
รายงานการประชุม
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ครั้งท่ี 1 / 2557

วันจันทรท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมภูพานคํา ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู



ผูมาประชุม

1. นายณรงค พลละเอียด รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
(แทน)ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการ

2. นายเทวัญ สรรคนิกร รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
(แทน)ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

3. นายวินัย ตรงจิตพิทักษ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน)ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

4. นายไชยยงค พิทักษสฤษดิ์ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน)ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

5. นายมงคล อดทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
(แทน)ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

6. นายสมยงค ตระกูลจึง พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นายชาญยุทธ วันดี พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
8. นายพงษศักดิ์ วรวงค พาณิชยจังหวัดเลย กรรมการ
9. นายวิโรจน พิเภก พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
10. นายพัตทอง กิตติวัฒน รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
11. นายชนายุทธ  สุขสมาน (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ กรรมการ
12. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์ (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. นางสาวเตือนใจ กองพล (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรรมการ
14. นายเสริมชัย ลี้เขียววงค (แทน)นายกองคการบริการสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
15. นางปติพร คําบัว (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
16. นายอภิวัชรี สีสัตตรัตนะกุล (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
17. นายจรูญ แสนพิมพ (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
18. รศ.สุเมธ แกนมณี ผูอํานวยการสถาบันยุทธศาสตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการ

19. นายปรีชา รัตนสังข (แทน)ประธานหอการคาจังหวัดหนองคาย กรรมการ
20. นายณัฐพงษ พีรวรสกุล ประธานหอการคาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ

/21. นายทิชากร ...
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21. นายทิชากร นิลกษาปน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
22. นายบัญชา สุปญญา นายกสมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดหนองบัวลําภู

รก.ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัด
หนองบัวลําภู

กรรมการ

23. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี (แทน)หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการและ
เลขานุการ

24. นายชาญชัย คงทัน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
(แทน)หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

25. นายเอกชัย รัตนโสภา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
รก.หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

26. นายจํารัส นาแฉลม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
(แทน)หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

27. นายเชาววรรธน กราบไกรแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน)หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนท่ีภาคหอการคาไทย ท่ีปรึกษา ติดภารกิจ
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีปรึกษา ติดภารกิจ
3. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ
4. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอตอนบน 1 รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ
5. ประธานเขตพ้ืนท่ีสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1
รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ

6. พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ
7. คลังเขต 4 อุดรธานี กรรมการ ติดราชการ
8. ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ
9. ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
10. หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ
11. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
12. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ ติดราชการ
13. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ
14. ประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดภารกิจ
15. ประธานหอการคาจังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
16. ประธานหอการคาบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
17. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดภารกิจ
18. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ
19. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
20. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
21. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดภารกิจ

/22. นายกสมาคม...
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22. นายกสมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ
23. นายกสมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
24. เลขาธิการหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ
25. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.สุนีย เลี่ยวเพ็ญวงษ ROC
2. นางสาวสรัญญา ลิทธิ์ถีระสุวรรณ ROC
3. นายพชร ดนนทิง ROC
4. นางมณีวรรณ พรหมพุทธา นักวิชาการพาณิชย ปฏิบัติการ
5. นายพรพิทักษ อํามาตทัศน สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
6. นางลดาวัลย โภคานิตย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
7. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
8. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
9. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาท่ีพัสดุและบัญชี
10. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาท่ีธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงท่ีประชุมทราบ
ประธาน เนื่องจากนายเสนีย จิตตเกษม ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

ในฐานะหัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ประธานกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ติดราชการ
จึงมอบหมายใหกระผมเปนประธานท่ีประชุม

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม กรอ.กลุมจังหวัด ครั้งท่ี 2/2556
เลขานุการ ต า ม ท่ี สํ า นั ก บ ริ ห า ร ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก ลุ ม จั ง ห วั ด ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดจัดสงรายงานการประชุม กรอ.

/กลุมจังหวัด...
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กลุมจังหวัด ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันอังคารท่ี 20 สิงหาคม 2556 ใหแก
คณะกรรมการทุกทานตามหนังสือกลุมจังหวัดท่ี มท 0224 (อด)/ว 1990
ลงวันท่ี 6 กันยายน 2556 และไดเผยแพรลงในเว็บไซตของกลุมจังหวัดฯ
ท่ี www.osmnortheast-n1.go.th แลวนั้น หากคณะกรรมการทานใด
ประสงคจะปรับปรุงแกไขใหแจงท่ีประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใด
แกไข ขอใหรับรองรายงานการประชุม

ท่ีประชุม ขอแกไขรายงานการประชุม หนาท่ี 1 ผูมาประชุมลําดับท่ี 13
นายชนายุทธ สุขสมาน  จากเดิม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย แกไขเปน
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ และหนาท่ี 2
ผูไมมาประชุม ลําดับท่ี 3 อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ แกไขโดยตัดออกจาก
รายชื่อผูไมมาประชุม

มติท่ีประชุม แกไขรายงานการประชุมตามท่ีขอแกไข และรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2556

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 สรุปผลการประชุมเวทีหารือเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ครั้งท่ี 5 และการประชุมหารือเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ

เลขานุการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รวมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย ( Asian Development Bank : ADB) ไดเปน
เจาภาพจัดการประชุมเวทีหารือเพ่ือพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 5
และการประชุมหารือเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ (The 5th Economic
Corridor Forum and GMS Business Opportunities Forum) ระหวาง
วันท่ี 6-8 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล โดยมีสรุป
สาระสําคัญของการประชุม ดังนี้
(1.) ภาพรวมกรอบการลงทุนระดับภูมิภาค (Regional Investment Framework
: RIF) ภาคใตยุทธศาสตร GMS ฉบับใหม มีสาขาความรวมมือ 10 สาขา
ประกอบดวย สาขาคมนาคม สาขาพลังงาน สาขาเกษตร สาขาสิ่งแวดลอม
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สาขาการพัฒนาสูความเปนเมือง สาขา
การทองเท่ียว สาขาอํานวยความสะดวกทางคมนาคมและการคา สาขา ICT
และสาขาอ่ืนๆ มี 215 แผนงาน มูลคารวม 53,057 พันลานดอลลาร
สหรัฐ ประกอบดวยโครงการลงทุน 136 โครงการ มูลคา 52,848 ลาน
ดอลลารสหรัฐและโครงการความชวยเหลือทางวิชาการอีก 79 โครงการ
มูลคา 210.10 ลานดอลลารสหรัฐ

โดยท่ีแผนงานดานคมนาคมยังคงเปนสวนสําคัญของกรอบการ
ลงทุน และแนวโนมการลงทุนท่ีสูงข้ึนในสาขาความรวมมือใหม ไดแก การ
พัฒนาสูความเปนเมือง ICT และความรวมมือทางเศรษฐกิจพิเศษ

/(2.) การประชุม...
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(2.) การประชุมหารือเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ โดยการนําเสนอ
โครงการตัวอยาง ซึ่งมีโอกาสในการระดมทุนผานความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชน (PPP) ของ 6 ประเทศสมาชิก ไดแก

1) กัมพูชา มุงเนนการเชื่อมโยงในประเทศไปสูการบูรณาการเขา
กับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

2) จีน ใหความสําคัญกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ การขนสง
พลังงาน เกษตร สิ่งแวดลอม ทรัพยากรมนุษย โทรคมนาคม และการ
ทองเท่ียว

3) สปป.ลาว เนนความรวมมือแบบ PPP ท้ังในและนอกประเทศ
ดานการคมนาคม เนนแหลงทุนจากหุนสวนการพัฒนาตางๆ และการลงทุน
ภาครัฐ

4) เมียนมาร ประกาศแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสง โดย
กําหนดเปาหมายเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน สราง
เครือขายคมนาคมขนสงท่ีสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

5) ไทย โดยกระทรวงคมนาคม ไดเสนอโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางถนนและทางรางเปนหลัก ซึ่งอยูในโครงการลงทุนเพ่ือการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ (2 ลานลานบาท)

6) เวียดนาม ใหความสําคัญกับความสอดคลองระหวางแผนการ
ลงทุนแหงชาติ และการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ไปจนถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สิ่งแวดลอม
(3.) ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม

1) การจัดทํา RIF ตามความรวมมือรายสาขายังไมสะทอนถึง
หลักการดําเนินการแบบบูรณาการระหวางสาขา

2) ขอให Asian Development Bank : ADB ใหความชวยเหลือ
ในการพัฒนาเครื่องมือท่ีมีความนาเชื่อถือเพ่ือใชในการศึกษาวิจัย และ
กําหนดลําดับความสําคัญของแผนการลงทุนภายใต RIF ของแตละประเทศ
สมาชิก

3) ไทยมีความเห็นวาแผนงานพนมเปญท่ีอยูระหวางการทบทวน
การดําเนินการนั้นยังคงมีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาบุคลากร
โดยขอให ADB สนับสนุนการขับเคลื่อน

4) นักลงทุนจากญี่ปุนพิจารณาวา GMS เปนฐานการผลิตท่ีสอง
และโครงการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบคมนาคมขนสงท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานสูง ในพ้ืนท่ีตอนบนของ GMS

ประธาน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไมมีเสนทาง
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีพาดผานโดยตรง แตมีโครงขายคมนาคมท่ี
สามารถเชื่อมตอกับเสนทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต ตะวันออก-
ตะวันตก  เชน กลุมจังหวัดมีอาณาเขตติดกับจังหวัดขอนแกน ซึ่งอยูใน

/เปาหมายการ…
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เปาหมายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก  สามารถเชื่อมไปยังระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต ทางจังหวัดเลย
ไปพิษณุโลก เปนตน ท้ังเปนกลุมจังหวัดในอนุภาคลุมน้ําโขง มีแผนการ
พัฒนาเสนทางรถไฟทางคู รถไฟความเร็วสูง  ภาครัฐควรไดใชโอกาสเหลานี้
ในการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการคาการลงทุนของ
ภาคเอกชน ซึ่งในแตละจังหวัดมี กรอ.จังหวัดเปนตัวขับเคลื่อนอยูแลว
จึงขอใหศึกษาวิเคราะหและติดตามขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอตอท่ีประชุม
กรอ.กลุมจังหวัด หรือจัดตั้งทีมงานในการผลักดันหรือแกไขปญหาดาน
เศรษฐกิจรวมกันตอไป

ท่ีประชุม รับทราบ

3.2 รายงานผลการประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งท่ี 5/2556

เลขานุการ สศช. ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม
2556 ท่ีจังหวัดลพบุรี ซึ่งไดมีการพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการรวม
ภาครัฐและเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รวม 5 เรื่อง 23 ประเด็น สรุป
สาระสําคัญ ดังนี้
3.2.1 การสงเสริมการคาและการลงทุน (เสนอโดย กกร.) ขอให
กระทรวงมหาดไทยศึกษาการบริหารจัดการขยะในชุมชนครบวงจรสอดรับ
กับยุทธศาสตรของประเทศ เรื่อง “การบริหารจัดการของภาครัฐ” โดยมี
แนวทางดําเนินการ ดังนี้

1) กําหนดรูปแบบโรงพักขยะมาตรฐาน สัดสวน ขยายตามจํานวน
ประชากรในพ้ืนท่ี มีระบบการแยกขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย มีโรงหมักกาซ
ทําปุยอินทรีย และอัดขยะเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF)

2) สรางโรงพักขยะ 1 แหง ตอ 1 อําเภอ เปนตนแบบ กอนขยาย
ไประดับตําบล

3) โรงไฟฟาพลังงานขยะ ขนาด 5 – 10 เมกะวัตต จังหวัดละแหง
โดยใชขยะเชื้อเพลิง RDF จากโรงพักขยะท่ัวท้ังจังหวัด

มติท่ีประชุม มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน
และกระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเจาภาพรวม
ในการดําเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพ่ือใหเกิดการ
บริหารจัดการโครงการไดอยางยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกลไกดําเนินการท่ีมีอยูใน
พ้ืนท่ี และสรางกระบวนการใหทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวมดําเนินโครงการ
ใหเปนโครงการนํารองและขยายผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพตอไป

/3.2.2 รายงาน…
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3.2.2 รายงานผลการติดตามความคืบหนาประเด็นขอเสนอตามมติ กรอ.
ภูมิภาค ครั้งท่ี 1-7/2555 และครั้งท่ี 1/2556 (เสนอโดย สศช.)

1) เม่ือวันท่ี 13, 16, 27 สิงหาคม 2556 และวันท่ี 11 ตุลาคม
2556 สศช. ไดจัดประชุมหารือร วมกับภาคเอกชน ไดแก  กกร .
สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
เพ่ือติดตามและตรวจสอบความคืบหนาการดําเนินการตามมติ กรอ.ภูมิภาค
ครั้งท่ี 1-7/2555 และครั้งท่ี 1/2556 รวม 8 ครั้ง จํานวน 153 ประเด็น
และไดกําหนดหลักเกณฑการแบงประเด็นขอเสนอออกเปน 2 กลุม ดังนี้

(1) กลุมดําเนินการแลวตามมติคณะรัฐมนตรี
(2) กลุมท่ีอยูระหวางดําเนินการ

(2.1) กลุมท่ี 1 กลุมท่ีมีความสําคัญยิ่งและตองดําเนินการ
ขับเคลื่อนอยางเรงดวน

(2.2) กลุมท่ี 2 กลุมท่ีมีความสําคัญและตองดําเนินการใน
เวลาท่ีเหมาะสม

(2 .3 ) กลุ ม ท่ี 3 กลุ ม ท่ี มีความสํา คัญนอยแตต อง
ดําเนินการในเวลาท่ีเหมะสม (ไมมี)

(2.4) กลุมท่ี 4 กลุมท่ีตองทบทวน/ปรับปรุงขอเสนอและ
รอดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณ เชน โครงการจัดตั้ งศูนย
การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

ท่ีประชุม รับทราบ

3.3 รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กรอ.กลุมจังหวัด
ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2556

เลขานุการ สืบเนื่องจากการประชุม กรอ.กลุมจังหวัด ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือ
วันท่ี 20 สิงหาคม 2556 มอบฝายเลขานุการติดตามและรายงานผล
ความกาวหนาตามมติท่ีประชุมใหคณะกรรมการทราบ ดังนี้

1) มอบประธานสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัดอุดรธานี
ประสานสวนราชการหนวยงานท่ีเก่ียวของของแตละจังหวัดในกลุมจังหวัด
ทบทวนตําแหนงประธานสภาอุตสาหกรรมการทองเ ท่ียวจังหวัดใน
กลุมจังหวัดแลว แจงฝายเลขานุการ ทราบ

ประธานสภาอุตสาหกรรม ขณะนี้ทางสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไดมีการ
ทองเท่ียวจงัหวัด แตงตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัดครบทุกจังหวัดแลว และได
หนองบัวลําภู จัดสงรายชื่อใหกระทรวงมหาดไทยเพ่ือแจงไปยังจังหวัดทุกจังหวัดตอไป

ท่ีประชุม รับทราบ ท้ังนี้ มอบฝายเลขานุการประสานกับกระทรวงมหาดไทย
ตอไป

/2) มอบฝาย...
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2) มอบฝายเลขานุการติดตามความคืบหนาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน

เลขานุการ ตามมติท่ีประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย
มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2556 ทําเนียบรัฐบาล
ให สศช. ดําเนินโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเพ่ือศึกษาโอกาสศักยภาพและความเหมาะสมในการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายใตกรอบงบประมาณตอกลุมพ้ืนท่ี ๆ ละ 10 ลานบาท
ในเบื้ องตน กําหนดศึกษาใน 5 กลุ ม พ้ืน ท่ีหลัก โดยกลุ ม พ้ืน ท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนมุกดาหาร นครพนม
และหนองคาย

ขณะนี้ทราบวาไดวาจางกลุมบริษัทปญญาคอนซัลแตนท จํากัด
บริษัทเอฟฟนิตี้ จํากัด และบริษัทพิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด เปนท่ีปรึกษา
ดําเนินการศึกษาความเหมาะสม เริ่มตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 2556 สิ้นสุด
กรกฎาคม 2557

หัวหนาสํานักงาน จังหวัดหนองคายไดมีการวาจางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมี
จังหวัดหนองคาย การศึกษาความเหมาะสมในเบื้องตนไวบางแลว แบงพ้ืนท่ีความเหมาะสม

เปน 3 กลุมหลัก คือ
1) ดานการคาการลงทุนในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง
2) ดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีอําเภอทาบอ

อําเภอรัตนวาป
3) ดานกิจกรรมตอเนื่องเนนระบบโลจิสติกสในพ้ืนท่ีอําเภอสระใคร

ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรถไฟความเร็วสูงตามงบเงินกู
2 ลานลานบาทของรัฐบาล

เพ่ือใหการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนไปดวยความเรียบรอย
จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือการพัฒนาจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายเรียบรอยแลว และทราบอยางไมเปน
ทางการวาบริษัทท่ีปรึกษาชุดปจจุบันจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาความเหมาะสม
ซึ่งจะรายงานผลการดําเนินงานใหท่ีประชุมทราบในโอกาสตอไป

ประธาน ตามท่ีทานวงศศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย ผูชวยรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงมหาดไทย เดินทางมาตรวจติดตามความพรอมและประสานงาน
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนท่ีชายแดนหรือพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ เม่ือวันท่ี
19 กันยายน 2556 ณ จังหวัดหนองคาย มีความเห็นวาจังหวัดหนองคาย
มีความเหมาะสมในการจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เนื่องจากเปน
พ้ืนท่ีชายแดนและมีการติดตอคาขายกับประเทศเพ่ือนบาน อยางไรก็ตาม
ยังมีจังหวัดเลยและบึงกาฬท่ีมีพ้ืนท่ีชายแดนตดิเพ่ือนบานเชนเดียวกัน
รวมท้ังจังหวัดอุดรธานี ก็สามารถขอจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษได ตาม

/ระเบียบสํานัก...
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556
จังหวัดใดพรอมก็สามารถจัดทํารางแผนแมบทเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตอไป รายละเอียดของข้ันตอน
และหลักการขอจัดตั้งใหศึกษาไดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว
ขางตน

ท่ีประชุม รับทราบ

3) มอบฝายเลขานุการแจงการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
และการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี เตรียมความพรอมดานความ
ม่ันคงของพลังงานไฟฟา น้ําประปา เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

เลขานุการ กลุมจังหวัด ไดมีหนังสือท่ี มท 0224 (อด)/13277 ลงวันท่ี 9
กันยายน 2556 แจงขอเสนอแนะท่ีประชุม กรอ.กลุมจังหวัด ท่ีเก่ียวของกับ
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค และสํานักงานการประปาสวนภูมิภาค
จังหวัดอุดรธานี พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมตอไปดวยแลว

ท่ีประชุม รับทราบ และใหฝายเลขานุการติดตามผลการดําเนินงานใหท่ี
ประชุมทราบในครั้งตอไป
3.4 กรอบการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัด
(Regional Operation  Center : ROC)

เลขานุการ ดวยกระทรวงมหาดไทยไดลงนามในบันทึกตกลงความรวมมือ
ระหวางกระทรวงมหาดไทย จังหวัดและกลุมจังหวัด กับ มหาวิทยาลัย 8
แหง ท่ัวประเทศ ในการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัด(Regional
Operation  Center : ROC) เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดและกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการไปสูประชาคมอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่ง
เปนท่ีตั้งของ ROC รับผิดชอบกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กลุม
จังหวัด

ผูแทน ROC สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะทํางานกําหนดกรอบการดําเนินงาน
ม.ขอนแกน ของศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดรวมกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ เม่ือวันท่ี

25 ตุลาคม 2556 ณ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบกรอบการ
ดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัด (ROC) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557 โดยใหมหาวิทยาลัยท่ีเปนท่ีตั้ง ROC ของกลุมจังหวัด ในท่ีนี้คือ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการศึกษาวิจัยในเชิงวิชาการเพ่ือเสนอแนะใน
เชิงนโยบาย มาตรการหรือการปฏิบัติ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของ
จังหวัดกลุมจังหวัด ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เชน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม ในพ้ืนท่ี สําหรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

/ท่ีประชุม ...
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ท่ีประชุม รับทราบ
3.5 หลักเกณฑการกําหนดหัวขอโครงการศึกษาวิจัยและ TOR

ผูแทน ROC วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม
ม.ขอนแกน ของจังหวัด/กลุมจังหวัดและภาคธุรกิจเอกชนในพ้ืนท่ีสําหรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน โดยงานวิจัยจะตองมีลักษณะ ดังนี้
1 ) นํา เสนอในรูปของผลการศึกษาเ พ่ือใหขอเสนอแนะใน

เชิงนโยบาย/มาตรการและการปฏิบัติเชิงพ้ืนท่ีในรูปของแผนงาน/โครงการ
ท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัดจะตองดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมของภาคธุรกิจ
เอกชนในการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมท้ัง มีผลตอการเ พ่ิมขีด
ความสามารถดานเศรษฐกิจของจังหวัด/กลุมจังหวัดและประเทศเปน
สวนรวม

2) เปนความตองการของภาคธุรกิจเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัด/
กลุมจังหวัด ซึ่งทุกฝายไดเห็นพองตองกัน รวมท้ังไดผานกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นจาก กรอ.กลุมจังหวัด

3) เปนงานในระดับจุลภาคหรือมหาภาคท่ีมีเนื้อหาการศึกษา ท้ังท่ี
เกิดจากการรวบรวมองคความรู ท่ี มีอยู เดิมและการศึกษาจากบริษัท
ลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีในเชิงลึก

4) ชวยสนับสนุนตอการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรอาเซียน ยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุมจังหวัดและตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร ( Positioning ) ของจังหวัด/
กลุมจังหวัด

5) ระยะเวลาของการศึกษาวิจัยตองแลวเสร็จภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557

6) ROC รวมกับจังหวัดและกลุมจังหวัด กําหนดหัวขอวิจัยเชิง
วิชาการ และ TOR ภายใตงบประมาณ 1.5 ลานบาท เสนอกระทรวง
มหาดไทยภายในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณ

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาหัวขอโครงการศึกษาวิจัย และ Term of Reference
(TOR)

ประธาน เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว ขอใหคณะกรรมการไดเสนอ
ความตองการท่ีจะให ROC ทําการศึกษาวิจัย ท่ีเชื่อมโยงกับการเปน
ประชาคมอาเซียน การเปนสวนหนึ่งของอนุภาคลุมน้ําโขง หรือ GMS เปน
การมองหลายมิติใหครอบคลุม โดยเฉพาะความตองการของภาคเอกชน
ขอใหคณะกรรมการใชเวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือใหได
ขอสรุปตอไป

/ความเห็นท่ีประชุม...
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ความเห็นท่ีประชุม คณะกรรมการรวมกันเสนอแนะความตองการท่ีจะให ROC
ทําการศึกษาวิจัย โดยสวนใหญเห็นดวยกับการยึดกรอบยุทธศาสตรและ
ตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร ( Positioning ) ของจังหวัด/กลุมจังหวัด ท่ี
กําหนดไววา “ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมลุมน้ําโขง” เปนลําดับ
แรก เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรอาเซียนและ GMS สรุปประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้

1.1.1 ดานการคาการลงทุนเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบาน
โดยเฉพาะการคาชายแดนท่ีไมผานดานศุลกากรหรือดานถาวร มีมูลคามาก
และทองถ่ินไดประโยชนมากกวา เนื่องจากสินคาผานแดนท่ีผานชองทางท่ี
ถูกตองสวนใหญเปนเพียงสินคาผานแดน ไมไดผลิตในกลุมจังหวัดท้ังสิ้น
จังหวัด/กลุมจังหวัดจะทําอยางไรใหสินคาผานแดนไดอยางถูกตองและ
ทองถ่ินไดประโยชน ท้ังนี้ มีการศึกษาในเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อยูแลว

โดยทาง ROC ชี้แจงวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระทรวง
มหาดไทยไดจัดสรรงบประมาณให ROC การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายตาม
“โครงการเย็บตะเข็บชายแดน : ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบานเชื่อมโยงอาเซียน” เปนการศึกษาเชิงลึก
เก่ียวกับการคาตามแนวชายแดนของจังหวัดตาง ๆ ซึ่งนาจะเปนคําตอบของ
จังหวัด/กลุมจังหวัด โดยจะไดทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับการคาขายตามแนว
ชายแดน กระบวนการผานแดนท้ังท่ีถูกตองและไมถูกตอง ปริมาณสินคา
มูลคาการคาผานแดน ผลประโยชนท่ีไดรับ ประเภทสินคา ศักยภาพและ
ชองทางผานแดนตาง ๆ เชื่อมโยงไปถึงผูประกอบการท้ังในและตางประเทศ
ตลอดจนการบริหารจัดการของภาคราชการท่ีเปนปญหาอุปสรรคตอการ
ผานแดน เปนตน ท้ังนี้ ผลการศึกษาจะแลวเสร็จประมาณเดือนมีนาคม –
เมษายน 2557 รายละเอียดจะไดรายงานในวาระอ่ืน ๆ

1.1.2 ดานการทองเท่ียว ซึ่งเปนจุดยืนทางยุทธศาสตรของกลุม
จังหวัดและจังหวัด โดยท่ีจังหวัดอุดรธานีเปนเมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศ
สุขภาพและมรดกโลก จังหวัดหนองคายเปนเมืองแหงการทองเท่ียว จังหวัด
เลยเปนเมืองทองเท่ียวเชิงเกษตรและเชิงนิเวศ จังหวัดหนองบัวลําภูเปน
เมืองทองเท่ียวเชิงพุทธศาสนา และจังหวัดบึงกาฬเปนเมืองแหงการพัฒนา
ทองเท่ียว  ประกอบกับจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียว
ของกลุมจังหวัดยังอยูในเกณฑต่ําเม่ือเทียบกับคาเฉลี่ยระดับประเทศ ท้ังท่ี
ศักยภาพการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดคอนขางสูง เพราะมีทรัพยากรการ
ทองเท่ียวท่ีโดดเดนระดับประเทศและนานาชาติ อีกท้ังการทองเท่ียว
สามารถสรางมูลคาเพ่ิมและรายไดจากการจางงานในสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
สงผลใหรายไดผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึน  เชน ดานเกษตรกรรม
สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว ผลิตผลเกษตรสามารถแปรรูปเปนสินคา

/OTOP...



12

OTOP ดานการบริการและการขนสง ไดแก โรงแรม ภัตตาคาร ธุรกิจนํา
เท่ียว มัคคุเทศก ดานพาณิชยกรรม/อุตสาหกรรมและสาธารณสุข เชน
ธุรกิจสปา บันเทิง สินคาและของท่ีระลึก เปนตน

โดยทาง ROC ชี้แจงขอมูลเพ่ิมเติมจากการศึกษาแผนความรวมมือ
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจ 4 ป (พ.ศ.2557-
2560) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พบวา

- ความเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวภายในกลุมจังหวัดไม
เกิดข้ึนจริง เพราะลักษณะของการทองเท่ียวคอนขางแตกตางกัน ตามจุดยืน
ทางยุทธศาสตรของแตละจังหวัด ซึ่งมุงเนนแหลงทองเท่ียวภายในจังหวัด
ของตนเองมากกวาความเชื่อมโยงระหวางจังหวัดภายในกลุมจังหวัด จึงยาก
ตอการเชื่อมโยงตลาดการทองเท่ียวท่ีมีความสนใจเหมือนกัน

- ยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด มุงเนนดานการ
บริหารจัดการดานอุปทานการทองเท่ียว (Supply side) มากกวาการ
จัดการดานอุปสงค (Demand side) ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง

- นอกจากนีย้ังพบวา รายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัด
สงผลตอ GPP โดยรวมนอย รายไดการทองเท่ียวมีแนวโนมคงท่ีและลดลง ชี้
วาตลาดการทองเท่ียวไมขยายตัว ขณะท่ีจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนรอยละ
3 ตอป ซึ่งไมสัมพันธกันกับรายไดจากการทองเท่ียว จากขอมูลภาพรวมการ
พัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ชี้ใหเห็นวา รายได
จากการทองเท่ียวและอัตราการขยายตัวรายไดทองเท่ียว เปนตัวชี้วัดท่ีต่ํา
กวาคาเฉลี่ยประเทศ

จึงเสนอประเด็นสําคัญท่ีควรศึกษา 2 ประเด็น คือ
(1) ทําอยางไรเรื่องการตลาดดานการทองเท่ียว
(2) รายไดจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลตอการเพ่ิมข้ึนของ

รายไดในสาขาท่ีเก่ียวของอยางไร
วัตถุประสงค
(1) ศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวของจังหวัดและกลุมจังหวัด
(2) ศึกษารายไดจากการทองเท่ียวท่ีมีผลกระทบตอสาขาการผลิต

ท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว
(3) ศึกษาขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียว
(4) กําหนดแนวทางดานการตลาดเพ่ือเพ่ิมจํานวนและรายไดจาก

การทองเท่ียว

ตัวอยาง หัวขอท่ีควรทําวิจัย
“ความเชื่อมโยงระหวางสาขาการทองเท่ียวกับสาขาการผลิตท่ี

เก่ียวของ ในการสรางมูลคาเพ่ิม รายได และการจางงาน ภายในจังหวัดและ

/กลุมจังหวัด...
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กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพ่ือรองรับตลาดการ
ทองเท่ียว เม่ือเปดเสรีทางการคาและบริการใน ป 2558”

ประธาน สรุปในเบื้องตน สามารถแยกออกเปน 4 ดานท่ีชัดเจน คือ การคา
ซึ่งรวมการคาชายแดน การลงทุน การทองเท่ียว และการบริการ ซึ่งรวมอยู
ในการทองเท่ียว หากศึกษาท้ังหมดจะเปนเรื่องใหญ เนื่องจากงบประมาณมี
จํากัดเพียง 1.5 ลานบาท และคงจะครอบคลุมเฉพาะรอบ ๆ กลุมจังหวัด
ไมสามารถลงลึกในรายละเอียดของแตละจังหวัดได ในสวนตัวตองการให
ศึกษาในลักษณะ Macro ครอบคลุม 4 ดาน โดยทาง ROC สามารถใช
ขอมูลของจังหวัดท่ีมีอยูแลว เชน GPP ยุทธศาสตร ขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ
เพ่ิมเติมในสวนของความคิดเห็นของแตละจังหวัด เพ่ือหาจุดเดนหรือ
ศักยภาพของแตละจังหวัดท่ีชัดเจน โดยเฉพาะจังหวัดเล็กอยางหนองบัวลําภู
ซึ่งเสียเปรียบ จะไดพัฒนาไปดวยกันในภาพรวมของกลุมจังหวัด ซึ่งไมมุงเนน
การแขงขันกันเอง แตเปนการเก้ือกูลและพัฒนาไปดวยกัน จึงเสนอปรับ
หัวขอวิจัยเปน “ความเชื่อมโยงระหวางสาขาการคา การลงทุน การ
ทองเท่ียวและการบริการ กับสาขาท่ีเก่ียวของ ในการสรางมูลคาเพ่ิม รายได
และการจางงาน ภายในจังหวัดและกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 เพ่ือรองรับตลาดการทองเท่ียว เม่ือเปดเสรีทางการคาและบริการ
ใน ป 2558” เพ่ือใหครอบคลุม 4 ดาน และทุกจังหวัดตามความตองการ
ของคณะกรรมการ

มติท่ีประชุม เห็นชอบหัวขอวิจัย “ความเช่ือมโยงระหวางการทองเท่ียวและ
บริการ กับ สาขาการเกษตร อุตสาหกรรม การคาการลงทุน และสาขา
การผลิตท่ีเกี่ยวของของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1”
และมอบฝายเลขานุการประสานกับ ROC สงหัวขอวิจัยและ TOR ให
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยภายในกําหนดตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถามี)
5.1 การติดตามผลการดําเนนิงานของศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน

เลขานุการ สืบเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2556 กระทรวงมหาดไทยได
พิจารณาเห็นชอบกรอบการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Regional Operation  Center : ROC)
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายตาม“โครงการเย็บ
ตะเข็บชายแดน : ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบานเชื่อมโยงอาเซียน” ดําเนินการใน 5 กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคลองกับยุทธศาสตรอาเซียนขอ 8 การเพ่ิม
ศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสอาเซียน งบประมาณ 7 ลานบาท
ซึ่งเปนการศึกษาเก่ียวกับการคาตามแนวชายแดนของจังหวัดตาง ๆ

/ในภาค…
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังกับ สปป.ลาว และกัมพูชา เก่ียวกับ
พฤติกรรมของผูบริโภค ผูสงออกและผูนําเขาสินคาตามแนวชายแดนของ
ประเทศเพ่ือนบาน  ผลการศึกษาจะเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย นาจะ
แลวเสร็จประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน 2557 ซึ่งเม่ือผลงานวิจัย
แลวเสร็จ ทาง ROC ก็จะไดจัดสงใหจังหวัดไวใชประโยชน

เ ม่ือวัน ท่ี 7 พฤศจิกายน 2556 นายแกนเพชร ช วงรั ง ษี
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร พรอมคณะไดเดินทางไปติดตาม
ผลการดําเนินโครงการเย็บตะเข็บชายแดนฯ ของ ROC ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งไดรับทราบผลการดําเนินโครงการฯ และสรุป
ปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญ ดังนี้

5.1.1 ไมไดรับความรวมมือจากจังหวัดท่ีเปนพ้ืนท่ีดําเนิน
โครงการเทาท่ีควรทําใหขอมูลขาดความนาเชื่อถือ

5.1.2 ไมสามารถเขาถึงขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross
Provincial Product : GPP) ท่ีสํานักงานคลังจังหวัดเปนผูจัดทํา สงผลให
ขอมูลท่ีใชในการศึกษาวิจัยไมเปนปจจุบัน

เพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคดังกลาวขอความกรุณาจังหวัดจัดสงขอมูล
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ท่ี
สํานักงานคลังจังหวัดเปนผูจัดทําไวแลว ให ROC เพ่ือใหงานวิจัยมีความ
สมบูรณ

มติท่ีประชุม มอบฝายเลขานุการแจงหวัดในกลุมจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1) ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกคณะเจาหนาท่ี ROC

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการดําเนินโครงการฯ อาทิ การสนับสนุน
ขอมูล การใหสัมภาษณ  ตามความเหมาะสม

2) สนับสนุนขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial
Product : GPP) ของสํานักงานคลังจังหวัด สงใหกลุมจังหวัด เพ่ือ
รวบรวมสงมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ วันวิสา ศรีสุโคตร ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร)
เจาหนาท่ีธุรการ

ลงชื่อ ลดาวัลย โภคานิตย ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางลดาวัลย โภคานิตย)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

พ่ีตอย/งานสมโอ/รายงานกรอ.1_2557


