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รายงานการประชุม
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คร้ังที่ 2/2559

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30น.
ณ หองประชุมสบายดี ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (หลังเกา)



ผูมาประชุม

1. นายชยาวุธ จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายธนากร  อ้ึงจิตรไพศาล ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู รองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท รองผูวาราชการจังหวัดเลย

(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย
รองประธานกรรมการ

4. นายนิเวศน  หาญสมุทร หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

5. นายชาญชัย  คงทัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

6. นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

รองประธานกรรมการ

7. นางปรียนันท  ศรีกุลวงศ ประธานเขตพื้นที่สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย

รองประธานกรรมการ

8. นายสุริยัน  เหลาสุอาภา (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ปรึกษา

9. นายประเสริฐ  ฝายชาวนา พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
10. นางชลทิชา  ลัดดาวัลย พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ
11. นายวิโรจน  พิเภก พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
12. นางสาวสิการย เฟองฟุง พาณิชยจังหวัดเลย กรรมการ
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13. นางสาวพัชนพร พันธุชิน (แทน) พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
14. นายกศิพัฎญ  ทองแกม (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
15. นางวัฒนพรรณ  ชัยสิทธ์ิ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
16. นายภิญโญ  แสงแกว (แทน) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

สํานักงานอุดรธานี
กรรมการ

17. นายเสริมชัย  ล้ีเขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
18. นายมนตรี หมวกไสว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
19. นางปาลิดา  คําพิบูลย (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

หนองบัวลําภู
กรรมการ

20. นายประเทศ แยมยินดี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
21. นายไพรวัลย  อรกุล (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
22. นายธีระเดช  วงษราชช (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กรรมการ
23. นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
24. นางสาวศิริกุล  กิติวงศไพศาล (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดหนองคาย กรรมการ
25. นายธีระศักดิ ์ ศุภพิทักษไพบูลย ประธานหอการคาจังหวัดเลย กรรมการ
26. นางกุสุมา  หงษชูดา ประธานหอการคาจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
27. นายสุริยัน  เหลาสุอาภา (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
28. นายทินกร ทองเพา (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัด

อุดรธานี
กรรมการ

29. นายสุริยัน  เหลาสุอาภา เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

30. นายวิชัย  มานะ (แทน) นายดานศุลกากรทาล่ี จังหวัดเลย กรรมการ
31. นางภวรญัชน ตันมีศิลป นายดานศุลกากรบึงกาฬ กรรมการ
32. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กรรมการและ

เลขานุการ

33. นายวสันต  ไทยสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ



~ 3 ~

34. นายพรพิทักษ อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคหอการคาไทย ที่ปรึกษา ติดภารกิจ
2. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1
รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ

3. อุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
4. อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
5. คลังเขต 4 กรรมการ ติดราชการ
6. ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเลย กรรมการ ติดราชการ
7. หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ
8. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ ติดราชการ
9. ผูอํานวยการสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการ ติดราชการ

10. ประธานหอการคาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ
11. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ
12. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
13. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ
14. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
15. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ
16. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
17. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ
18. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
19. นายดานศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ
20. นายดานศุลกากรเชียงคาน จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
21. เลขาธิการหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
ติดภารกิจ



~ 4 ~

22. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. นายสิทธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
2. นายเสริมศักดิ์  ชาโนสี เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
3. นางพรพิมล กังวานตระกูล เลขาธิการสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
4. นายสมศักดิ์  ถนัดชาง รองประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี
5. นายสิทธิรัชต จารุไชยกุล รองประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี
6. นายธนพล  กองทรัพยไพศาล กรรมการหอการคา จังหวัดอุดรธานี
7. นายเกรียงไกร  กุลจิตติบวร ผูอํานวยการโครงการชลประทานหนองบัวลําภู

8. นางสาวสุดสาคร  เย็นสวัสดิ์ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย
9. นายเจตน  เกตุจํานง รองประธานหอการคา จังหวัดบึงกาฬ
10.นายวรวิทย  พลแสง นักวิชาการคอมพิวเตอร
11. นายวิชัย  จาตุรงคกร ผูอํานวยการโครงการชลประทานหนองคาย

รักษาราชการแทนผูอํานวยการโครงการชลประทานอุดรธานี
11.นางสาวสุดารัตน  ภูตาไสย ผูส่ือขาว ประชาชาติธุรกิจ
12. นายณัฐพงศ คําวงศปน สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
13. นายจรัส วงษธรรม สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
14. นายวีรภัทร  ขาวสําอางค สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
15. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
16. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
17. นางรสริน ศิริเกตุ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
18. นางสาวมาลินทร พันธุเดช สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
19. นางสาวกรรณิการ  ตะเมือง สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
20. นางสาวชาคริยา ใจขาน สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
21. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
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เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ขอเปดการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน

เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (ก.ร.อ.) ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนโยบายขอใหมีการจัด
ประชุมอย างนอยไตรมาสละครั้ งหรือมากกว า  และในวันน้ีได มี
ผูวาราชการจังหวัด และรองผูวาราชการจังหวัด ที่ไดรับการแตงตั้งใหม
มารวมประชุมในวันน้ี ดวย 2 ทาน

1. นาย ธนากร   อ้ึ ง จิ ต ร ไ พศาล  ผู ว า ร าชก าร จั ง ห วั ด
หนองบัวลําภู

2. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท รองผูวาราชการจังหวัดเลย

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม  กรอ. คร้ังที่ 1/2559
เลขานุการ เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมบานเชียง อําเภอเมือง

จังหวัดอุดรธานี
สํ า นักบริ ห า รยุ ท ธศาสตร ก ลุ ม จั งห วัดฯ  ไ ด จั ดประ ชุม

คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กรอ.กลุมจังหวัดฯ) ครั้งที่
1/2559 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2559 และไดสงรายงานการประชุมฯ
ใหคณะกรรมการฯ รับทราบแลว ตามหนังสือที่ มท 0224 (อด)/ว
1122 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 และไดเผยแพรลงทางเว็บไซตของ
กลุมจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวขอ : การ
ประชุม กรอ. จึงขอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาหากมีขอบกพรองหรือ
คลาดเคล่ือนขอใหเสนอตอที่ประชุมเพื่อแกไขตอไป

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อทราบ
3.1 ความคืบหนาผลการดําเนินงานตามมติการประชุมหารือรวม
ระหว างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ .ส วนกลาง  และ
คณะกรรมการ กรอ.กลุมจังหวัด คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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เลขานุการ นายกรัฐมนตรี ไดมีขอส่ังการหลายเรื่อง ซึ่ง กรอ.กลุมจังหวัดฯ
ไดเสนอเรื่องในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
โดยมีขอส่ังการทั้งหมด 3 เรื่อง 5 ประเด็น 8 กิจกรรม ประกอบดวย

1. การบริหารจัดการนํ้า ประกอบดวย
1.1 โครงการจัดหาแหลงนํ้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

เพื่อสงเสริมการเกษตร จํานวน 5 กิจกรรม
1.1.1 โครงการสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา พรอมระบบสง

นํ้าบานคําแกว (จังหวัดหนองคาย)
1.1.2 โครงการสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา พรอมระบบสง

นํ้าบานโคกคอน – หวยลาน ระยะที่ 2 (จังหวัดหนองคาย)
1.1.3 โครงการแกมลิงหนองโซงเซง พรอมอาคาร

ประกอบ (จังหวัดหนองคาย)
1.1.4 โครงการแกมลิงหนองเอิบเออ พรอมอาคาร

ประกอบ (จังหวัดหนองคาย)
1.1.5 โครงการแกมลิงหนองปากกรวด พรอมอาคาร

ประกอบ (จังหวัดหนองคาย)
โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ โครงการชลประทาน

หนองคาย

นายวิชัย จาตุรงคกร จากทั้งหมดจํานวน 5 โครงการ ที่ไดส่ังการใหกรมชลประทาน
ผูอํานวยการโครงการชลประทาน ดําเนินการน้ัน โครงการที่ 1,2,3 และ 5 ยังไมไดรับการจัดสรร
หนองคาย งบประมาณ แตไดมีการจัดหาผูรับจางไวแลว รอการอนุมัติและจัดสรร

งบประมาณเทาน้ัน ก็จะสามารถดําเนินการไดทันที สวนโครงการแกมลิง
หนองเอิบเออไดบรรจุไวในแผน ป 2560 แลว

เลขานุการ 1.2 โครงการพัฒนาแกมลิงอางเก็บนํ้าหนองสําโรง (จังหวัด
อุดรธานี)

1.3 โครงการพัฒนาแกมลิงหนองหมัด (จังหวัดอุดรธานี)
โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ โครงการชลประทานอุดรธานี

นายวิชัย จาตุรงคกร ทั้ง 2 โครงการไดดําเนินการจัดหาผูรับจางไวแลว อยูระหวางรอ
ผูอํานวยการโครงการชลประทาน การอนุมัติและจัดสรรเงินงบประมาณ
หนองคาย รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุดรธานี
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เลขานุการ 1.4 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อสงเสริมการเกษตรและ
แกไขปญหาภัยแลง จํานวน 2 กิจกรรม ประกอบดวย

1.4.1 ขุดลอกหนองสมโฮง บานศรีอุดม ตําบลพรเจริญ
อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

1 .4 .2 ปรั บปรุ ง สถา นี สูบ นํ้ าบ านท า ศรี ชม ช่ืน
ตําบลหนองหัวชาง อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ โครงการชลประทานบึงกาฬ

นายชาญชัย คงทัน 1. ขุดลอกหนองสมโฮง บานศรีอุดม ตําบลพรเจริญ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 2.9 ลานบาท ไดรับการ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ จัดสรรงบประมาณแลว แตยังไมดําเนินการเน่ืองจากติดชวงทํานา จะเริ่ม

ดําเนินงานในชวงเดือนธันวาคม 2559
2.ปรับปรุงสถานีสูบนํ้าบานทาศรีชมช่ืน ตําบลหนองหัวชาง

อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 6.4 ลานบาท ไดผูรับจาง
แลว ขณะน้ีดําเนินการแลวเสร็จ

เลขานุการ 1.5 โครงการประตูระบายนํ้าลําพะเนียงหลวงปูหลอด โดยมี
หนวยงานที่รับผิดชอบ คือโครงการชลประทานหนองบัวลําภู

นายเกรียงไกร กุลจิตติบวร โครงการประตูระบายนํ้าลําพะเนียงหลวงปูหลอด ตั้งอยูบาน
ผูอํานวยการโครงการชลประทาน โนนคูณ ตําบลบานขาม อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ราคาคากอสราง
หนองบัวลําภู 175 ลานบาท เริ่มดําเนินการในป 2560 – 2562 เปนโครงการที่ไดรับ

งบจัดสรรตอเน่ือง ระยะเวลากอสราง 3 ป บรรจุอยูใน พรบ. ป 2560
แลว โดยมีกิจกรรมที่จะดําเนินการ ไดแก

1. กอสรางประตูระบายนํ้าบานโคง 4 บาน ขนาด 6 X 6.5 ม.
2. กอสรางสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา
3. กอสรางถนนเขาหนางาน จํานวน 1 สายทาง
สําหรับความกาวหนาการดําเนินงานแบงออกเปน 2 สวน

เพราะมีในเรื่องการจัดหาที่ดิน โดยสวนที่ 1 ประกอบดวย แบบ ประมาณ
ราคา สเปค TOR รายละเอียดตางๆ เพื่อประกอบการทํา e – Auction
ดําเนินไปแลว 90% โดยอํานาจอนุมัติ เปนของกระทรวงเจาสังกัด
ดําเนินการ สวนที่ 2 การจัดหาที่ดิน โดยไดมีการจัดทําประชาพิจารณกับ
ชาวบานขาม สวนใหญจะเห็นชอบใหดําเนินการ โดยข้ันตอนตอไปจะให
ราษฎรมาช้ีเขต และจัดทําแนวเขตและจัดหาที่ดินตอไป
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เลขานุการ โครงการสงเสริมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดยมีหนวยงานที่
รับผิดชอบ คือ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายใหกระทรวง
อุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลัก และใหประสานงานกับหนวยงานที่
เก่ียวของ เชน BOI และกระทรวงคมนาคมรับไปสงเสริมการลงทุนในนิคม
ใหกระทรวงทรัพยากรและกระทรวงเกษตรรับขอเสนอการพัฒนา
แหลงนํ้าหนองตาล รับไปพิจารณาตามความเหมาะสม จากการประสานกับ
สภาพัฒนฯ ซึ่งเปนเลขานุการในการประชุม กรอ.รวม ในวันที่ 18 มีนาคม
2559 วามีความคืบหนาเปนบางสวน

นายกศิพัฎญ ทองแกม โครงการสงเสริมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เปนนิคม
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัด อุตสาหกรรมแหงที่ 56 และเปนจังหวัดที่ 16 ของประเทศที่มีการจัดตั้ง
อุดรธานี นิยมอุตสาหกรรม ได มีการลงนามตกลงรวมกันระหวางการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและบริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จํากัด
เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และไดมีการเปดโครงการไปแลวเม่ือวันที่
15 สิงหาคม 2559 โดยเปาหมายของนิคมอุตสาหกรรมเปนช้ินสวน
โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส และเครื่องจักรกลการเกษตร มีเน้ือที่
ประมาณ 2,150 ไร สวนความคืบหนาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว
จังหวัดอุดรธานี ไดรับความเห็นชอบจาก EIA เรียบรอยแลว จากสํานัก
นโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เม่ือเดือน
มีนาคม 2559 ขณะน้ีอยูในข้ันตอนการจัดทําแผนแมบท สวนการจัดทําผัง
แผนแมบทไดรับความเห็นชอบแลว สวนการกอสรางแผนแมบทอยูระหวาง
การพิจารณาของการนิคมฯ

เลขานุการ โครงการพัฒนาพื้นที่ Container yard ที่สถานีรถไฟหนองตะไก
สําหรับคลังกระจายสินคากลุมจังหวัดภาคอีสานตอนบน โดยมีหนวยงานที่
รับผิดชอบ คือ สถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานี เพื่อลดตนทุนการผลิตโดยในที่
ประชุมไดมอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาความเหมาะสม
และความเปนไปได ตามที่ภาคเอกชนเสนอขอ จากการประสานกับ
สภาพัฒนฯ ในฐานะฝายเลขานุการที่ประชุม กรอ.รวม ในวันที่ 18 มีนาคม
2559 กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแหงประเทศไทย ไดวาจาง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ Container
yard ที่สถานีรถไฟหนองตะไก สําหรับคลังกระจายสินคากลุมจังหวัด
ภาคอีสานตอนบน ซึ่งจะมีกําหนดระยะเวลา 240 วัน โดยจะศึกษาแลว
เสร็จในเดือนตุลาคม 2559 ปจจุบันอยูระหวางการจัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ โดยผลการศึกษาจะกลาวถึงรูปแบบรายละเอียด ขนาดของ
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โครงสรางพื้นฐาน สําหรับรองรับตู สินคา อุปกรณ การขนยายตูคอน
เทรนเนอร ตลอดจนทางเขาออกคลังสินคา

เลขานุการ โครงการกอสรางกระเชาไฟฟาข้ึนภูกระดึง จังหวัดเลย ไมมีการ
บรรจุในการประชุม กรอ.รวม เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2559 แตในวันน้ี
รองผูวาราชการจังหวัดเลย ไดเขารวมประชุมและมีขอมูลที่จะนําเรียนที่
ประชุมทราบเพิ่มเติม

นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท การดําเนินการยังไมมีความคืบหนา โดยกระทรวงมหาดไทยได
รองผูวาราชการจังหวัดเลย ส่ังการตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.3/17186 ลงวันที่
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 30 กันยายน 2559 ให ร อฟ ง ผลการพิ จ า รณาของกระทรว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพราะในการประชุม ครม. เม่ือวันที่
23 กุมภาพันธ 2559 รับทราบผลการศึกษาความเปนไปไดโครงการ
กระเชาไฟฟาข้ึนภูกระดึง จังหวัดเลย ตามที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) เสนอ โดยใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไปดําเนินการหารือกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ โดยใหนําความเห็นจากหนวยงานดังกลาวไปดําเนินการเพื่อให
ไดขอยุติกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี

มติที่ประชุม รับทราบ

3.2 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

เลขานุการ พรบ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดประกาศและมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เปนตนไป โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จํานวน 380,534,200 บาทรายละเอียดดังน้ี

จังหวัด จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท)
1. อุดรธานี 4 39,486,200
2.หนองคาย 2 127,000,000
3.เลย 3 72,597,000
4. หนองบัวลําภู 3 53,420,000
5. บึงกาฬ 1 83,031,000
งบบริหารจัดการ - 5,000,000

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 380,534,200
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กลุมจังหวัดมีทั้งหมด 3 ประเด็นยุทธศาสตร แตในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 กลุมจังหวัดฯ ไดรับการจัดสรร จํานวน 2 ประเด็นยุทธศาสตร
ไดแก

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว งบประมาณ
357,105,200 บาท ประกอบดวย 2 โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยง
อาเซียน งบประมาณ 306,228,000 บาท

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว งบประมาณ
50,877,200 บาท

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา
อุตสาหกรรม และการลงทุน ประกอบดวย 3 โครงการ ไดแก

1. โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน งบประมาณ 9,309,000 บาท

2. โครงการประชาสัมพันธ ศักยภาพการคาการลงทุน 5
จังหวัด อีสานตอนบน งบประมาณ 6,250,000 บาท

3. โครงการสงเสริมและพัฒนา SME กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 2,870,000 บาท

ขออนุญาตนําเรียนที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

3.3 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)

เลขานุการ สืบเน่ืองจากในชวงน้ี ก.น.จ. กําหนดใหสงแผนพัฒนากลุมจังหวัด
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ใหทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 15
กันยายน 2559 ซึ่ ง ท างก ลุ มจั งห วัดฯ  ไ ด จั ดส ง เ รี ยบร อยแล ว
โดยแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป ประกอบดวย 4 สวน

- ส ว น ที่ 1 ข อ มู ล ส ภ า พ ทั่ ว ไ ป ข อ ง ก ลุ ม จั ง ห วั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หนาที่ 1 – 35 ประกอบดวย
ความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ขอมูลการปกครอง/ประชากร ขอมูล
เศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม โครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ขอมูลเชิงสถิติที่สําคัญเชิงพื้นที่ ขอมูลสรุปผลการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ
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- สวนที่ 2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ หนาที่ 37 –
111 ประกอบดวย

2.1 ขอมูลการวิเคราะหความตองการและศักยภาพของ
ประชาชนในกลุมจังหวัดฯ

2.2 ขอมูลการวิเคราะหศักยภาพ ประกอบดวย
1) ดานเศรษฐกิจ
2) ดานเกษตร
3) ดานอุตสาหกรรม
4) ดานการทองเที่ยว
5) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
6) ดานความม่ันคง
7) การเปล่ียนแปลงดานสังคม

2.3 เครื่องมือการวิเคราะหทางการบริหาร (SWOT)
- ส ว น ที่ 3 ส รุ ป ข อ มู ล แ ผ น ก า ร พั ฒ น า ก ลุ ม จั ง ห วั ด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หนาที่ 112 – 121 ประกอบดวย
3.1 วิสัยทัศน (Vision)
3.2 เปาประสงค (Objectives)
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร
- ส ว น ที่ 4 ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ก ลุ ม จั ง ห วั ด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หนาที่ 122 – 156 ประกอบดวย
4.1 การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 ระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564
4.2 บัญชีชุดแผนงานและสรุปโครงการตามแผนพัฒนา

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 4 ป พ.ศ. 2561-
2564 (รอบป พ.ศ. 2561)

- วิสัยทัศนโดยตัวเดิม คือ “เปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงและประชาคมอาเซียน” โดยปรับเปล่ียนเปน
“ศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ ยวเ ชิง อัต ลักษณ
และการเกษตรปลอดภัยที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ของอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง”ที่จะใชในป พ.ศ. 2561 – 2564 โดยจะสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 9 รวมถึงกรอบการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือดวย โดยประกอบดวย 3 ประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
การผลิต และการบริการ ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ
ดานอารยธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาค
ลุมแมนํ้าโขง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร
และการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการแขงขัน

ในขณะน้ีกลุมจังหวัดกําลังจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และตองจัดสงใหทีมบูรณาการกลาง ภายใน
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ไดมีการประชุม
เก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยมีทานรองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง) เปน
ประธานและไดมอบหมายใหเจาภาพรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมด 35
กิจกรรม เขียนรายละเอียดโครงการและเขาสูกระบวนการกล่ันกรอง
รายละเอียดโครงการที่คาดวาจะจัดประชุมภายในวันที่ 20 ตุลาคม
2559 กอนที่จะเสนอเขาที่ประชุม ก.บ.ก. ชวงกอนวันที่ 28 ตุลาคม
2559 ซึ่งแตละภาคสวนกําลังอยูระหวางทํารายละเอียดโครงการ
สวนในรายละเอียดแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป ขอใหคณะกรรมการได
พิจารณาหากมีขอแกไขประเด็นที่ทวงติง และยังไมคลอบคลุมหรือขาดตก
บกพรอง ขอใหสงขอมูลไปยังสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
โดยจะมีการทบทวนแผนพัฒนากลุ มจั งห วัด 4 ป  อีกครั้ งห น่ึง
เพื่อใหสามารถตอบสนอง ตอบโจทยการพัฒนาของเราใหเปนไปใน
ทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ตอไป

ขออนุญาตนําเรียนที่ประชุมทราบในเบื้องตน

ประธาน จะมีเวทีในการแลกเปล่ียนแกไขขอมูลในชวงใด

เลขานุการ ในทุกๆ ป จะมีการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป แต
สวนมากจะแจงมาในระยะเวลากระช้ันชิดกับการทํางานแผนปฏิบัติ
ราชการ ป 2562 ซึ่งในหวงเดือนธันวาคม 2559 จะเริ่มกระบวนการ
โดยไมรอขอส่ังการจากสวนกลาง

นายธนากร  อ้ึงจิตรไพศาล เห็นดวยกับการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป หรือ
ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ข้ันตอนใดๆ ที่ เรารูอยูแลว ไมตองรอหนังสือส่ังการ เราสามารถ

ดําเนินการไดลวงหนาได

ประธาน กรอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดฯ ป
2561 ไดประมาณเทาไหร
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เลขานุการ ประมาณ 3 เทา ของงบประมาณ หรือประมาณ 1,200
ลานบาท

ประธาน ในป พ.ศ. 2560 ที่ประชุมไดวางแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดที่เปนโครงการที่รองรับยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดฯ ไมใช
รองรับยุทธศาสตรของจังหวัด โดยโครงการอาจจะไมไดลงในพื้นที่จังหวัด
น้ันๆ แตไดรับผลพวงจากโครงการน้ันๆ ประโยชนจากโครงการของ
กลุมจั งห วัดฯ อย าง เชน ของจั งห วัดนครราชสีมา  ในเรื่ องของ
มันสําปะหลัง ก็จะทํารวมกันทั้งกลุมจังหวัดฯ ถนนทําเรื่องเช่ือมแหลง
ทองเที่ยวอารยธรรมอยางเดียว โดยไมไปตอบสนองโครงการของจังหวัดที่
ในสวนของ อบจ.และ อบต. ไมมีงบประมาณดําเนินการ เชน ภูฝอยลม
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี แตมาขอใชงบกลุมจังหวัดฯ ซึ่งไมใช
แตเปนโครงการที่เที่ยวแลวไปไดทั้งกลุมจังหวัดฯ เชน วัดปาภูกอน เสร็จ
แลวออกไป อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ตองเปนลักษณะ
โครงการแบบน้ี

นายธนากร  อ้ึงจิตรไพศาล โครงการในภาคเหนือมีอยูโครงการหน่ึงซึ่งเปนโครงการที่ไมใช
ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู โครงการโครงสรางพื้นฐาน แตเปนโครงการที่สามารถกระจายรายไดจาก

กลุมจังหวัดฯ สูจังหวัดไดคือโครงการ Tour de France คือกิจกรรม
กระจายตัวทางการทองเที่ยว โดยใชในเรื่องของกีฬาเขามารวมดวย
เช่ือมโยงใน 3 หรือ 4 จังหวัดนาจะเปนกิจกรรมหน่ึงที่เปนประโยชน

ประธาน เสนทางจักรยานจังหวัดเลยทําไดดีนาจะนํามาสรางที่จังหวัด
อุดรธานี ในเสนทาง อุดรธานี – หนองคาย หรือ หนองคาย – จังหวัด
อุดรธานี นาจะมีนักทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน

นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต โครงการ Tour de France สภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดเคยเสนอโครงการน้ีกับที่ประชุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เม่ือ 2 ป ที่แลว เปนโครงการปนจักรยาน 4 จังหวัด โดยเริ่มจาก

อุดรธานี หนองคาย เลย บึงกาฬ เปนการสงเสริมการทองเที่ยว นาจะ
บรรจุไวในโครงการของกลุมจังหวัดฯ

ประธาน แขวงทางหลวงอุดรธานี รบกวนไปสํารวจและจัดทําโครงการ
ถนนปนจักรยานในสวนที่เหมือนของจังหวัดเลย เพราะมีความปลอดภัย
สูง นาจะทํามากที่สุด โดยเปนเสนอุดรธานี ไปจังหวัดหนองคาย
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา
๔ . ๑ ก า ร จั ดทํ า เ ส น ท า ง ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ก ลุ ม จั ง ห วั ด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัด
อุดรธาน)ี

เลขานุการ จากการประสานเพื่อจัดทําวาระการประชุมกับภาคเอกชนไมวา
จ ะ เ ป น ห อ ก า ร ค า แ ต ล ะ จั ง ห วั ด  ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม จั ง ห วั ด
สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัด ทุกจังหวัดในกลุมจังหวัด สรุปวามี
ประเด็นเดียวที่อยากใหนําเขาระเบียบวาระเพื่อเสนอในที่ประชุม คือ
โ ค ร งก า ร ก า ร จั ดทํ า เ ส นท า ง ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ก ลุ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
จังหวัดอุดรธานี

นายทินกร ทองเพา ในสวนของสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว มีแผนที่จะจัดทําโครงการการจัดทําเสนทางการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
จังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพื่อเช่ือมโยงการทองเที่ยวใน

กลุมจังหวัดใหเพิ่มมากข้ึน ส่ิงที่ตองการ คือ การนําผูประกอบการของ 5
จังหวัด ซึ่งยังไมมีการจัดประชุมผูประกอบการทั้ง 5 จังหวัด มากอน
ฝากจังหวัดชวยประสานในเรื่องการจัดประชุมเพื่อรวมกันจัดทําเสนทาง
ในสวนของสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัด ถาเราจะไปสงเสริม
การขายสวนกลาง ภาคใต ภาคเหนือ เราอยากจะรวมตัวกันไปทั้ง 5
จังหวัด พรอมกัน รวมทั้งไปขายในงานสําคัญๆ ของประเทศไทยขอพื้นที่
ในงานดวยกัน

ประธาน อยากใหกลุมจังหวัดทําอะไรบาง

นายทินกร ทองเพา อยากใหมีเวที ในการจัดประชุมผูประกอบการทั้ง 5 จังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว เพราะปจจุบันยังไมมีเวทีในการจัดประชุมผูประกอบการ และอยากใหมี
จังหวัดอุดรธานี เจาภาพในสวนของหนวยงานที่เปนภาคราชการอาจจะเปนสํานักงาน

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด หรือ สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

ประธาน เวทีอะไรบาง

นายทินกร ทองเพา เวทีสําหรับเตรียมประชุมหารือเพื่อจัดทําเสนทางการทองเที่ยว
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดอุดรธานี มีแผนที่จะจัดทําโครงการ
จังหวัดอุดรธานี การจัดทําเสนทางการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1

ประธาน มอบหมายกลุมจังหวัดฯ เปนเจาภาพจัดการประชุม
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เลขานุการ รับทราบ และจะประสานกับสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
จังหวัดอุดรธานี เพื่อกําหนดกรอบแนวทางการจัดทํา

ประธาน ประมาณเดือนไหน

นายทินกร ทองเพา ขอประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 และขอเสนอที่ประชุม
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว เปนจังหวัดหนองบัวลําภู เพราะจะเปนการชวยในจังหวัดที่กําลังจะ
จังหวัดอุดรธานี เริ่มตนในการพัฒนา และสะดวกในการเดินทาง

นายธนากร  อ้ึงจิตรไพศาล จังหวัดหนองบัวลําภู ยินดีตอนรับและแหลงทองเที่ยวใน
ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู มีมากมายหลายแหงดวยกัน เชน วัดถํ้ากองเพลเปน

ที่เคารพสักการะของประชาชนอีกแหงหน่ึง ในเรื่องของศูนยรวมจิตใจ
และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นางปรียนันท ศรีกุลวงศ เรื่องการไปทําตลาด คืออยากใหไปทั้ง 5 จังหวัด ไปดวยกันทั้ง
ประธานเขตพื้นที่สภาอุตสาหกรรม 5 จังหวัด โดยขอใชงบของกลุมจังหวัดฯ ในการเดินทางไป โดยใหไปเปน
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย กลุมจังหวัดฯ ทั้งหมด และหวังวาในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 จะไดไป

พรอมกันทั้ง 5 จังหวัดในกลุมจังหวัด

ประธาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอุดรธานีมีโครงการ
ประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน 5 จังหวัด อีสานตอนบน โดย
สํานักงานประชาสัมพันธเปนหนวยงานรับผิดชอบ

เลขานุการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุมจังหวัดฯ มีโครงการเก่ียวกับ
การสงเสริมการตลาดดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว และ
การเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Expo)
โดยกลุมจังหวัดฯ จะเปนเจาภาพรับผิดชอบโครงการ และจะไมไปเฉพาะ
ดานใดดานหน่ึง แตจะรวมทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร ทั้งดานเศรษฐกิจ
เกษตร และการทอง เที่ ยว ออกไปเปดตลาดพรอม กัน ขณะน้ี
ทางฝายเลขากําลังเขียนรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ
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๔.๒ แผนการประชุมคณะกรรมการ กรอ.กลุมจังหวัดฯ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เลขานุการ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยากใหมีการประชุม
รายไตรมาส โดยกระทรวงมหาดไทย กําหนดใหประชุม 2 เดือน/ครั้ง แต
คงขอปรับเปนรายไตรมาสตามที่ประธานเสนอ และกอนการเขาประชุม
ครั้งตอไปจะขอเชิญทางฝายเลขานุการรวมประชุมหารือกอนที่จะมีการ
ประชุม ซึ่งประกอบดวย เลขานุการหอการคาจังหวัด เลขานุการสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด และเลขานุการสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัด
เขารวมประชุมหารือกอนที่จะมีการประชุมแตละครั้ง โดยครั้งน้ีเปน
ครั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี สวนครั้งที่ 2 จะเปนเดือนมกราคม 2560
เมษายน 2560 และกรกฎาคม 2560 และขอมติที่ประชุมกลุมจังหวัดฯ
วาจะใหมีการจัดประชุม กรอ.กลุมจังหวัดฯ สัญจร หรือไม

นายธนากร  อ้ึงจิตรไพศาล กระบวนการประชุม กรอ.กลุมจังหวัดฯ กอนประชุม กรอ.
ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัด ประมาณครึ่งเดือนควรจะมีการประชุมสตาฟ กรอ. ถาเรากําหนด

หวงเวลาการประชุม กรอ.กลุมจังหวัดไวแลว สตาฟ กรอ.กลุมจังหวัด
ควรจะมีการแตงตั้งดวย โดยมีการประชุมเพื่อหารือ หัวขอ ที่จะเขา
ประชุมกอนที่จะจัดประชุม กรอ.กลุมจังหวัด กลุมใหญ วาจะมีประเด็น
หัวขอที่จะเขาประชุมอะไรบาง หรือจะออกคําส่ังเปนคณะอนุกรรมการ
กรอ.กลุมจังหวัดฯ เพื่อจะไดประเด็นในการประชุมที่กระชับ ชัดเจน
ยิ่งข้ึน

เลขานุการ รับทราบและจะนําไปปฏิบัติตามที่ทานผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู ไดใหขอเสนอแนะ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอไป

นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท เห็นสมควรที่จะจัดประชุมสัญจรใหครบทั้ง 5 จังหวัด และขอ
รองผูวาราชการจังหวัดเลย ประชาสัมพันธโดยจังหวัดเลย จะมีการจัดงานในวันที่ 5 พฤศจิกายน
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 2559 จังหวัดเลยจะมีการจัดงานเทศกาลทองเที่ยวจังหวัดเลย กิจกรรม

ไปดู 6 ภู 6 บาน 7 เสนทาง เที่ยวไดทั้งป จังหวัดเลยยินดีตอนรับ

ประธาน ขอเปน 5 ครั้ง ตอป จะไดครบทั้ง 5 จังหวัด โดยเริ่มจากเดือน
ธันวคม 2559 เปนตนไป โดยจัดใหครบทั้งหาจังหวัด และจะไปจังหวัด
ไหนกอนคอยตกลงกันใหม และจังหวัดในกลุมจังหวัดมีงานประจําจังหวัด
นาจะมีการสง โปสเตอร คัดเอาต ปายไวนิล มาประชาสัมพันธภายใน
จังหวัดในกลุมจังหวัด และมีการสงไปประชาสัมพันธในจังหวัดในกลุม
จังหวัดดวย เชนจังหวัดอุดรธานี ในระหวางวันที่ 1 – 12 ธันวาคม
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2559 จังหวัดอุดรธานี ก็จะมีการจัดงานประจําปทุงศรีเมือง และกาชาด
จังหวัดอุดรธานี

นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท รบกวนในสวนของจังหวัดอุดรธานี ที่จะจัดงานประจําป
รองผูวาราชการจังหวัดเลย ทุงศรีเมือง และกาชาดจังหวัดอุดรธานี ขอเอกสารที่เก่ียวของ จังหวัด
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย เลย จะไดนําไปประชาสัมพันธให และในชวงเดือนกุมภาพันธ 2560

จังหวัดเลย จะจัดงานกาชาดจังหวัดเลย ก็จะขอฝากจังหวัดอุดรธานี ชวย
ประชาสัมพันธใหดวย และจังหวัดอ่ืนๆ ในกลุมจังหวัดดวย

ประธาน การจัดงานกาชาดจังหวัดเลย รบกวนทางจังหวัดเลยเชิญจังหวัด
ในกลุมจังหวัดเขารวมงานดวย โดยอยางนอยก็นาจะไปคางคืนสักคืน
เพื่อใหมีเงินสะพัดในจังหวัด ถาจังหวัดในกลุมจังหวัดไมไปรวมงานแลวจะ
มีใครไปรวมงาน

นายธนากร  อ้ึงจิตรไพศาล ในเดือนมกราคม 2560 จังหวัดหนองบัวลําภู ก็จะมีการจัดงาน
ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดหนองบัวลําภู ในระหวางวันที่

18 – 27 มกราคม 2560 โดยจะจัดที่สนามนเรศวร และเปนชวงหนา
หนาว นาจะเปนเสนหอีกอยางหน่ึง

นายนิเวศน  หาญสมุทร ในวันที่ 16 ตุลาคม 2559 จังหวัดหนองคาย จะมีการจัดงาน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย บั้งไฟพญานาค จะมีทั้งในสวนของกงสุลจีน กงสุลลาว มารวมดดูวย และ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย แขกจากภายนอกจังหวัด ในชวงตนเดือนกุมภาพันธ 2560 จังหวัด

หนองคายก็จะมีงานอนุสาวรียปราบฮอ และชวงเดือนเมษายน 2560
ก็จะเปนงานแหหลวงพอพระใส

นายชาญชัย คงทัน งานประจําปจังหวัดบึงกาฬ คืองานวันยางพาราและกาชาด
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จัดข้ึนในระหวางวันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2559
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

ประธาน กลุมจังหวัดฯ ททท. ทกจ. นาจะทําเปนปฏิทินแหลงทองเที่ยว
กลุมจังหวัดฯ งานสําคัญๆ ของแตละจังหวัด วาจะมีชวงเดือนไหน
งานอะไร และรายละเอียดยอๆ มีอะไรบาง อยางนอยก็เอาข้ึนในเวปไซด
และใหทุกคนเชิญชวนกันไปดวย อยางเชนการไปดูบั้งไฟพญานาค มีอะไร
ดีจังหวัดก็จะไดนํามาใชเปนแนวทางและถามีขอแกไขอะไรบางก็จะได
ชวยกัน ขอสอง ถามีการจัดงาน OTOP ควรจะจัดใหมีโซนใหดวยในสวน
ของจังหวัดในกลุมจังหวัด

มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)

นายสุริยัน เหลาสุอาภา สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดจัดงานมอเตอร
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรม โชวในระหวางวันที่ 19 – 27 พฤศจิกายน 2559 และในวันที่ 20
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พฤศจิกายน 2559 จะมีคอนเสิรต โจ กอง โดยขอเรียนเชิญ

คณะกรรมการ กรอ.กลุมจังหวัดฯ เขารวมงาน จะมีรถนําเขา รถหรู
โดยจัดแสดงที่เซ็นทรัล พลาซา ช้ัน 4 และเม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2559
ไดมีการจัดประชุมกลุมจังหวัดฯ อีสาน ที่จังหวัดสกลนคร โดยมีเรื่อง
ที่ประชุมหารือในวันน้ัน คือ เรื่องโลจิสติกส โดยจะมีการศึกษาเสนทาง
นครพนม – บานไผ โดยทางรถไฟ จะมีการพูดถึงหลักความเปนจริงกับ
การสํารวจ ซึ่งจะมีขอขัดแยงกัน และจะเปนปญหาตางๆ ซึ่งทางรถไฟ
ที่ทําการศึกษาเปนเสนทางที่ไมผานยานเศรษฐกิจ

นายสวาท  ธีรรัตนนุกูลชัย ขอฝากในเรื่องของ TAX Refund ที่ประเทศ สปป.ลาว มีการ
ประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี เก็บภาษีเพิ่ม 10 % ในการนําสินคาเขาไปภายในประเทศ โดยรัฐมนตรี

ชวยพาณิชยของ สปป.ลาว ใหประเทศไทย ดําเนินการในเรื่องการทํา
TAX Refund ทางบก ซึ่งไดนําเขาที่ประชุม กรอ.จังหวัดเรียบรอยแลว
ถามีการทํา TAX Refund ก็จะมีชาวตางชาติเขามาจับจายใชสอยใน
ประเทศเราเพิ่มมากข้ึน เพราะไมตองเสียภาษีซ้ําซอน ถึง 2 ตอ โดยไม
ตองเสียภาษี 7% เสีย 10% รบกวนฝากเรื่องผลักดันและติดตามเรื่องตอ
โดยเม่ือหลายปกอนทางกรมสรรพากรก็ไดแจงเรื่องวาไมสามารถทําได
แตอยากใหผลักดันอีกครั้งหน่ึง

นางสาวศิริกุล กิติวงศไพศาล สนับสนุน TAX Refund การคาชายแดนของจังหวัดหนองคาย
(แทน) ประธานหอการคาจังหวัด ลดลงเกือบ 100% จากมาตรการเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม 10% ของ
หนองคาย สปป.ลาว ถามีการผลักดันไดก็นาจะบรรเทาปญหาของผูประกอบการ

การคาชายแดนไดในระดับหน่ึง

ประธาน ไดคุยกับกงสุลใหญแหง สปป.ลาว เม่ือคราวที่ประชุม เรื่องการ
จัดงานประจําปทุงศรีเมือง และกาชาดจังหวัดอุดรธานี วาเรื่องการจัดเก็บ
ภาษีไมใชเรื่องใหม เปนระเบียบปฏิบัติเกาแตไมไดนําออกมาใช โดยเนน
ไปที่ ผูที่ นําสินคาจากประเทศไทย เขาไปขายใน สปป.ลาว เทาน้ัน
แตสําหรับประชาชนทั่วไป ไมใชการกีดกันทางการคาแตอยางไร
โดยทางประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี อยากใหมีมติที่ประชุม
กรอ.กลุมจังหวัดฯ ในเรื่อง ทางบกใหกระทรวงการคลังไปจัดทําคืนภาษี
กับนักทองเที่ยวที่ ไมไดพํานักในประเทศไทย ถานําสินคาออกจาก
ประเทศไทย ใหคืนภาษีไดที่ดานเหมือนสนามบิน
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จังหวัดหนองคายไดรับผลกระทบในดานไหนบาง

นายนิเวศน  หาญสมุทร ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย ไดเรียนเชิญสวนราชการที่
หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย เก่ียวของ โดยเฉพาะคลังจังหวัดหนองคาย พาณิชยจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย หารือเพื่อจะหาแนวทางแกไขปญหาที่ทาง สปป.ลาว เก็บภาษีเพิ่ม 10 %

ในกรณีที่นําสินคาเขาประเทศเกิน 50 เหรียญ แตยังไมเรียบรอย โดย
ขณะน้ีกําลังรอผลการพิจารณาในสวนของกระทรวงการคลัง

ประธาน จังหวัดอุดรธานี มี 2 มาตรการ คือ
1. มีการจัดทํา TAX Refund ดานทางบก
2. ขอใหสวนกลางปรับเพิ่มวงเงิน จาก 20 US เปน 300 US

เดือนหน่ึงได 4 ครั้ง
และขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัดที่ มีดานและสํารวจขอมูล

และใหเสนอไปยังกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย คูขนานไปกับ
จังหวัดอุดรธานี และออกเปนมติของ กรอ.กลุมจังหวัดฯ ตามไปอีก
ชองทางหน่ึง

นายทินกร ทองเพา ในสวนของนักทองเที่ยวที่จะมาเที่ยวจังหวัดหนองคาย และ
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ขามดานไป สปป.ลาว ลดลงประมาณ 80% เพราะความไมชัดเจน
จังหวัดอุดรธานี ในเรื่องของภาษี และกลัวปญหาที่เกิดตามมา

ประธาน ควรจะมีการประชาสัมพันธในเรื่องใด

นายทินกร ทองเพา ควรจะมีการประชาสัมพันธวาเงื่อนไขน้ี ใชเฉพาะสําหรับผูที่
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว จะนําสินคาเขาไปจําหนาย ณ สปป.ลาว เทาน้ัน
จังหวัดอุดรธานี

ประธาน รบกวน กลุมจังหวัดฯ ทําหนังสือไปยังกงสุลใหญ แหง สปป.ลาว
ประจําจังหวัดขอนแกน วามีผลกระทบในเรื่องใดบาง และประสานไป
ดวยเพื่อขอเขาพบทานกงสุลใหญ ดวย และจะมีการจัดแถลงขาวดวยได
หรือไม เพื่อสรางความเขาใจในเรื่องมาตรการตางๆ

นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษไพศาล ขอใหกลุมจังหวัดฯ ชวยผลักดันโครงการกระเชาภูกระดึง ซึ่งผล
ประธานหอการคาจังหวัดเลย การรายงานการศึกษาจะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ ซึ่ง งบประมาณที่ใช

จํานวน 23 ลานบาท ก็จะเสียเปลา แตส่ิงที่ตองการทราบ คือจะสราง
หรือไมสราง
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นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท ในสวนของ กรอ.จังหวัดอยากใหจังหวัดเสนอผลการศึกษา
รองผูวาราชการจังหวัดเลย ที่ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย (อพท.) ขอเงินจาก คณะรัฐมนตรี จํานวน 23 ลานบาท เพื่อศึกษาความ

เป น ไป ได ขอ ง โครงการ  ป 2557 แล ว เสร็ จปลายป 2557
และพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ไดนําเขาที่ประชุม ครม. เพื่อให ครม.
รับทราบ เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 ที่ประชุม ครม. รับทราบและ
ใหความเห็นวา ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไปรับฟง
ความคิดเห็นจาก กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สํานัก
งบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ โดยจังหวัดไดทําหนังสือถึง
กระทรวงมหาดไทยแลว แตกระทรวงมหาดไทยใหรอฟงผลการพิจารณา
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ประธาน ใหจังหวัดเลยทําหนังสือเรงรัดไปที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม วามีความคืบหนาในการดําเนินการอยางไรบาง

นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท ตามที่ไดนําเรียนที่ประชุมไปแลว คือกระทรวงมหาดไทย
รองผูวาราชการจังหวัดเลย ใหรอผลการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

มติที่ประชุม รับทราบ

***********************************

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

ลงช่ือผูจดรายงานการประชุม มาลินทร  พันธุเดช
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือผูตรวจรายงานการประชุม ณัฐพงศ  คําวงศปน
(นายณัฐพงศ  คําวงศปน)

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด


