
     คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 30 มนีาคม 2556 ณ จ.ฉะเชิงเทรา 
     คร้ังที่ 3/2556 วันที่ 9 มิถุนายน 2556 ณ จ.กําแพงเพชร 
     คร้ังที่ 4/2556 วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา  

สรุปผลการประชุม กรอ.ภูมิภาค คร้ังที่ 1-4/2556 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัด 
ซึ่งบรรจุในวาระการประชุม รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามมต ิ             
การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค        
เสนอโดย สศช. ดังน้ี 

    “เร่ืองที่อยู่ระหว่างดําเนินการ” ประกอบด้วย 
*  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการก่อสร้ างกระ เช้ า ไฟฟ้ า              

ขึ้นภูกระดึง จ.เลย เนื่องจากต้องรอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี 
* โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพฯ – หนองคาย จ.หนองคาย  

เน่ืองจากต้องศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดของโครงการ 
* โครงการรถไฟทางคู่ กรุงเทพฯ – หนองคาย จ.หนองคาย เนื่องจาก 

ต้องศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดของโครงการ 
    “เร่ืองที่อาจมีข้อจํากัดในการดําเนินการ” ประกอบด้วย 

* การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1 เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

* การจัดตั้งศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดอุดรธานี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในลักษณะ Virtual University เนื่องจากไม่ 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งไม่ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
นอกพื้นที่ 

 

/โดยมติที่ประชุม... 
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โดยมติที่ประชุม กรอ. ภูมิภาคดังกล่าว ได้มอบหมาย สศช. หารือกับ 

ภาครัฐและเอกชนในการจัดตั้งกลไก เพื่อติดตามและตรวจสอบความคืบหน้า ของ
ประเด็นการพัฒนาเพื่อ เร่ งรัดการดําเนินงานและจัดลําดับความสําคัญ            
ตามศักยภาพของประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ             
และนําเสนอผลการดําเนินการต่อที่ประชุม กรอ.ภูมิภาค และ ครม.พิจารณาตาม
ขั้นตอนต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

    3.3 การติดตามความคืบหน้าผลการดําเนินการตามมติท่ีประชุม กรอ .          
    กลุ่มจังหวัด ครั้งท่ี 1 / 2556 เม่ือวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 

1) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่กรุงเทพฯ – หนองคาย ช่วงขอนแก่น - 
หนองคาย 

เลขานุการ  สืบเน่ืองจากการประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัด คร้ังที่ 1/2556 รายงาน           
ที่ประชุม ทราบว่า จากการประสานข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมทราบว่า             
ขณะนี้  รฟท. อยู่ระหว่าง การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ 
สํารวจออกแบบ รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมทั้งจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

2) โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – หนองคาย 
ระยะทาง 615 กม. 

เลขานุการ  สืบเนื่องจากการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด คร้ังที่ 1/2556 รายงานที่  
ประชุมว่าได้ประสานข้อมูลกับสํานักนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.)  
ได้ รับการชี้แจงว่า สนข . ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2555- 2556              
เพื่อดําเนินการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ- 
นครราชสีมา (ระยะที่ 1) ระยะทาง 256 กม. วงเงิน 145.696 ล้านบาท              
ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อ 15 พฤศจิกายน  2555 กําหนดเริ่มงาน 30 
พฤศจิกายน 2555 - 29 มกราคม 2557 ระยะเวลาในสัญญา 14 เดือน             
ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบและศึกษาความเหมาะสม เพ่ือจัดทํารายงาน              
การวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) เสนอสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)    
 ปัจจุบันที่ปรึกษาได้ จัดทํารายงานฉบับกลาง รายงานการกําหนด             
แนวทางการออกแบบ และรายงานการวิ เคราะห์ทางเลือกแนวเส้นทาง              
และการบริหารจัดการโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
 

/ทั้งนี้ สนข. ... 
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ท้ั งนี้  สนข .  ได้ กํ าหนดจั ดการประชุ ม เ พ่ื อรั บฟั งความคิ ด เห็ น              

ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามแนวเส้นทาง ช่วงพ้ืนท่ีจังหวัดของแก่น – 
อุดรธานี  – หนองคาย (พื้นที่ ย่อยที่ 4) เมื่อวัน ท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2556              
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซต์ โฮเทล จ.อุดรธานี และคร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่  11 
– 14 มิถุนายน 2556 รวม 4 แห่ง (ฉะเชิงเทรา สระบุรี นครราชสีมา             
และขอนแก่น) 

ระยะที่  2 โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูง             
สายกรุงเทพฯ –หนองคาย ระยะที่ 2 นครราชสีมา – หนองคาย สนข. ขอรับการ
จัดสรรงบประมาณประจําปี 2557 ผูกพันงบประมาณประจําปี 2558 รวม
วงเ งิน  199,788,000 บาท  ( ปี  2557 วงเงิน  39,957,600 บาท              
และปี2558 วงเงิน 159,830,000 บาท) เพ่ือดําเนินการศึกษาและออกแบบ
ระบบรถไฟความเร็วสู ง เส้นทางสายกรุง เทพฯ  – หนองคาย  ระยะที่  2 
นครราชสีมา –หนองคาย 

ปัจ จุ บันคณะรั ฐมนตรี ได้ ให้ ความเห็นชอบร่ างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเอกสารประกอบ
งบประมาณ และสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2556 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2557  

ประธาน  สําหรับการจัดทําโครงการนี้มีผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ผู้ท่ีไม่เห็นด้วย 
มักจะบอกว่าเงินกู้ที่นํามาลงทุนจะทําให้เกิดภาระหน้ีสิน คือ การก่อหนี้ระยะยาว 
และความคิดเห็นอื่นๆ อีกหลากหลายว่ารถไฟความเร็วสูงยังไม่มีความจําเป็น 
เพราะมีต้นทุนสูง ซึ่งค่าโดยสารรถไฟอาจจะมีราคาสูงตามไปด้วย และจะไม่เป็นที่
นิยมเหมือนแอร์พอร์ตริงค์จากสถานีพญาไทไปสถานีสุวรรณภูมิ ในขณะเดียวกันผู้
ที่เห็นด้วยมองว่า อาจจะเป็นวาระการเปลี่ยนแปลงประเทศ change in point 
เข้าสู่ความเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งในภูมิภาคต่างๆ ควรจะมีระบบโลจิตส์ติกที่
เชื่อมโยงกัน ทั้งในภาคผลิต ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม  โดยส่วนตัวคิดว่า
มีความจําเป็นอย่างมากที่จะปรับปรุงระบบรถไฟให้เป็นรถไฟมหาชน คือให้
ประชาชนสามารถใช้บริการในราคาที่ถูกได้ ถ้ามองในเรื่องของความคุ้มทุนของ
การสร้างรถไฟไม่คุ้มทุนในระยะยาว แต่ถ้ามองว่าเป็นการเพิ่ม value chain ของ
ภาคผลิต ภาคขนส่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิผลของผลผลิตทางการเกษตรและ 
อุตสาหกรรม ประกอบกับกลุ่มจังหวัดฯ ของเรามีพื้นที่จังหวัดหนองคาย เป็น
จุดหมายปลายทาง ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยมีทางรถไฟ 

 
/ซึ่งเป็นทางรถไฟ... 
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 ซึ่งเป็นทางรถไฟคู่บ้านคู่เมืองมานาน ควรจะปรับปรุงให้สามารถทําเป็นรถไฟ

ความเร็วสูงได้ ความเร็วไม่ต้องสูงถึง 350กม./ชม. เอาแค่ประมาณ 200 กม./
ชม.พอนั่งได้ให้ตรงเวลาก็พอแล้ว  

นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์  โครงการก่อสร้างรถไฟทั้งสองโครงการนี้ ควรเป็นแผนงานโครงการ
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ระดับชาติ ถ้าประเทศไทยจะดําเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนั้น เห็นควรให้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน 1 ประเทศจีนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด เพราะโครงการนี้ต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก แต่   

ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่มากที่สุด 
และเพื่อให้การดําเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่เป็นไปโดยเร็ว รัฐบาลควรขาย
สัมปทานเส้นทางรถไฟให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการ และในการประชุม กรอ.กลุ่ม
จังหวัดฯ ครั้งต่อไป ควรจัดให้มีการประชุมร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อ
จะได้ปรึกษาหาหรือถึงความเป็นไปได้และทราบถึงความคืบหน้าของโครงการ
ดังกล่าว จากการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยตรง  

นายเทวัญ สรรค์นิกร   เห็นด้วยทั้งโครงการรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง โดยเฉพาะรถไฟ  
รอง ผวจ.บึงกาฬ   ทางคู่ ได้มโีครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายที่จะมานครพนมด้วยเส้นทางหนึ่ง 
    อยากจะให้เพ่ิมเส้นทางนครพนม – บึงกาฬ – หนองคาย เพราะเส้นทางกรุงเทพฯ
     – หนองคาย มีอยู่แล้ว รถไฟทางคู่จะช่วยประหยัดเวลาและค่าขนส่ง ส่วนรถไฟ
    ความเร็วสูง ก็เห็นด้วย เพราะประเทศเพื่อนบ้านเรามีแล้ว ถ้าเราไม่มีก็จะล้าสมัย
    รถไฟความเร็วสูงก็จะก่อให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น เช่น ถนน
    อสังหาริมทรัพย์ แหล่งท่องเที่ยว โรงงานต่างๆ  

นางมนนิภา โกวิทศิริกุล   เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เพราะโครงการนี้จะช่วยให้  
ประธานหอการค้า จ.หนองคาย รัฐบาลประหยัดงบประมาณลงทุนในด้านการขอเวนคืนท่ีดิน เพียงแค่ทําคู่กับราง
    รถไฟเดิม ซึ่งเป็นของการรถไฟฯ อยู่แล้วก็พอ และที่สําคัญจะเป็นการเพิ่มรายได้
    ให้กับประชาชน โดยเฉพาะชาวบ้านตามรายทางของสถานีรถไฟอีกด้วย  

นายธนวิทย์ คงสุริยะ   เห็นด้วยทั้งสองโครงการ และให้ดําเนินการเป็นโครงการรถไฟมหาชน 
แทนประธานสภาอุตสาหกรรม ที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการได้สะดวก โดยไม่คิดค่าบริการในราคาที่แพง 
ท่องเที่ยว จ.หนองบัวลําภู  จนเกินไป เพราะประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งชาว

เกษตรกรเหล่านั้นจะได้มีทางเลือก ในการเลือกใช้บริการโลจิตส์ติกหลายๆ 
ช่องทาง 

นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต   เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เพราะกลุ่มจังหวัดฯ เป็น
ประธานสภาอุตสาหกรรม  ศูนย์กลางการท่องเที่ยว ประกอบกับมีสนามบินนานาชาติจังหวัดอุดรธานี          
จังหวัดอุดรธานี   ที่เชื่อมโยงกันในด้านระบบโลจิตส์ติก ท้ังทางบกและทางอากาศ และกลุ่มจังหวัดฯ 
    ควรเปิดสนามบิน กัวลาลัมเปอร์ - อุดรธานี ปัจจุบันชาวมาเลเซียมีความสนใจและ 
    ต้องการท่ีจะลงทุนในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะการลงทุนจัดตั้งนิคม
    อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลขึ้นภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  1

/ท่ีกําลังจะมี... 
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    ที่กําลังจะมีรถไฟทางคู่ไว้รองรับกับการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลนั้นด้วย  
    แต่ที่ชาวมาเลเซียและชาวมุสลิมไม่เดินทางเข้ามาลงทุนหรือมาท่องเที่ยวในกลุ่ม 
    จังหวัดฯ นั้น เนื่องจากกลุ่มจังหวัดฯ ยังไม่มีระบบโลจิตส์ติกไว้รองรับกับการลง 
    ทุน และยังไม่มีอาหารฮาลาลไว้รองรับและบริการนักท่องเท่ียวชาวมุสลิมอีกด้วย  

นายสวาท ธีระรัตนะนุกูลชัย  เห็นด้วยกับรถไฟทางคู่ เพราะว่าพ้ืนที่ของบ้านเราเหมาะสมกับรถไฟ
ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี ทางคู่มากที่สุด เพราะจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี 
    ประกอบกับจังหวัดอุดรธานี มีสนามบินนานาชาติซึ่งเป็นจุดแข็ง สามารถเชื่อมโยง 
    ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้ ซึ่งประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์มากที่สุด แต่ถ้าเป็น 
    รถไฟความเร็วสูง ประเทศจีนจะได้ผลประโยชน์มากที่สุด เพราะขณะนี้ประเทศจีน 
    ได้วางแผนสร้างทางรถไฟมาที่ประเทศ สปป.ลาว 

นายประเสริฐ อดุลสุทธานนท์  จังหวัดบึงกาฬต้องการมากที่สุด คือ รถไฟทางคู่ สายกรุงเทพฯ – บึงกาฬ
ประธานหอการค้า จ. บึงกาฬ  ถ้าไม่ได้ สายกรุงเทพฯ – บึงกาฬ ก็ขอให้ได้สายหนองคาย – บึงกาฬ ที่สามารถ
    เชื่อมโยงไปจังหวัดนครพนมได้ รถไฟทางคู่จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง
    เข้าสู่จังหวัดกรุงเทพฯ ได้เป็นอย่างดี และเห็นควรให้กรอ.กลุ่มจังหวัด ช่วยผลักดัน 
    รถไฟทางคู่ สาย หนองคาย – บึงกาฬ ต่อไป 

ประธาน  ท่ีประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นว่าระบบโลจิสติกส์ เป็นหัวใจสําคัญของการ
ผลิตภาคการเกษตร การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว และมี
ความเห็นสอดคล้องตรงกันกับการผลักดันให้มีรถไฟทางคู่ก่อน และให้ฝ่าย
เลขานุการบันทึกข้อเสนอของแต่ละท่านไว้ในรายงานการประชุม สําหรับการเชิญ
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมน้ัน มอบฝ่ายเลขานุการเป็นผู้
ประสาน โดยผู้สนใจสามารถรับฟังในรายการสายตรงผู้ว่าพาโสเหล่ วันศุกร์ที่ 30 
สิงหาคม 2556 เวลา 06.30 น. ซึ่งได้เชิญการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมกับ
บริษัทที่ปรึกษา บริษัทบางกอก แอร์เวย์ และกรมเจ้าท่ามาร่วมออกรายการนี้ด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการบันทึกข้อเสนอไว้ในรายงานการประชุม 

  3) โครงการปรับปรุงขยายช่องทางการจราจรเพื่อการคมนาคม             
และการ ท่องเที่ยวเลียบแม่นํ้าโขงเส้นทางหมายเลข 211 และ 212 เชื่อมโยง
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร 

เลขานุการ    การปรับปรุงขยายช่องทางจราจรเพื่อการคมนาคมและการท่องเที่ยว  
     เลียบแม่นํ้าโขงเส้นทางหมายเลข 212 หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ.บึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก      
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพื่อขยายช่องทางจราจร          
สายบึงกาฬ – นครพนม ช่วงบริเวณศูนย์ราชการ จ .บึงกาฬ มาเชื่อมโยง              
จ.นครพนม งบประมาณ 27,350,000 บาท ปัจจุบันดําเนินการก่อสร้างและ
เบิกจ่ายเสร็จแล้ว  

/ปีงบประมาณ... 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดสรรงบประมาณต่อเน่ือง

เพื่อปรับปรุงเส้นทางหลวงหมายเลข 212 (เส้นเดิม) ตอนสี่แยกบึงกาฬ ถึงคอ
สะพานห้วยเล็บมือฝั่งตะวันตกระหว่าง กม.136+700 –กม. 138+025       
จ.บึงกาฬ ระยะทาง 1.325 กม. วงเงิน 30.00 ล้านบาท เป็นการเชื่อมและ
ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลางถนนเชื่อม
ระหว่างเส้นทางจากสี่แยกบึงกาฬถึงศาลากลางจังหวัดบึงกาฬหลังใหม่ ขณะนี้อยู่
ระหว่างดําเนินการ โดยแขวงการทางบึงกาฬ  

ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2557 กลุ่มจังหวัดฯ ได้ เสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด เพ่ือดําเนินการต่อเนื่อง 
เส้นทางหลวงหมายเลข 212 cs0201 ตอนห้วยก้านเหลือง – ดงบัง จ.บึงกาฬ
ระยะทาง 2.150 กม. งบประมาณ 42,000,000 บาท และโครงการปรับปรุง
ขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ช่วงน้ําเป – ห้วยก้านเหลือง              
และช่วงปากสวย –น้ําเป ซึ่งเป็นถนนสายท่องเที่ยวจุดชมบั้งไฟพญานาค            
จ .หนองคาย  ระยะทางรวม  1 .5 กม .  งบประมาณรวม  30 ล้านบาท              
ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคล่ือนตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด            
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ใน
ระหว่างการประชุมสภาวาระ 3 

นายวสันต์  แก้วศิริบัณฑิต   ในพ้ืนที่จังหวัดเลยมีโครงการก่อสร้างถนนเส้นทางหมายเลข 4 เป็น  
ประธานหอการค้า จ. เลย ถนนเชื่อมโยง จากอําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย สู่ประเทศ สปป.ลาว ( อําเภอท่าลี่ –  

แขวงไชยบุรี – เมืองหลวงพระบาง) ระยะทาง 340 กม. คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2556 

ที่ประชุม    รับทราบ 

     4) การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เลขานุการ  สืบเนื่องจากประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2556 เห็นด้วยกับ 

แนวคิดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 และให้เป็นหน้าที่ของแต่ละจังหวัดในการจัดตั้งคณะทํางานตามที่
จังหวัดเห็นสมควร  แล้วรวบรวมความต้องการเสนอเข้าที่ประชุม  กรอ .              
กลุ่มจังหวัดเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในโอกาสต่อไป 

นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์   ตามมติที่ประชุมหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย   
หน.สํานักบริหารยุทธศาสตร์ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 
กลุ่มจังหวัดฯ   สีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล ที่ประชุมมมีติ ดังน้ี 

 
/ * ให ้สคช. เร่งรัด ... 
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* ใ ห้  สคช .  เร่ งรัดพิจารณาแนวทางการจัด จ้างบริษัทที่ป รึกษา              

เพื่อดําเนินโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ             
โดยควรเป็นบริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ              
เป็นผู้ทําการศึกษาวิจัยโอกาสศักยภาพและความเหมาะสมในการจัดตั้ ง              
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในพื้นที่เป้าหมายหลักภายในกรอบงบประมาณต่อกลุ่มพื้นที่กลุ่มพื้นที่ละ 10  
ล้านบาท ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 เดือน 

* สาระสําคัญของการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษในเบื้องต้นให้ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  1) ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของพื้นที่ เพื่อกําหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามขอบเขตและระดับของการ
เป็นพื้นที่พิเศษที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เป้าหมาย 

2) เครื่องมือในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมถึงกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

3) กลไกการบริหารจัดการของรัฐ และแนวทางการปรับปรุง 
กระบวนการให้บริการภาครัฐ และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ  
ภาครัฐ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 

4) โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีจําเป็นและ
เป็นปัจจัยต่อความสําเร็จในการพัฒนาพื้นที่ 

ทั้ ง น้ี  โดยระบุ ให้การจัดทํ าแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา            
เขตเศรษฐกิจพิเศษครอบคลุมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ทุกภาคส่วน การสํารวจความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ 
รวมทั้งการประมาณการอุปสงค์ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

* กรอบการศึกษาด้านพื้น ท่ี ในโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์           
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพเิศษ 

      ในเบื้องต้น กําหนดให้เป็นการศึกษาใน 5 กลุ่มพ้ืนที่หลกั ดังนี้ 
  1) ภาคเหนือ ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดนอําเภอแม่สาย  อําเภอ
เชียงแสน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดน 
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดหนองคาย 

      3) ภาคตะวันออก ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดนจังหวดัสระแก้ว 
  4) ภาคตะวันตก ประกอบดว้ยพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
และอําเภอแม่สอด จังหวดัตาก 

5) ภาคใต้ ประกอบด้วยพื้นที่ชายแดนอําเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา และพื้นที่ชายแดนจังหวัดนราธิวาส 

/ท้ังนี้ เห็นควร... 
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ท้ังนี้ เห็นควรมอบหมายให้สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด              

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ติดตามความคืบหน้า พร้อมกับรายงานความ
คืบหน้าให้ท่ีประชุมทราบในครั้งต่อไป 

นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์  จากสภาพภูมิศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 
ประธานสภาหอการค้า  มีจังหวัดที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน คือ  ประเทศ สปป.ลาว ประกอบด้วย
กลุ่มจังหวัดฯ   จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ รัฐบาลควรสนับสนุนทั้ง 3 จังหวัด ให้เป็นพื้นที่เขต
    เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปโดยเร็วและเกิดขึ้นจริง  
    รัฐบาลควรกําหนดเป็นนโยบาย และส่ังการแบบ TOP DOWN ลงมา หรือ 
    มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดําเนินการศึกษาร่วมกับ
    ประชาชนในพื้นที่ 

ที่ประชุม   รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการ ติดตามความคืบหน้าและรายงานให้ที่ประชุม 
    ทราบในครั้งต่อไป 

  5) โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง            
จ.เลย  

เลขานุการ  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วชี้แจงท่ีมาของโครงการนี้มีแนวคิด            
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 วัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
และขยายกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว มีการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว แต่มีการต่อต้านจากกลุ่มอนุรักษ์อยู่หลายครั้ง              
เป็นเหตุให้โครงการไม่มีความต่อเนื่อง  
 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศจังหวัดเลย            
เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดเลยได้เสนอ
เรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม กรอ.ภูมิภาคครั้งที่ 2/2555 จังหวัดอุดรธานี จึงมีมติ
มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การบริหาร
การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 
ศึกษาความเหมาะสมโครงการ โดย อพท. ได้ยกร่างข้อกําหนดการศึกษา (Term 
of Reference :TOR) เรียบร้อยแล้ว 

และประชุมพิจารณาร่าง TOR เมื่อวันจันทร์ที 7 มกราคม 2556       
ณ  ห้ อ งประชุ ม  อพท .  อาคาร เ อส เอ็ ม อี แบงก์  พญา ไทย  กรุ ง เ ทพฯ              
ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพื่ อศึ กษาความเหมาะสมโครงการภายในปี งบประมาณ              
พ.ศ. 2556 ต่อไป 

 
 
 /นายสมศักดิ์... 



~ 16 ~ 

 
นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ ์  โครงการดังกล่าว กําลังอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงความเหมาะสมของ 
ประธานสภาหอการค้า         โครงการ ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการทําประชาพิจารณ์ โดยเฉพาะการรับฟังความคิด 
กลุ่มจังหวัดฯ เห็นของประชาชนในพื้นที่ มีท้ังที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนิน

โครงการดังกล่าว เป็นไปโดยเร็วและเกิดขึ้นจริง จึงขอความเห็นชอบที่ประชุมเพื่อ
ผลักดันโครงการก่อสรา้งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 

ที่ประชุม  เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง โดยจังหวัด             
และกลุ่มจังหวัด และภาคเอกชน ควรผลักดันร่วมกันต่อไป โดยเฉพาะจังหวัดเลย
ควรเพิ่มช่องทางในการผลักดันทางช่องทางอื่นๆ ด้วย 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อ่ืนๆ  
    4.1 การเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย  ปัจจุบัน หลายหน่วยงานในกลุ่มจังหวัดฯ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน ภาครัฐ    
ประธานหอการคา้ จ.อุดรธานี ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ ได้มีการตื่นตัวต่อการเตรียมความ 
    พร้อมในหลายๆ ด้าน เช่น ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพร้อมด้าน 

วัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อรองรับกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าไปสู่ประชาคม
อาเซียน แต่ยังเหลืออีกด้านหนึ่งที่กลุ่มจังหวัดฯ ยังไม่ได้เตรียมความพร้อม
เท่าที่ควร คือ ความพร้อมด้านความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้า น้ําประปา และ
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เป็นปัจจัยหลักของการลุงทุน โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้มีแผนงานที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม    
สีเขียว ควรจะมีการเตรยีมการหรือมาตรการด้านความมั่นคงในด้านพลังงานต่างๆ
ให้ชัดเจน เพื่อดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สนใจจะมา
ลงทุนในกลุ่มจังหวัดมากย่ิงขึ้น  

ประธาน  หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบไฟฟ้า และน้ําประปา อยู่ในสังกัดของ
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และประปาภูมิภาค เพื่อทราบและเตรียมการรองรับในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี และ
    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี ทราบ 

 

 

 

 

 

/4.2 การประชาสัมพันธ์... 



~ 17 ~ 

 
    4.2 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ   ปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้พยายามเขียนโครงการ              
ผอ.การท่องเที่ยวฯ จ.อุดรธานี ของบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯเพ่ือสนับสนุนโครงการประชาสัมพันธ์
    การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฯ โดยมีแผนการส่งเสริมการขายทั้งภายในและภาย 
    นอกประเทศ อาทิเช่น ส่งเสริมการขายที่ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และญี่ปุ่น 
    เป็นต้น และได้จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารฮาลาลไว้บริการนักท่องเท่ียว     
    ชาวมุสลิม ทั้งที่เป็นเอกสารและแผ่นซีดีเรียบร้อยแลว้ และยังสามารถศึกษา 
    ค้นคว้าได้ทางอินเตอร์เน็ตทั่วไป 

ที่ประชุม   รับทราบ  

    4.3 การประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลําภู 

นายยุทธนา คนคม   จังหวัดหนองบัวลําภู  กําหนด  Positioning  “เมืองหนองบัวลําภูมีดี 
แทน พาณิชย์จ.หนองบัวลําภู ราชินีข้าวเหนียว”  ซึ่งปัจจุบันจังหวัดได้ส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวได้ 

เป็นรูปธรรม ได้ประชาสัมพันธ์ข้าวเหนียวของจังหวัด ผ่านสื่อต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด 
และสถานที่สําคัญภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในต่างประเทศจังหวัด
หนองบัวลําภู ได้นําผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงและจําหน่าย ณ กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2556 และปัจจุบันกําลังจัดแสดงและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยใช้ชื่องาน “รวมพลคนกินข้าวเหนียว”  ที่ห้างเดอะมอลล์
นครราชสีมา ซึ่งได้ยอดจําหน่ายกว่า 1 ล้านบาท 

กิจกรรมที่จังหวัดหนองบัวลําภู ให้ความสําคัญส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด คือกิจกรรมก่อสร้างพระพุทธชยันตี 2600 ปี บริเวณ           
วัดดอยเทพสมบูรณ์ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก             
กลุ่มจังหวัดฯ จัดทําฐานองค์พระ งบประมาณ  3,000,000 บาท  ซึ่งปัจจุบัน           
อยู่ระหว่างดําเนินการ สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้บรรจุในแผนพัฒนา           
กลุ่มจังหวัดฯ อีก 6,000,000 บาท และที่สําคัญเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา
จังหวัดได้ จัดทําผ้าป่าสมทบทุนในการก่อสร้าง ได้ เงินเกือบ 4 ล้านบาท             
ซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จผู้สัญจรผ่านเส้นทางสาย 210 อุดร – หนองบัวลําภู 
– เลย จะได้สักการะ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของกลุ่มจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง  

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ น้ําตกเฒ่าโต้ และมีลานชมวิวของจังหวัดฯ 
จึงขอบรรจุโครงการที่กล่าวมาในแผน กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ จะ
ได้ประสานกับ กลุ่ม OSM ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ  
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    4.4 ประชาสัมพันธ์สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดอุดรธาน ี 
นางสมฤดี  พู่พรอเนก   สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี  ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์  
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว ราชการจังหวัดอุดรธานี โดยมีสํานักงานท่ีอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
จังหวัดอุดรธานี   จํานวน 4 แห่ง ซึ่งได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี  
    และจังหวัดอุดรธานี มีหน้าท่ีจัดทําหนังสือเดินทาง และร่วมมือกับสํานักงาน 
    จังหวัดอุดรธานี สํานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี เพ่ือติดตามและให้ความ 
    ช่วยเหลือคนไทยที่ไปทํางานในต่างประเทศ ในปัจจุบันได้มีการจัดหนังสือเดินทาง
    รูปแบบใหม่ คือ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ “อีพาสสปอร์ต (e-Passport)”  
    แทนหนังสือเดินทางรุ่นเดิม หนงัสือเดินทางรุ่นใหม่จะมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ 
    (biomentric data) ได้แก่ ลายนิ้วมือท้ังสองข้าง โครงสร้างใบหน้า ลงในไมโครชิพ
    ที่ฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง ที่สามารถอ่านข้อมูลท่ีมีการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ  
    ของผู้ถือหนังสือเดินทางได้ด้วยเคร่ืองอ่าน(Machine Readable Passport) โดยมี
    การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหนังสือเดินทางกับผู้ถือหนังสือเดินทาง
    ด้วยระบบอัตโนมัติ   

ที่ประชุม ทราบ 

 4.5 ข้อสั่งการของประธาน 
ประธาน  ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทํารายงานการประชุม  และรายงานไปยัง         

กรอ.ภูมิภาค ส่วนมติใดที่จะต้องถือปฏิบัติขอให้แจ้งเวียนมติเพื่อถือปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุม และนําเสนอผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติในที่ประชุมคราวต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการดําเนินการตามข้อสั่งการของประธาน 
 
เลิกประชุมเวลา 16.10 น. 

     ลงชื่อ........วิทยา เดชประเสริฐ...................ผู้จดรายงานการประชมุ 
             (นายวิทยา  เดชประเสริฐ) 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 
     ลงชื่อ.......ลดาวัลย์ โภคานติย์..........ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
            (นางลดาวัลย์  โภคานิตย์) 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 


