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รายงานการประชุม
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คร้ังที่ 1/2559

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 15.00น.
ณ หองประชุมอุดรธานี ช้ัน 3 โรงแรมบานเชียง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


ผูมาประชุม

1. นายชยาวุธ จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายสมบูรณ ศิริเวช รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

3. นายชัยธวัช  เนียมศิริ รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

4. นายบัญญัติ  ศรีอุทัย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

5. นายสมหวัง  อารียเอ้ือ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย/
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

6. ดร.สมศักดิ์  ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานหอการคากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

รองประธานกรรมการ

7. นางปรยีนันท ศรีกุลวงศ ประธานเขตพื้นที่สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย

รองประธานกรรมการ

8. นายสมชัย  ไกรครุฑรี (แทน) ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่
ภาคหอการคาไทย

ที่ปรึกษา

9. นายประเสริฐ  ฝายชาวนา พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
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10. นางชลทิชา  ลัดดาวัลย พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ
11. นายชาญยุทธ  วันดี พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
12. นายวิโรจน  พิเภก พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
13. นางจินตนา  เจริญใจ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
14. นายประจวบ  ธิมา อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย กรรมการ
15. นางวัฒนพรรณ  ชัยสิทธ์ิ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
16. นายนิราศ  เทียมวงศ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรรมการ
17. นายบัณฑิต  ศรีเพชรพงษ อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
18. นายพงศพิตร ฤทธิแสง คลังเขต 4 กรรมการ
19. นางสาวอุทุมพร อัมไพวิทย หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวอุดรธานี

สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวอุดรธานี
กรรมการ

20. นายเสริมชัย  ล้ีเขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
21. นายมนตรี หมวกไสว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
22. นพ.ศราวุธ  สันตินันตรักษ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
23. นายประเทศ แยมยินดี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
24. นายสุระพงษ ศรีปยะพันธุ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
25. นางสาวเบญจมาศ จันทรเอ่ียม (แทน) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรมการ

26. นายธีระเดช  วงษราชช (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กรรมการ
27. นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
28. นางมนนิภา  โกวิทศิริกุล ประธานหอการคาจังหวัดหนองคาย กรรมการ
29. นายโชคอนันต  พหล (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
30. นายธีระศักดิ ์ ศุภพิทักษไพบูลย ประธานหอการคาจังหวัดเลย กรรมการ
31. นางกุสุมา  หงษชูดา ประธานหอการคาจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
32. นายณพล  เชยคําแหง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
33. นายวิทยา  เตรียมสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรรมการ
34. นายทินกร ทองเพา ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
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35. นายวรากร เจียเสริมสิน นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดหนองคาย กรรมการ
36. นายธนวิทย  คงสุริยะ ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัด

หนองบัวลําภู
กรรมการ

37. นางกัลยาณีย  กิจรักษา (แทน) นายดานศุลกากรหนองคาย กรรมการ
38. นายวิชัย  มานะ (แทน) ดานศุลกากรทาล่ี จังหวัดเลย กรรมการ
39. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กรรมการและ

เลขานุการ

40. นายปานทอง  สระคูพันธ หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

41. นายชาญชัย  คงทัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม

1. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรึกษา ติดภารกิจ
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1
รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ

3. พาณิชยจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
4. ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ
5. ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
6. ผูอํานวยการสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการ ติดราชการ

7. นายดานศุลกากรเชียงคาน จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
8. เลขาธิการหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
ติดภารกิจ

9. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ติดภารกิจ
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ผูเขารวมประชุม
1.นายจํารัส  นาแฉลม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
2.นายชัยณรัตน  สุชนวนิช ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
3. นางสาวปวิชญาดา  พรกุณา เลขาธิการชมรมธนาคาร จังหวัดอุดรธานี
4. นายสุวัฒน  วิไลงาม รองประธานหอการคา จังหวัดอุดรธานี
5. นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ กรรมการเลขาธิการหอการคา จังหวัดอุดรธานี
6. นายสิทธิรัชต  จารุไชยกุล รองประธานหอการคา จังหวัดอุดรธานี
7. นายสมหวัง  บุตรแกว (แทน) ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
8. นายรักสกุล  สุริโย เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี
9. นางสาวพัชรีย มาณะวิท นักศึกษาฝกงาน นสพ.ประชาคม
10. นายสถิต  โพธ์ิดี (แทน) สํานักงานชลประทานที่5
11. นายสุนทร  คําศรีเมือง วิศวกรชลประทานชํานาญการ
12.นายธนพร  สีบุญ รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่1
13.นางสาวนิศากร  นามอาษา จนท.สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวอุดรธานี
14. นายวิชัย  จาตุรงคกร ผูอํานวยการโครงการชลประทานหนองคาย
15.นายทินกร  แสงอาวุธ นายชางชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานอุดรธานี
16.นายยงยุทธ  ขาวโกมล นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
17. นางสาวกรรณิกา  จันทะบุรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน/สศช.
18. นายทรงฤทธ์ิ  ศรีสงคราม ส่ือมวนชน/สปริงนิวส
19. นายณัฐพงศ คําวงศปน สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
20. นายจรัส วงษธรรม สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
21. นางลดาวัลย โภคานิตย สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
22.นายวีรภัทร  ขาวสําอางค สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
23.นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
24. นางรสริน ศิริเกตุ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
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25. นางสาวมาลินทร พันธุเดช สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
26. นางสาวศิรินภา วิเศษศิริ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
27. นางสาวชาคริยา ใจขาน สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
28. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เร่ิมประชุม เวลา 15.00 น.

เร่ืองกอนวาระการประชุม การบรรยายเรื่องการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

โ ด ย  ผ อ . สํ า นั ก พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวเบญจมาศ จันทรเอ่ียม เน่ืองจาก ผูอํานวยการติดราชการจึงมอบหมายใหขาพเจาเปน
(แทน) ผูอํานวยการสํานักพัฒนา ตัวแทนมาบรรยายในครั้งน้ี การจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
เศรษฐกิจและสังคม เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยมีกรอบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คือ เนนบริบทการ

เปล่ียนแปลงภายในประเทศ คือ เนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึด
คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม โดย มี 6 ยุทธศาสตร
หลัก

 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง
 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา

เทียมกันทางสังคม
 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ
แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ 7 ขอ

1. การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม
2. การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา
3. การพัฒนาการเกษตรสูความเปนเลิศดาน

อาหาร
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4. การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

5. การสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ

6. การพัฒนาพื้นที่ภาค และการเช่ือมโยงภูมิภาค
7. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการ

เจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

โดยมีประเด็นตางๆ ดังนี้
ปจจัยภายนอก ที่สําคัญ 4 ประเด็น คือ

1. การรวมกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจความ
รวมมือภูมิภาค อนุภูมิภาค และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสงผลใหเขต
เศรษฐกิจชายแดนมีความสําคัญมากข้ึน

2. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change)สงผลตอเน่ืองใหอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกสูงข้ึนระดับนํ้าทะเล
เพิ่มข้ึน

3. กระแสความนิยมสินคาและรูปแบบการ
ทองเที่ยวที่เกิดข้ึนใหม

4. ความกาวหนาการพัฒนาเทคโนโลยีสงผลให
เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตและการคา

ปจจัยภายใน
1. การพัฒนาด าน เ ศรษฐ กิจก ระจุ ก ตั ว ใ น

กรุงเทพฯ และภาคกลางทําใหเกิดชองวางการกระจายรายไดระหวางภาค
2. ประชากรเปล่ียนแปลงเขาสูการเปนสังคม

สูงวัย และมีปญหาทั้ ง ในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากร
ในทุกชวงวัย

3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรม ไดมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งปาไม
แหลงนํ้า ดิน และพลังงานไปเปนจํานวนมากและรวดเร็ว

4. แนวโนมการเปล่ียนแปลงสูความเปนเมือง
เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในทุกภาค

5. การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานขนสงของ
ประเทศ พ.ศ. 2558 - 2565 จะสงผลกระทบตอการพัฒนาภาคอยางมี
นัยสําคัญ
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6. กลไกการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดฯ
ในชวงที่ผานมา ยังไมสามารถเช่ือมโยงการทํางานของหนวยงานที่
เก่ียวของใหเกิดพลังในการขับเคล่ือนตามแนวทางและเปาหมายที่วางไว
อยางมีประสิทธิผล

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
1. เพื่อกระจายความเจริญสูภูมิภาคใหสามารถ

สรางโอกาสการประกอบอาชีพและการเพิ่มรายไดอยางทั่วถึง
2. เพื่อพัฒนาเ มืองศูนยกลางความเจริญใน

ภูมิภาคใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย
3. เพื่อเปดพื้นที่ เศรษฐกิจใหมใหเจริญเติบโต

อยางยั่งยืนเปนฐานเศรษฐกิจของประเทศ
4. เพื่อฟนฟูฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางมี

สมดุล และไดรับการยอมรับจากชุมชน
เปาหมายและตัวช้ีวัด

เปาหมายที่ 1
1.1 ชองวางรายไดระหวางภาคลดลง
1.2 มีการกระจายรายไดของประชาชนอยางเปนธรรม

มากข้ึน
เปาหมายที่ 2 เมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนา

อยูและปลอดภัย ส่ิงแวดลอมดี เศรษฐกิจดี และการเดินทางสะดวก
เปาหมายที่ 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิต

ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
เปาหมายที่ 4 พื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนมีการ

พัฒนาที่เกิดผลเปนรูปธรรม
การเปล่ียนผานการพัฒนาภูมิภาคของประเทศไทย ในชวงแผน

1 - 11 โดยมีนโยบายรัฐบาลที่สําคัญ ดังน้ี
แผน 1 - 4 เนนการเช่ือมโยงสังคมชนบทเขาสูสวนกลาง
แผน 5 - 7 เนนการอพยพแรงงานสูภาคอุตสาหกรรมและภาค

บริการในเมืองหลักและพื้นที่เฉพาะ
แผน 8 - 11 เนนการเช่ือมโยงกายภาพและสถาบันกับประเทศ

เพื่อนบาน
ภาคอีสาน จากการพัฒนาที่มีอัตราพึ่งพิงสูง ไปสูการเติบโตดวย

ตนเอง โดย มีการเช่ือมโยงสังคมชนบทเขาสูสวนกลาง การเคล่ือนยาย
แรงงานสูภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในเมืองหลักและพื้นที่เฉพาะ
การเช่ือมโยงกายภาพ และสถาบันกับประเทศเพื่อนบาน
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การเปล่ียนแปลงสถานการณเศรษฐกิจข้ึนอยูกับศักยภาพของ
พื้นที่ เชน

1. โครงสรางเศรษฐกิจ เกือบทุกภาคพึ่งพิงภาคบริการเปน
หลัก รองลงมาคือภาคเกษตร ยกเวนภาคกลางที่มีอุตสาหกรรมเปนหลัก
และพึงพิงภาคเกษตรนอยที่สุด

2. มูลคาผลิตภัณฑภาคตอหัว เม่ือเทียบระหวาง ภาคกลาง
ยังคงมีรายไดตอหัวสูงที่สุด รองจาก กทม. สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายไดตอหัวต่ําที่สุด คือ 38.5

ภาคอีสาน โครงสร างเศรษฐกิจยั ง ข้ึนอยู กับภาคเกษตร
ภาคบริการ และภาคการคา การเติบโตเฉล่ียในระยะ 5 ป ที่สูงกวา
คาเฉล่ียของประเทศ จากการคาที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน โดยมี
ปจจัยประกอบ คือ ขนาดเศรษฐกิจ อัตราเติบโต โครงสรางการผลิต
รายไดเฉล่ียตอหัว และผลิตภาพแรงงาน

ภาคการผลิต ยังพึ่งพาภาคเกษตรสูง ภาคอุตสาหกรรมสวนใหญ
เปนการแปรรูปข้ันตน และใชแรงงานเขมขน ภาคบริการและการคา
ขยายตัวจากการเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน

การคาชายแดนของภาคอีสาน มูลคาการคาชายแดนของ
ภาคขยายตัวอยางมาก ทั้งการคาชายแดน การคาผานแดน และการคาใน
เมืองหลัก แตประชาชนและธุรกิจในพื้นที่ยังไดรับประโยชนไมมากนัก

สังคมและคุณภาพชีวิต คนยากจนลดลงแตยังมีจํานวนมากกวา
ภาคอ่ืนๆ โครงสรางประชากรเขาสูสังคมสูงอายุ คุณภาพการศึกษาต่ํา
กวาคาเฉล่ียของประเทศ จํานวนแพทยยังไมเพียงพอ ระบบสวัสดิการยัง
ไมทั่วถึง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พื้นที่ปาไมลดลงเหลือต่ํา
กวามาตรฐาน การเก็บกักนํ้าไมเพียงพอ ดินเส่ือม เริ่มมีปญหาขยะ และมี
ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ

ความม่ันคงและประสิทธิภาพภาครัฐ ยาเสพติดยังเปนภัยคุกคาม
ที่สําคัญ ประชาชนเขาถึงนํ้าประปามากข้ึน แตคุณภาพนํ้าประปาในพื้นที่
ชนบทยังไมไดมาตรฐาน

การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (2560 -
2564) และระยะขางหนา ภาคอีสาน จะไดรับผลประโยชนมากข้ึน
จากศักยภาพและโอกาสของพื้นที่และการปรบัตัวทุกภาคสวน
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หลักการที่ควรใหความสําคัญกับการวางแผน ในระยะแผนฯ 12
คือการกําหนดแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตองมีความสอดคลองกับ
เปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาประเทศโดยรวม และ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ สรางความเข็มแข็งของ
ชุมชน มีความเปนธรรม และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน

ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญใน (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาคฯ (เบื้องตน)

1. เพิ่มศักยภาพการผลิตไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและ
อาหารปลอดภัย

2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มี
มูลคาเพิ่มสูง

3. ยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรม
วัฒนธรรมอารยธรรมขอมยุคกอนประวัติศาสตร และกีฬาสูนานาชาติ

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

5. ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเด็นการพัฒนารวมอ่ืนๆ ในระดับภาค (ขอเสนอเบื้องตน)
1. การวางผังและพัฒนาเมือง
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับการเปนประชาคม

อาเซียน
3. สงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
4. พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเพิ่มมูลคาเพิ่ม

ใหกับผลิตภัณฑผานนวัตกรรม
5. ยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของประชาชนทั้งในดาน

สุขภาพ และสวัสดิการ
6. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาเพื่อสรางคนคุณภาพ

รองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และตอบสนองคนทุกชวงวัย
7. สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน
8. พัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
9. บริหารจัดการขยะใหถูกวิธี

ฯลฯ
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม มีอะไรที่จะแกไขหรือไม

ถาไมมี ขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม  กรอ. คร้ังที่ 2/2558
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 ไดจัดประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้ง
ที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ หองประชุมสบายดี
ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (หลังเกา) โดยไดสงรายงานการประชุม
ใหแกคณะกรรมการทุกทาน ตามหนังสือดวนที่สุดที่ มท 0224 (อด)/ว
276 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559และไดเผยแพรลงทางเว็บไซตของ
กลุมจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวขอ : การ
ประชุม กรอ. เพื่อใหทานตรวจสอบ แลวน้ัน หากกรรมการทานใด
ประสงคจะปรับปรุงแกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใด
แกไข ขอใหรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อทราบ
เลขานุการ 3.1สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดทําแผนเตรียมความ

พรอมในการเดินทางไปตรวจราชการตางจังหวัดของนายกรัฐมนตรี เพื่อ
พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน รวมทั้งเรงรัด ติดตามการขับเคล่ือนนโยบาย
สําคัญเรงดวนของรัฐบาล พรอมรับทราบปญหาและแนวทางแกไขของ
พื้นที่ ตลอดจนจัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือระหวางนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการ กรอ. สวนกลาง และ กรอ.กลุมจังหวัด ซึ่ งคาดวา
นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย
ในหวงเดือนมีนาคม 2559 โดยมีกําหนดเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 18 มีนาคม 2559

ประธาน กําหนดการในเบื้องตน คือ วันที่ 18 มีนาคม 2559 เดินทาง
มาถึงจังหวัดอุดรธานี และเดินทางไปดูงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สวน
ในชวงบายมีการประชุม กรอ.กลุมจังหวัดฯ โดยมีการเสนอสถานที่ที่ใชใน
การประชุม ไว 2 แหง คือ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และกองบิน 23
ในการประชุมในชวงบาย

ที่ประชุม รับทราบ
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3.2 สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดมีประกาศ
แต งตั้ ง  นางปรีย า นันท  ศรี กุลวงศ  เปนประธานเขตพื้ นที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพื่อปฏิบัติหนาที่ เปนรองประธาน
ใน กรอ. กลุมจังหวัดฯ

ประธาน ขอเชิญแนะนําตัวเองตอคณะกรรมการ กรอ.กลุมจังหวัดฯ

นางปรียานันท ศรีกุลวงศ ดิฉันนางปรียานันท ศรีกุลวงศ เปนผูประกอบการธุรกิจการ
ทองเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ดําเนินการมาแลว 40 ป และเปนอดีตนายก
สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว 2 สมัย และประธานสภาอุตสาหกรรมในสมัย
ที่ผานมา

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา
4 .1 ก า ร จั ด ทํ า ข อ เ ส น อ ใ น ก า ร พั ฒ น า พื้ น ที่  ก ลุ ม จั ง ห วั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพื่อเสนอตอที่ประชุมปรึกษาหารือ
ระหวางนายกรัฐมนตรี กรอ.สวนกลาง และ กรอ.กลุมจังหวัดฯ

ประธาน วันน้ีเราจะตองไดโครงการเพื่อจะนําเขาที่ประชุมปรึกษาหารือ
ระหวางนายกรัฐมนตรี กรอ.สวนกลาง และ กรอ.กลุมจังหวัดฯ ในวันที่ 18
มีนาคม 2559 เพื่อเสนอตอนายกรัฐมนตรี

ดร.สมศักดิ์  ขจรเฉลิมศักดิ์ ขอใหเสนอโครงการที่มีระยะเวลา การดําเนินงานที่อยูในชวง
ประธานหอการคากลุมจังหวัด ระยะเวลา ระหวาง 12 - 15 เดือน ตอนายกรัฐมนตรี เพื่อจะไดเปน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ผลงานในระยะยาวตอไป แต โครงการสวนใหญเวลาทานลงพื้นที่ ครม.

สัญจร จะเปนโครงการขุดลอกแหลงนํ้า ตามที่ไดติดตามดูเขตภาคอีสานจะ
เปนเรื่องแหลงนํ้าซะเปนสวนใหญ

ประธาน เปน กรอ.สัญจร ไมใช ครม.สัญจร และเปนโครงการที่สามารถ
ดําเนินการใหไดแลวเสร็จภายใน 1 ป

นายสมชัย  ไกรครุฑรี ขอใหกลุมจังหวัดเสนอโครงการที่เปนประโยชนและเตรียม
(แทน) ประธานคณะกรรมการ โครงการใหดี และมีประโยชน ดวย
พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคหอการคาไทย
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ดร.สมศักดิ์  ขจรเฉลิมศักดิ์ หอการคากลุมจังหวัดฯ ไดมีการประชุมเตรียมโครงการไวแลว
ประธานหอการคากลุมจังหวัด โดยมีโครงการ ของแตละจังหวัด ดังน้ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในสวนของหอการคาจังหวัดบึงกาฬ ไดเสนอโครงการกอสราง

สะพานขามแมนํ้าโขงแหงที่ 5 (บึงกาฬ – ปากซัน) งบประมาณ 3,900
ลานบาท ซึ่งไดงบศึกษาความเปนไปไดเรียบรอยแลว และการกอสรางถนน
สาย 222 จาก บึงกาฬ - พังโคน จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 700 ลาน
บาท

หอการคาจังหวัดเลย ติดตามความเปนไปไดของโครงการกอสราง
กระเชาข้ึนภูกระดึง โดยมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการแลว
และ ครม. รับทราบ เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 แลว และขอเวลา
อีก 6 เดือน ในการศึกษาผลกระทบตอ ส่ิงแวดลอมของโครงการ
และการกอสรางสนามบินจังหวัดเลย เปนสนามบินศุลกากรเพื่อรองรับสู
ประชาคมอาเซียน

หอการคาจังหวัดหนองบัวลําภู ขอขยายถนนในจังหวัดจาก 2 ชอง
จราจร เปน 4 ชองจราจร จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนตนไป
งบประมาณ 900 ลานบาท

หอการคาจังหวัดหนองคาย เสนอเรื่องความคืบหนาในการจัดตั้ง
เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ขอใหตัวแทนของแตละจังหวัด
ไดนําเสนอรายละเอียด

นางกุสุมา  หงษชูดา ภาคประชารัฐเห็นพรอมในโครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าโขง-
ประธานหอการคาจังหวัดบึงกาฬ แหงที่ 5 (บึงกาฬ – ปากซัน) ทุกหนวยงานเห็นชอบ ในการสรางเพื่อ

ประโยชน ทั้งการคา ทั้งฝงไทย และฝงลาว และเรื่องการกอสรางสนามบินมี
ความจําเปนมาก การคมนาคม อยากใหเปน 4 ชองจราจรทั้งหมด

นายโชคอนันต  พหล ขอเสนอถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน
(แทน)ประธานหอการคา เช่ือมโยงจังหวัดในกลุมจังหวัด จํานวน 3 โครงการ
จังหวัดหนองบัวลําภู 1. โครงการที่ 1 หนองบัวลําภู – นาคําไฮ– นากลาง ระยะทาง

11.530 ก.ม. งบประมาณ 350 ลานบาท
2. โครงการที่ 2 ตอนนาคําไฮ– วังสําราญ ระยะทาง 10.266

กม. งบประมาณ 310 ลานบาท
3. โครงการที่ 3 นาวัง –วังสําราญ ระยะทาง 9.698 ก.ม.

งบประมาณ 290 ลานบาท
นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ขอใหตั้งงบประมาณกอสรางถนนสายทางเล่ียงเมือง และการจัดตั้ง
ประธานหอการคาจังหวัดหนองคาย เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ที่อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ให

เปนเรื่องเรงดวน
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นายสมหวัง อารียเอ้ือ โครงการที่ทางหอการคา ไดพูดถึง คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย หนองคาย ขอเรียนวาทาง คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

(กนพ.) โดยมีทานประยุทธ  จันทรโอชา ไดประกาศให จังหวัดหนองคาย
เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่ 2 อําเภอ คืออําเภอเมือง 12 ตําบล
และอําเภอสระใคร 1 ตําบล ซึ่งในพื้นที่ตรงน้ีทางรัฐบาลไดจัดพื้นที่ใหทาง
ภาคเอกชน และหนวยงานภาครัฐไดใชประโยชนอยู 1 แปลง เน้ือที่ 700
ไร ที่อําเภอสระใคร ขณะน้ีไดมีการออกโฉนดเรียบรอยแลว พรอมที่จะเปด
โอกาสใหกับภาคเอกชนเขาไปประมูล เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 ได
เขารวมประชุมกับกรมการคาตางประเทศ ในเรื่องของการบริหาร
เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายซึ่งทางจังหวัดไดออกโฉนดและมอบให
กรมธนารักษเปนผูบริหารจัดการทั้งหมด จะเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขา
ประมูลเพื่อการเขาไปบริหารจัดการพื้นที่ จํานวน 700 ไร เพียงรายเดียว
โดยมีการประมูลใหเชาเวลา 50 ป ในอัตราคาเชาไรละ 24,000 บาท
คาธรรมเนียมในการเชา 130,000 บาท/ไร ตอ 50 ป และถาครบ 50 ป
สามารถตอสัญญาเชาไดอีก 50 ป

ขณะน้ีดานโครงสรางพื้นฐานทางจังหวัด และหนวยงานที่เก่ียวของ
ไดของบประมาณเขาไปพัฒนาในพื้นที่ ไฟฟา ประปา มีงบประมาณ
เรียบรอยแลว โดยเฉพาะระบบนํ้าเปนระบบที่สําคัญในการเขาไปบริหาร
จัดการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดงบประมาณแลวประมาณ 400 ลาน
บาททางการไฟฟาสวนภูมิภาคไดอนุมัติงบประมาณแลว ประมาณ 300
กวาลานบาท

โครงการที่จังหวัดหนองคาย จะเสนอขอที่ประชุมหารือ กรอ.กลุม
จังหวัด คือ ในเรื่องของการบริหารจัดการนํ้าหวยหลวง ซึ่งเปนลําหวยที่ให
ประโยชนตอประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ขอให
ผอ.โครงการชลประทานหนองคายเปนผูนําเสนอขอมูลตอไป

นายวรากร  เจียเสริมสิน จังหวัดหนองคาย เปนเมืองหนาดานสูประชาคมอาเซียน ได
นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยว ประกาศเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขอเสนอปญหาอุปสรรค และขอเสนอ
จังหวัดหนองคาย ดานการทองเที่ยวดังน้ี

1. ศูนยกลางการทองเที่ยวและบริการ ยังไมไดมาตรฐาน
เทาที่ควรของผูประกอบการดานการทองเที่ยว

2. การกระจายสินคา และบริการ ในเรื่องของสาธารณูปโภค
ข้ันพื้นฐาน เชน ถนน และที่จอดรถบรรทุก ยังไมไดรับความสะดวกและไม
เพียงพอ
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ขอเสนอ เน่ืองจากการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ และประตูสู
อาเซียนสวนใหญอยูในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองหนองคาย จึงอยากขอ
เสนอยกฐานะเทศบาลเมืองหนองคาย เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบพิเศษ โดยใชรูปแบบแมสอดโมเดล จึงจะทําใหเทศบาลเมือง
หนองคายมีความคลองตัว ชัดเจนในอํานาจหนาที่ สามารถออกกฎหมาย
เทศบัญญัติพิเศษตางๆ ได โดยขอขยายพื้นที่การใหบริการของเทศบาลให
ครอบคลุมพื้นที่ดังกลาว

ประธาน ใหแยกปญหาเล็กๆ ของรายจังหวัดใหแยกออกไป สวนปญหาเรื่อง
ใหญๆ ที่ตองใชงบประมาณตองระบุใหชัดเจน เชน ถนนเสนไหน ตองใช
งบประมาณเทาไหร เพื่อฝายเลขาจะประสานรวบรวมขอมูลตอไป

นายวิชัย  จาตุรงคกร โครงการพัฒนาลุมนํ้าหวยหลวงตอนลาง ตั้งแตประตูระบายนํ้า
ผูอํานวยการโครงการชลประทาน สามพราว– ประตูระบายนํ้าโพนพิสัย โดยการกอสรางของกรมสงเสริม
จังหวัดหนองคาย และพัฒนาพลังงาน โดยการศึกษาของ มหาวิทยาลัยขอนแกน ได

ทําการศึกษาทั้งระบบรวมทั้งอุดรธานี ซึ่งลุมนํ้าสวนใหญจะอยูในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี เปนแหลงตนนํ้า และ จังหวัดหนองคาย เปนแหลงปลาย
นํ้า จากการศึกษาจะตองเพิ่มพื้นที่ชลประทานประมาณ 3 แสนกวาไร ใน
เขตจังหวัดหนองคาย 8 ตําบล 1 อําเภอ และ จังหวัดอุดรธานี 29 ตําบล
6 อําเภอ เพื่อบรรเทาปญหานํ้าทวมในเขตพื้นที่ ลุม 5,000 กวาไร
เพิ่มศักยภาพในการขยายพื้นที่ชลประทานอีก 1 ลานกวาไร และลุมนํ้า
ใกลเคียง จะเริ่มดําเนินการในป 2560 – 2568 วงเงิน 21,000 ลาน
บาท คณะกรรมการนโยบายนํ้าแหงชาติ (คนช.) ไดเห็นชอบแลว เม่ือวันที่
11 มกราคม 2559 และไดนําเสนอกระทรวงและเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไปถาโครงการน้ีสําเร็จจะไดพื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน 3 แสนกวาไร และ
ปองกันนํ้าทวมที่เปนปญหาในปจจุบัน จึงนําเรียนเพื่อโปรดทราบ

ประธาน ให บรรจุ เ รื่ อ งดั งกล า ว ในการประ ชุม  กรอ . ร วม กับท าน
นายกรัฐมนตรีดวย และใหประธานหอการคาจังหวัดฯ ชวยผลักดัน

นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษไพบูลย โครงการพัฒนาทาอากาศยานเลยเปนสนามบินศุลกากรรองรับการ
ประธานหอการคาจังหวัดเลย เขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนา

ของ จังหวัดเลย และของกลุมจังหวัดฯ ในดานการทองเที่ยว และการ
ลงทุน สามารถเช่ือมโยงการคมนาคมไปที่แขวงไชยบุรี หลวงพระบาง
แขวงหลวงนํ้าทา ของ สปป.ลาว และทางจีนตอนใต

จังหวัดเลยจึงไดผลักดัน และเสนอขอใหกรมศุลกากรพิจารณา
ดําเนินการประกาศใหทาอากาศยานเลยเปนสนามบินศุลกากร เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ เพื่อเตรียมการเขาสู
การเปนเศรษฐกิจอาเซียนอยางเต็มตัว
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ทางภาค เอกชนมอง เห็ น ถึ งอนาคตในการทอง เที่ ย วของ
กลุมจังหวัดฯ จึงอยากขอใหกลุมจังหวัดฯ ชวยพิจารณาในการเปน
สนามบินศุลกากร

ทางเล่ียงเมือง เปนอีก 1 โครงการที่อยูใน กรอ.กลุมจังหวัด ในการ
ขยายเสนทางระหวางดานทาลี รวมทั้งในหลายเสนทาง ขอใหสํานักงาน
จังหวัดเลยช้ีแจงรายละเอียดของโครงการพื้นฐานดานถนน

นายบัญญัติ  ศรีอุทัย ทางเล่ียงเมืองจะยืนตามมติ กรอ.กลุมจังหวัดฯ ดังน้ี
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 1. ทางเล่ียงเมืองวงใหญ ของแขวงการทางเลยที่ 1 ระยะทาง

54 กม. วงเงิน หน่ึงพันลานบาท ใหเขาในระบบแผนของกรมทางหลวง
และขอให กรอ.กลุมจังหวัดชวยผลักดันตอไป

2. เสนทางเช่ือมโยงเครือขายของกลุมจังหวัด (สปป.ลาว) จะมีอยู
ในแผนของกรมทางหลวงอยูแลว ขอให กรอ.กลุมจังหวัด ชวยผลักดัน

3. สนามบินศุลกากร อยากให กรอ.กลุมจังหวัดชวยผลักดันเรงทํา
ประกาศสนามบินศุลกากร ซึ่งงบขยายสนามบินอยูในแผนแลว แตยังไมได
รับการจัดสรรงบประมาณ

4. สะพานแมนํ้าเหืองไทย – ลาว จะขอเปล่ียนชองทางการขอ
งบประมาณ โดยเสนอขอไปที่กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
เพื่อของบกรมทางหลวง จากเดิมที่ใชงบจังหวัดเปล่ียนเปนงบของกรมทาง
หลวงแทน ซึ่งอยูระหวางการเจรจาระหวางรัฐบาลไทย – ลาว เพื่อบรรจุไว
ในแผนของกรมทางหลวง

5. กระเชาภูกระดึง มติ ครม. เม่ือ เดือนกุมภาพันธ 2559
รับทราบโครงการศึกษาความเปนไปไดกระเชาภูกระดึง ยังไมไดใหความ
เห็นชอบ แตมีหนวยงานหลัก เชน สํานักงบประมาณ และสภาพัฒนฯให
ความเห็นชอบ แต ครม. ไมเห็นชอบครม.ระบุวาใหกระทรวงทรัพยฯ ได
ศึกษารายงานผลกระทบตอส่ิงแวดลอม อยากเสนอ กรอ.กลุมจังหวัดชวย
ผลักดันใหกระทรวงทรัพยฯ ศึกษารายงานผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
โดยเร็ว ตามความเห็นชอบที่กระทรวงตางๆ ไดใหขอเสนอแนะมา และให
กระทรวงทรัพยฯ ชวยเรงทํา EIA ใหเร็วข้ึน

6. ประตูระบายนํ้าศรีสองรัก เปนเข่ือนประตูนํ้าก้ันแมนํ้าเลย
กอนที่จะปลอยลงสูแมนํ้าโขง ทางกรมชลประทานอยากใหกลุมจังหวัดฯ
ผลักดันตอไป
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ประธาน บางโครงการที่เสนอมานาจะไดงบประมาณของป 60 (ตอนน้ีงบป
60 นาจะน่ิงแลว) บางเสนทางนาจะบรรจุอยูในแผน 60 แลว ลองใหเช็ค
กับแขวงการทาง ทางหลวงชนบทวาโครงการไหนที่บรรจุในแผน 60 แลว
ใหดึงออกเพื่อจะขอโครงการอ่ืนที่ยังไมไดงบประมาณ

ฝากหอการคาจังหวัดและหอการคากลุมจังหวัดฯ ชวยรวบรวม
โครงการและจัดทําบัญชีโครงการในภาพรวมของกลุมจังหวัดฯ เพื่อเสนอ
ผลักดัน ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 สวนใหญอยากใหภาคเอกชนเสนอ
โครงการ ทางฝายเลขาจะชวยประมวลโครงการที่จังหวัด และฝายเลขา
ชวยประสานกับสํานักงานจังหวัดแตละจังหวัด วาโครงการไหนไมได
งบประมาณใหทําบัญชีสงใหกับทางเลขาสภาพัฒน ใหชวยผลักดัน และ
สําเนาสงกลุมจังหวัดฯ ดวย

นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย ขอเสนอโครงการขยายถนนหมายเลข 214 แยกขอนแกน –
ประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี แยกหนองคาย จาก 4 ชองจราจร เปน 6 จราจร(งบประมาณ 400 ลาน

บาท) ขอใหเรงรัดเพราะเปนเสนทางที่รถบรรทุกผานมาก
- เสน 2410 อุดรธานี – ดอนกลอย ไปทางจังหวัดสกลนคร
- การศึกษาวงแหวนที่ 2 ในวงเงิน 40 ลานบาท
- นิคมอุตสาหกรรมที่ ตําบลโนนสูง บนเน้ือที่ 2,000 พันไรได

ผานกระบวนการในการอนุมัติใหเปนนิคมอุตสาหกรรมมี BOI ยังคงเหลือ
เรื่องส่ิงแวดลอม นิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ไดผานความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีในคราวที่แลว

ประธาน ฝากกลุมจังหวัดฯ ตรวจสอบเสนทางถนนวงแหวนรอบเมืองอุดร
ดานทิศตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 214 และโครงการการศึกษาความ
เปนไปไดงานกอสรางถนนรอบเมืองอุดรธานีรอบที่ 2 กับแขวงการทาง
อุดรธานีอีกครั้งวาไดของบประมาณในป 2560 หรือไม เพราะงบป
2561 ยังไมไดทําแผนฯ

เรื่องระบบการขนสงสาธารณะ จังหวัดอุดรธานี เทศบาลนคร
อุดรธานีจางศึกษาระบบขนสงสาธารณะจนจบ เสนอทานรองเลขา
สํานักงานนโยบายแผนงานการขนสงและจราจร (ทานรองฯ ชัยวัฒน)
ไดรับแจงวาไมทันงบประมาณ ป พ.ศ. 2560 ตองเสนอขอในป 2561

นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย อยากใหขอเสนทางถนน 214 เปนกรณีพิเศษกับ
ประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี ทานนายกรัฐมนตรี

ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)

นางปรียนันท  ศรีกุลวงศ เรื่องทองเที่ยว ของผูประกอบการทองเที่ยวสวนใหญจะไดรับ
ประธานเขตพื้นที่สภาอุตสาหกรรม ความเดือดรอน เน่ืองจากอยูกลุมจังหวัดที่ติดกับชายแดน ไมมีความ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ชัดเจนในทางปฏิบัติของเจาหนาที่ ตม. ของดานศุลกากร ในการเขา –

อ อ ก  ข อ ง นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว ที่ จ ะ ม า ท อ ง เ ที่ ย ว ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ทางผูประกอบการฯ ไมคอยไดรับความเสมอภาค ตอนน้ีเขาสู AEC
รถยนตของตางประเทศเขามาทองเที่ยวไดทั่วประเทศไทย แตเราไม
สามารถที่จะเขาไปในประเทศของเขาได

ปกติ เรื่องระหวางประเทศจะเปนเรื่องเ ก่ียวกับกฎสากล
(ลักษณะเหมือนกับการตอบแทน) เชน จะเดินทางไปจีนตองมีวีซา และ
จีนจะเดินทางเขาประเทศไทยก็จะตองมีวีซาเหมือนกัน

นักทองเที่ยวโดยเฉพาะในประเทศกลุม AEC พอเริ่มเปด 1
มกราคม 2559 เริ่มเขามาในประเทศไทยไดสะดวกข้ึน อาจจะทําใหเกิด
ส่ิงไมดีงามในประเทศไทย หลายอยาง ทําใหเกิดการโจรกรรมและยาเสพ
ติด กอการรายไดงายข้ึน

อยากใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจตราใหปฏิบัติตรวจสอบ และ
เพิ่มเงื่อนไข และมีบริษัททัวรของไทยรับรอง เพื่อประโยชนของประเทศ
ไทยและของผูประกอบการดานการทองเที่ยวดวย และผูประกอบการฯ
เอง จะไดมีโอกาสประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของประเทศไทย เราไป
ตางประเทศเราจะตองจางผูประกอบการฯ ของประเทศน้ันเรา
ไมสามารถนําผูประกอบการของไทยไปเองได

จึงอยากใหเจาหนาที/่หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของชวยตรวจสอบ
และเพิ่มเงือ่นไขตรงน้ีดวย

การพัฒนาแหลงทองเที่ยว อยากใหเนนเรื่องการตลาดดานการ
ทองเที่ยวของแตละจังหวัด และดึงจุดเดนของแตละจังหวัดข้ึนมาเปน
จุดโฆษณา
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ประธาน ใหทําขอเสนอผานหอการคาจังหวัด วาใหมีเงื่อนไขอยางไรบาง
โดยเฉพาะเรื่องรถยนตที่เขามาในประเทศไทย อยากมีความชัดเจนและให
เจ าหนาที่ เขมงวดตรวจสอบในการเขา – ออกดวย ฝากใหทาง
ทานประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ทํารายละเอียดใหชัดเจน และใหสง
เอกสารใหฝายเลขาฯ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2559 และจะไดสงให
สภาพัฒนตอไป

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

เลิกประชุมเวลา 19.00 น.

ลงช่ือผูจดรายงานการประชุม มาลินทร  พันธุเดช
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือผูตรวจรายงานการประชุม จรัส  วงษธรรม
(นายจรัส  วงษธรรม)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ


