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รายงานการประชุม
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คร้ังที่ 2/2560

วันศุกรที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.30น.
ณ หองประชุมฟาหลวง 3 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี



ผูมาประชุม

1. นายชยาวุธ จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายโชติ  เช้ือโชติ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

3. นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

4. นายสถาพร  พงษนาค หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

5. นายนราวุฒิ  จันทรทอง หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

6. นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

รองประธานกรรมการ

7. นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

รองประธานกรรมการ

8. นางปรียนันท  ศรกุีลวงศ ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

รองประธานกรรมการ

9. นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

รองประธานกรรมการ

10. นางสาวอรุณี  กําแกว (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
11. นางชลทิชา  ลัดดาวัลย พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ
12. นางสาวสิการย  เฟองฟุง พาณิชยจังหวัดเลย กรรมการ
13. นายอํานวย  กลมกล้ิง (แทน) พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
14. นายชาญยุทธ วันดี พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
15. นางสาวอัญชลี  พลคชา (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
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16. นายประกอบ  คงเขียว อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย กรรมการ
17. นายพัตทอง  กิตติวัฒน อุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรรมการ
18. นางสาวพิกุล  โมครัตน (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
19. นายปริญญา  ชัยเวทย (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
20. นายพงศพิตร  ฤทธิแสง คลังเขต 4 กรรมการ
21. นายเสกสรร  ศรีไพรวรรณ ผู อํ านวยการการทอง เที่ ยวแห งประเทศไทย

สํานักงานอุดรธานี
กรรมการ

22. นายเสริมชัย  ล้ีเขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
23. นายมนตรี  หมวกไสว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
24. นายประเทศ  แยมยินดี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
25. นางปาลิดา คําพิบูลย (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

หนองบัวลําภู
กรรมการ

26. นายนิพนธ  คนขยัน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
27. นายนิกร ภูมแสนโคตร (แทน) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรมการ

28. ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร (แทน) อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กรรมการ
29. นายธนัชชัย  สามเสน ประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
30. นางวิลาวัณย กนกศิลป ประธานหอการคาจังหวัดหนองคาย กรรมการ
31. นายรุงศักดิ์ สันตินันตรักษ ประธานหอการคาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
32. นางฉายา  ทยางคนนท ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
33. นายกฤษฎา ศิริพิน (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
34. วาท่ี ร.ต. กฤษณชาณัฏฐ กุลรัชชหิรัญ (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียว จังหวัดเลย กรรมการ
35. นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษไพบูลย เลขาธิการหอการคากลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กรรมการ

36. นายวิชัย  มานะ (แทน) นายดานศุลกากรทาล่ี จังหวัดเลย กรรมการ
37. วาที่รอยตรีสกล  กมลอรรฆ (แทน) นายดานศุลกากรเชียงคาน จังหวัดเลย กรรมการ
38. นายอธิภัทร อยูคุมญาติ (แทน) นายดานศุลกากรบึงกาฬ กรรมการ
39. นายพงษศักดิ์  ยศยิ่ง หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1/
หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี

กรรมการและ
เลขานุการ

40. นายจํารัส  นาแฉลม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

41. นายสุธี  ศรีทัดจันทา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

42. นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
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43. นางสาวปฐมนต  สารสมบัติ (แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ที่ปรึกษา ติดภารกิจ
2. ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคหอการคาไทย ที่ปรึกษา ติดภารกิจ
3. ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเลย กรรมการ ติดราชการ
4. ผูอํานวยการสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการ ติดราชการ

5. ประธานหอการคาจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
6. ประธานหอการคาจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
7. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ
8. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
9. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ
10. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ
11. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ
12. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ
13. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
14. นายดานศุลกากรหนองคาย กรรมการ ติดราชการ
15. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. นายทนงศักดิ์  พงษประเสริฐ รองผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทย
2. นายอิสระ  อมรกิจบํารุง ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแกน
3. นายธนกร  ศิลปะรายะ ผูอํานวยการกองแผนและวิชาการ การประปาสวนภูมิภาคเขต 7

อุดรธานี
4. นายวศิน วิบูลยศิริรักษ นายชางชลประทานชํานาญงาน โครงการชลประทานบึงกาฬ
5. นายบรรเจิด  สิทธิจู นายชางชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานหนองคาย
6. นายชาญวิทย  กันหะยุวะ รองผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี
7. นายพิชัย  สุวรรณโคตร วิศวกรชลประทานชํานาญการ โครงการชลประทานหนองบัวลําภู
8. นายพิจิตร  สุโข วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
9. นายสุวิทย  พิพัฒนวิไลกุล ประธานกรรมการ บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จํากัด
10. นางจิดาภา ม่ันในสัจจธรรม กรรมการบริหาร บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จํากัด
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11. นางอมร  พรหมดีราช ผูจัดการโครงการฯ บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จํากัด
12. นายทรงพล ตันศรีตรัง ที่ปรึกษาโครงการฯ บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จํากัด
13. นายเสริมสุข กิจเจริญวงศ ที่ปรึกษาโครงการฯ บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จํากัด
14. นางสาวกรรณิกา จันทะบุรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15. นายวุฒิไกร  สุทธิกุล หัวหนากองจัดการเดินรถ เขต 2
16. นายการุณ อุดมโภค พนักงานการเดินรถ 6
17. นายยศเสถียร  ทองปน จนท.วิเคราะหฯ สํานักงานจังหวัดเลย
18. นายสงา คําศรี วิศวกรชลประทานชํานาญการ โครงการชลประทานอุดรธานี
19. นายพูนเกียรติ  พุทธรักษา บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จํากัด
20. นายปญญา  สัจธรรม หัวหนากลุมวิศวกรรมและบํารุงรักษา ทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
21. นายยงยุทธ  วัฒนธีรวุฒ เลขาธิการหอการคาอุดรธานี
22. นายทวีศักดิ์  ศรีละบุตร การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
23. นางสาวอนิลทิตา จันทรเทพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
24. นายกิตติกร  ทีฆธนานนท รองนายกเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
25. นายวิชา  จันทรกลม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
26. นายณัฐพงศ คําวงศปน สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
27. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
28. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
29. นางรสริน ศิริเกตุ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
30. นางสาวมาลินทร พันธุเดช สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
31. นางสาวกรรณิการ  ตะเมือง สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
32. นางสาวชาคริยา ใจขาน สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
33. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
34. นางสาวอุมาพร  ฝมือดี สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ



~ 5 ~

เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ขอเปดการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน

เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (ก.ร.อ.) ครั้งที่ 2/2560

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันอังคารที่ 9
พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมบานผือ ช้ัน 3 โรงแรมเซ็นทารา
อุดรธานี

สํ า นักบริ ห า รยุ ท ธศาสตร ก ลุ ม จั งห วัดฯ  ไ ด จั ดประ ชุม
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
(กรอ.) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เม่ือวันอังคารที่ 9
พฤษภาคม 2560 ซึ่งไดสรุปผลการประชุมดังกลาวแจงคณะกรรมการฯ
ตามหนังสือ ที่ มท 0224 (อด)/ว 2836 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560
เพื่อทราบและตรวจสอบแลว จึงขอใหคณะกรรมการไดพิจารณา
หากมีขอบกพรอง หรือคลาดเคล่ือน ขอใหเสนอตอที่ประชุมเพื่อแกไข
ตอไป

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง   เพื่อทราบ

เลขานุการ 1. สรุปสาระสําคัญการประชุม หารือติดตามประเด็นการคาชายแดน
และการทองเที่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดวยภาครัฐและภาคเอกชนไดร วมประชุมหารือติดตาม
ดานการคาชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในดาน
โอกาสการพัฒนา/อุปสรรค ดานการคา เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2560
มีประเด็นสําคัญเก่ียวกับการติดตามการดําเนินการตามประเด็นที่
ภาคเอกชน ไทย – ลาว ไดหารือในเวที Lao – Thai Business Forum
2017 เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยมีประเด็นที่นาสนใจ ดังน้ี

1.การเพิ่มโอกาสทางการคาชายแดนและการทองเที่ยวไทย กับ
สปป.ลาว มีการพิจารณาเพิ่มการนําเขาสินคาเกษตร อาทิ ขาวเหนียว
ขาวโพด มันสําปะหลัง จาก สปป.ลาว เขาไปขายในประเทศไทยอยางเปน
ทางการ
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1.1 ขอเท็จจริง คือ ปจจุบันมีการลักลอบนําเขาสินคาเกษตร
จาก สปป.ลาว

1.2 กระทรวงพาณิชย แจงวา
(1) ขาวเปลือก หามนําเขาเด็ดขาดตามมาตรการของกรม

วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(2) ขาวโพด กําหนดภาษีนําเขาสูง ดวยพันธกรณีตาม

ความตกลงการเกษตรภายใตองคการการคาโลก (WTO) สามารถนําเขา
ขาวโพดไดในชวงที่ขาวโพดไทยไมออก ทั้งน้ี สินคาทางการเกษตรตางๆ
มีการกํากับจํานวนสินคา และชวงระยะเวลาที่นําเขาสูราชอาณาจักรได

1.3 มติที่ประชุม ใหฝายเลขานุการเชิญคณะกรรมการ
ที่เก่ียวของของกระทรวงพาณิชย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ มารวม
ประชุมหารือ

2.อุปสรรคในการพัฒนาการคาชายแดนไทย กับ สปป.ลาว
2.1 ปจจุบัน สปป.ลาว เก็บภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) สําหรับ

สินคานําเขาจากประเทศไทย ที่มีมูลคาเกิน 50 เหรียญดอลลารสหรัฐฯ
จึงขอเพิ่มวงเงินเปน 200 เหรียญ เพื่อสนับสนุนการคาชายแดน สปป.ลาว – ไทย

มติที่ประชุม
- กระทรวงพาณิชยรับไปหารือกับรัฐบาล สปป.ลาว
- ภาคเอกชน รับไปหารือกับภาคเอกชน สปป.ลาว เพื่อรวม

ผลักดัน
2.2 ดานชายแดน สปป.ลาว – ไทย ยังไมมีจุดที่สามารถขอ

คืนภาษีมูลคาเพิ่มได ดังน้ัน จึงขอใหทางภาครัฐฯ ที่เก่ียวของพิจารณาอนุมัติ
และเปดจุดบริการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับนักทองเที่ยว ประชาชน ลาว
และไทย ที่ดานชายแดนไดโดยตองแสดงหนังสือเดินทาง

(1) กระทรวงพาณิชย แจงวา ไดหารือประเด็นดังกลาว
กับกรมสรรพากรแลว โดยมีขอกังวล ดังน้ี

- ไมมีประเทศใดที่เปดจุดบริการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม
สําหรับนักทองเที่ยว ประชาชน ณ พื้นที่ชายแดนทางบก

- อาจมีกระบวนการนําสินคาดังกลาวกลับมาขายฝงไทย
(2) ภาคเอกชนเสนอใหกรมสรรพากรพิจารณาทดลอง

ตั้งโตะใหบริการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ดานหนองคาย บริเวณสะพาน
มิตรภาพ ไทย – ลาว

มติที่ประชุม
- ใหฝายเลขานุการประสานกรมสรรพากร
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2.3 ปจจุบัน ยังไมมีสถาบันการเงินในไทยที่รับแลกเงินสกุล
เงินกีบ เปนสกุลเงินบาท เพื่อใหเกิดความสะดวกในการคาขายยิ่งข้ึน
จึงขอใหสถาบันการเงินไทยตามดานชายแดนรับแลกเปล่ียนเงินตราสกุลกีบได

มติที่ประชุม
- ใหฝายเลขานุการเชิญผูแทนธนาคารแหงชาติ 2 ฝาย

มาประชุมหารือ
2.4 คาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางประเทศไทย และ

สปป.ลาว มีมูลคาสูงและไมเทากัน จึงขอใหธนาคารแหงชาติทั้ง 2 ประเทศ
หารือเพื่อจัดการเรื่องคาธรรมเนียมในการโอนเงินระหวางกันใหถูกลงและ
เปนอัตราใกลเคียงกัน

ธนาคารแหงประเทศไทย แจงวา ไทยลดคาธรรมเนียม
ลงแลว และธนาคารแหง สปป.ลาว ไดแจงธนาคารแหงประเทศไทยวา
คาธรรมเนียมของลาวนอยอยูแลว

มติที่ประชุม
- ธนาคารแหงประเทศไทยรับไปประสานธนาคารแหง สปป.ลาว
2.5 สปป.ลาว กําหนดใหสินคาที่นําเขาไปขายในลาวตองติด

ฉลากเปนภาษาลาว ทําใหผูประกอบการตองใชเวลาการเปล่ียนแปลง
รูปแบบบรรจุภัณฑ จึงขอผอนผันเรื่องการติดฉลากสินคาเปนภาษาลาว
ที่นําเขาจากประเทศไทยจนส้ินป ค.ศ. 2017

กระทรวงพาณิชย แจงวา
1. ผูบริโภคชาวลาวอานฉลากสินคาไทยเขาใจ
2. เห็นควรระงับการติดตามประเด็นน้ีไวกอน

มติที่ประชุม เห็นชอบ
2.6 ขอใหกระทรวงพาณิชยกําชับและติดตามไมใหสินคาไทย

ที่หมดอายุเขามาขายใน สปป.ลาว
1. กระทรวงพาณิชย ไดแจงสํานักงานพาณิชยจังหวัดแลว
2. สภาหอการคาแหงประเทศไทย ก็จะขอความ

รวมมือหอการคาจังหวัดใหประชาสัมพันธมิใหผูประกอบการสงสินคา
ที่หมดอายุ/ใกลหมดอายุเขามาขายใน สปป.ลาว

มติที่ประชุม รับทราบ
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3.การพัฒนาเพื่อเสริมสรางความรวมมือและแกไขปญหา
อุปสรรคดานการคา

3.1 รวมกันศึกษาแนวทางการทํา Joint Border Special
Economic Zones (เศรษฐกิจ การคา การเงิน อุตสาหกรรม) รวมกันในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชียงราย – แขวงบอแกว,หนองคาย-ทานาแลง
เวียงจันทน,นครพนม-ทาแขก แขวงคํามวน,มุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต
และชองเม็ก อุบลราชธานี – วังเตา แขวงจําปาสัก น้ัน เก่ียวของกับภารกิจ
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
ซึ่งภาคเอกชนไทย – ลาว มีความเห็นวาทั้งสองฝงชายแดนตางเปนเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงเห็นควรรวมมือกัน โดย สศช. แจงวาตองศึกษา
โครงสรางการทํารายไดของธุรกิจ (Business Models) อีกครั้ง วาจะ
ดําเนินการอยางไร

มติที่ประชุม
- ขอให สศช. ศึกษาวาจะดําเนินการพัฒนา SEZ แบบ Joint

Border อยางไร
3.2 รณรงค ใหความรู นักธุรกิจชายแดน สปป.ลาว และ

ไทยในการนํา Form D มาใชเพื่อลดตนทุน นําเขา – สงออก ทั้ง 2 ฝาย
กระทรวงพาณิชย แจงวา
1. Form D เปนเอกสารยืนยันวาสินคาของผูประกอบ

การมีแหลงกําเนิดสินคา หมายถึง ผลิตมาจากวัตถุดิบภายใน กลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งหมด เพื่อขอรับการลดภาษี ณ ศุลกากรปลายทาง

2. ผูประกอบการหลายจังหวัดไมเขาใจกระบวนการใน
การขอ Form D

3. ผูประกอบการที่ประสงคจะขอ Form D ตองสง
สินคาใหตรวจสอบ โดยสินคาน้ันตองใชวัตถุดิบที่มีถ่ินกําเนิดในประเทศ
สมาคม ASEAN ไมนอยกวารอยละ 40

มติที่ประชุม
- ขอใหชวยกันประชาสัมพันธใหเกิดความรูในพื้นที่
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3.3 ขยายเวลาปดดานจาก 22.00 น. เปน 24.00 น.
ณ ดานจังหวัดหนองคาย มุกดาหาร และนครพนม

กระทรวงมหาดไทย (กองการตางประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง) แจงวา ไดแจงใหทุกจังหวัดที่มีจุดผานแดนตรวจสอบความ
พรอมและความตองการในการขยายเวลาปดดานจากทุกภาคสวน
โดยทั้งสามจังหวัด มีหนังสือแจงกระทรวงมหาดไทยวาไมประสงคขยายเวลา
ปดดาน

ดังน้ัน หากพื้นที่ประสงคขยายเวลาปดดาน ขอให
จังหวัดจัดทําความเห็นและขอมูลที่จําเปน อาทิ สาเหตุที่ขอขยายเวลา
ปดดาน และผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เพื่อเสนอเขาระเบียบวาระ
ของคณะอนุกรรมการฯ สมช.

มติที่ประชุม
- สภาหอการคาแหงประเทศไทย จะสงผูแทนไปประชุมหารือ

ในพื้นที่

เลขานุการ เน่ืองจากเม่ือตนปที่ผานมา ทางภาครัฐและเอกชน ไดเดินทางไป
ประชุม Lao - Thai Business forum 2017 ที่ สปป.ลาว เม่ือวันที่ 16
ม.ค. 2560 มีประเด็นตางๆ ที่มอบหมายใหฝายเลขานุการ คือ สบจ.มท.
ไดเชิญภาคสวนที่เก่ียวของมาประชุมหารือกัน เพื่อติดตามการดําเนินการ
ดานการคาชายแดน สปป.ลาว ในดานการพัฒนา อุปสรรคดานการคา เม่ือ
วันที่ 21 เม.ย. 2560 ซึ่งในรายงานการประชุมในวันน้ันมีหลายประเด็น
และมีประเด็นเก่ียวของทีไ่ดนําเสนอหารือใน กรอ.กลุมจังหวัดฯ ไปบางแลว
เชนคา VAT ของ สปป.ลาว. การนําเขาของพืชผลทางการเกษตร เปนตน

ประธาน จุดน้ีผมดูรายงานการประชุมมีมติ กรมศุลกากรบอกไม มี
ประเทศไหน มี TAX refund แตจากประสบการณในการเดินทางไป
ตางประเทศที่ประเทศสวิสเซอรแลนดผานประเทศฝรั่งเศส ขับรถลงไปยื่น
TAX refund ที่น่ันไดเลย

เลขานุการ มติที่ประชุมใหฝายเลขานุการฯ คือ สบจ.มท. ไปประสาน
กรมสรรพากร ซึ่งจะมีการประชุมตอเน่ืองอีก ครั้ง

ประธาน มีเรื่องหน่ึงที่อาจเก่ียวของกับเราคือ ทานสมคิด จาตุศรีพิทักษ
รองนายกรัฐมนตรี นําคณะภาครัฐและเอกชนไปประชุม ที่ สปป.ลาว มี
ประเด็นที่เก่ียวของกับบึงกาฬ หนองคาย ก็คือเรื่องของการขยายเวลาปด
ดาน จนถึง 24.00 น. ปรากฏวา สอบถามไปยังจังหวัดบอกวา ไมประสงค
ขยายเวลา ทางจังหวัดหนองคายทราบรายละเอียดหรือไม
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นายสถาพร  พงษนาค เทาทีท่ราบมีคณะกรรมาธิการมาประชุมที่หนองคาย แลว
หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย มาอุดรธานีลาสุด ทางดานศุลกากรไดเขาประชุมดวย ทางดานฯ ไดช้ีแจง
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย วาจะไมขยายเวลาปด

เลขานุการ จากรายละเอียดสรุปการประชุม คาดวา กองการตางประเทศ
กระทรวงมหาดไทย ไดทําหนังสือถึง ทั้ง 3 จังหวัด โดยทั้งสามจังหวัด
แจงวาไมประสงคขยายเวลาปดดาน แตไมแนใจวาหนังสือที่แจงมาจาก
กระทรวงมหาดไทย น้ัน หนวยงานใด ของจังหวัดหนองคาย ที่รับหนังสือ
และแจงไมประสงคขยายเวลาไป

ประธาน ฝากจังหวัดหนองคาย ตรวจสอบ วาหนังสือผานมาชองทางใด
และการตอบกลับไปไดผานการประชุมหรือรับฟงความคิดเห็นจาก
ทุกภาคสวนหรือไม

นายสถาพร  พงษนาค รับจะกลับไปตรวจสอบหนังสืออีกครั้ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด

ประธาน กรรมการทานใดมีประเด็นนําเสนอเพิ่มเติมหรือไม

นางสาววิลาวัณย  กนกศิลป สวนตัวคิดวาควรจะขยายเวลาปด บางทีเราไมไดมองเรื่องที่พัก
ประธานหอการคาจังหวัดหนองคาย และการทองเที่ยวอยางเดียว ในเรื่องของการเจ็บไขไดปวย เขามารักษา

ตัวที่หนองคาย ก็จะกังวลเรื่องเวลา ถาขยายเวลาก็จะไมกังวลเรื่องน้ี คน
ที่เขามารักษาตัวก็มีจํานวนมาก

นางปรียนันท ศรีกุลวงศ เปนการแลกเปล่ียนนักทองเที่ยวระหวาง ไทย – ลาว –
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว เวียดนาม – จีน การจํากัดเวลาเปด – ปด สะพาน ที่เปนอยูทําใหไม
เขตพื้นที่ฯ สะดวก ถาจะวาระหวางไทย – ลาว เรื่องที่พัก ธุรกิจทองเที่ยวเรียกรอง

มานานแลว

นายธีระศักดิ์  ศุภพิทักษไพบลูย เราตองพิจารณาทั้ง 2 ฝาย ฝาย สปป.ลาว จะไดอะไร ฝายเรา
เลขาธิการหอการคากลุมจังหวัดฯ ไดอะไร ไมเฉพาะในเรื่องการคาอยางเดียว อยากใหมองวามันจะเกิด

ประโยชนทั้ง 2 สองฝายอยางไร เรื่องความสะดวกก็ยอมรับวาทุกภาค
สวนที่สะดวก ในเรื่องธุรกิจก็มีผลกระทบแนนอน เพราะเขาตองรีบกลับ
สําหรับการทองเที่ยว ก็มองไดหลายมิติวาเขาจะมาเรื่องอะไร ถาเราได
ประโยชนทั้ง 2 ฝาย โดยสวนตัว 22.00 น. คิดวาเหมาะสม



~ 11 ~

นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ จังหวัดบึงกาฬใชการเดินทางโดยเรือ เพราะยังไมมีสะพาน
รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ มีปริมาณผูเดินทางนอย แตถากรณีการเจ็บไขไดปวยก็เห็นดวย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ ถาหากวาจะมีการขยายเวลา

นายนราวุฒิ  จันทรทอง จังหวัดเลย มีดาน 2 แหง มีคนสัญจรนอย เพราะสวนใหญเปน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย เรื่องของการคา เวลาปด 18.00 น. ก็เห็นดวยกับหนองคาย ที่จะขยาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย เพราะวามีนักทองเที่ยวเดินทางเขา – ออก จํานวนมาก

นายวิชัย  มานะ ขอช้ีแจง การขามไปมากรณีคนเจ็บไขไดปวย เรามีขอตกลงกับ
ดานศุลกากรทาล่ี ทาง สปป.ลาว.แลววาขามไดตลอด 24 ชม. เราพรอมที่จะเปด

ที่ประชุม รับทราบ

2. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปของกลุมจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เลขานุการ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวมทั้งส้ิน 5 โครงการ 22 กิจกรรม งบประมาณ 387,508,600.- บาท
แยกรายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี

ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และ
การบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม จํานวน 4 กิจกรรม งบประมาณ
63,630,100.- บาท

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ ดานอารยธรรม
ประวัติศาสตร วันธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง จํานวน
15 กิจกรรม งบประมาณ 276,872,000.- บาท

ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการ
สรางมูลค าเพิ่ม เพื่ อการแข ง ขัน จํานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ
42,006,500.- บาท

งบบริหารจัดการ จํานวน 5,000,000.- บาท
ประธาน มีขอสังเกต ถึงจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ เรื่องงบประมาณโครงการที่มี

งบประมาณตั้งแต 2 ลานบาทข้ึนไป ขอใหพิจารณานําหลักเกณฑการนํา
ตัวแทนภาคประชาชน เขามารวมเปนคณะกรรมการในการจัดซื้อ จัดจาง
เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม ในเรื่องของธรรมาภิบาล และความโปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได

ที่ประชุม รับทราบ
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3. โครงการสงเสริมการตลาด ดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว
และการเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กิจกรรม ประชาสัมพันธ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการคา และการลงทุน

ชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
ตอนบน 1 www.sabaideegroup1.com หนวยงานรับผิดชอบ คือ
สํานักงานจังหวัดหนองคาย

นายสถาพร  พงษนาค โครงการมีหนวยงานที่มาชวยดําเนินการ คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย วิทยาเขตหนองคาย โดยไดวาจาง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด จํากัด เปนผูรับผิดชอบ ขออนุญาตใหผูแทนจาก มหาวิทยาลัยขอนแกน
หนองคาย นําเสนอ

นายชานนท  จันทราศรี โครงการน้ีประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ
(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย 1. ฮารดแวร เปนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายความเร็วสูง
ขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย ที่จังหวัดหนองคาย ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร ความเร็วสูง ระบบ

ความปลอดภัย ระบบสํารองขอมูล ระบบไฟฟาสํารอง ซึ่งจะรองรับ
ฐานขอมูลของกลุมจังหวัดฯ ไดเปนอยางดี

2. ซอฟแวร  เปนเวปแอปพลิเคช่ัน ในช่ือ www.sabaideegroup1.com
เพื่อเผยแพรและบริการขอมูล และประชาสัมพันธขาวสาร การคา การ
ลงทุนในกลุมจังหวัดฯ และสามารถรองรับฐานขอมูลของกลุมจังหวัดฯ
ไดอีกมาก

ที่ประชุม รับทราบ

4. โครงการยกระดับการเช่ือมโยงการคาชายแดน และ AEC กิจกรรม
พัฒนาการเช่ือมโยงการคาชายแดนและ AEC หนวยงานรับผิดชอบ
คือสํานักงานพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ

นายชาญยุทธ  วันดี โครงการน้ีเปนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดฯ ที่จะใหจังหวัด
พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ ชายแดน เชน จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ เปน

ประตูสูอินโดจีน ซึ่งจะสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงพาณิชย
ด วย  โดยกระทรวงพาณิชย  ไ ด ส นับส นุนงบประมาณ จํ านวน
383,200.- บาท ใหจัดประชุมกิจกรรมเก่ียวกับความรวมมือเพื่อขยาย
โอกาสทางการคาและสรางความสัมพันธทางการคากับประเทศเพื่อนบาน
โดยมีตัวแทน จาก 5 จังหวัด จํานวน 32 คน ไปรวมประชุม เม่ือวันที่
13 กันยายน 2560 ณ สปป.ลาว ผลที่ไดคือ ภาคเอกชนไดรับรูวา
สปป.ลาว มีความตื่นตัวในการรับนักลงทุนจากไทย
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นายธนัชชัย  สามเสน จุดแรกที่ไป คือ แขวงบอลิคําไซ จะเนนเรื่องสะพานแหงที่ 5
ประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความตองการเปนอยางมาก โดยไดมีการไปดูพื้นที่ ซึ่งมีความพรอม

ในเรื่องของพื้นที่และการเวนคืนไมมีปญหา จุดกอสรางจะอยูบริเวณเลย
ทาเรือดานศุลกากรไปประมาณ 2 กิโลเมตร การเจรจามีความคืบหนาไป
มากเหลือในเรื่องของวงเงินงบประมาณ โดยจะเปนงบประมาณในสวน
ของไทยรอยละ 50 และ สปป.ลาว อีก รอยละ 50 ในสวนของ สปป.
ลาว อยากใหไทยจายใหกอน ประโยชนที่จะไดรับคือในเรื่องของการ
คาขายและการขนสง

จุดที่สอง คือ เชียงขวาง โดยมีเจาแขวงมาตอนรับดวยตนเอง
โดยมีการขอข้ึนทุงไหหิน ใหเปนมรดกโลก พรอมกับอุทยานภูพระบาท
อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี และขอใหมีการเช่ือม อุทยานภูพระบาท
– ทุงไหหิน และของเวียดนาม เขาดวยกัน เพื่อเปนสามเหล่ียมมรดกโลก
ตัวใหม

ประธาน ใหทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด รับไปดําเนินการ เพื่อใหเปน
สามเหล่ียมมรดกโลก

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง ติดตามความคืบหนาผลการดําเนินงานการประชุมหารือรวม
ระหวางนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.สวนกลาง และคณะกรรมการ
กรอ.กลุมจังหวัดฯ คร้ังที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

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

เพื่อสงเสรมิการเกษตร 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)
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1.1.4 โครงการแกมลิงหนองเอิบเออ พรอมอาคาร
ประกอบ (จังหวัดหนองคาย)

1.1.5 โครงการแกมลิงหนองปากกรวด พรอมอาคาร
ประกอบ (จังหวัดหนองคาย)

โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ โครงการชลประทาน
หนองคาย

นายบรรเจิด  สิทธิจู งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ทั้งหมด จํานวน 155 ลานบาท
(แทน) ผูอํานวยการ ผลการดําเนินงานได ประมาณ 60% เหตุผลที่ดําเนินการลาชา เพราะอยู
โครงการชลประทานหนองคาย ในพื้นที่การเกษตร และพื้นที่มีนํ้าทวม

ที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ 1.2 โครงการพัฒนาแกมลิงอางเก็บนํ้าหนองสําโรง (จังหวัดอุดรธานี)
1.3 โครงการพัฒนาแกมลิงหนองหมัด (จังหวัดอุดรธานี)

โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ โครงการชลประทานอุดรธานี

นายชาญวิทย  กันหะยุวะ โครงการพัฒนาแกมลิงอางเก็บนํ้าหนองสําโรง (จังหวัดอุดรธานี)
(แทน) ผูอํานวยการ ไดรับการจัดงบประมาณ จํานวน 50 ลานบาท วงเงินในสัญญา จํานวน
โครงการชลประทานอุดรธานี 24.3 ลานบาท ดําเนินการเอง 14.3 ลาน รวมวงเงินดําเนินงาน จํานวน

38.6 ลานบาท เริ่มดําเนินการเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559 ดําเนินงาน
ได 60% ชวงเดือนมีนาคม 2560 ไดส่ังใหหยุดดําเนินงานเน่ืองจากเขต
พื้นที่กอสรางกองพันทหารราบที่ 13 ขอใชพื้นที่ จึงตองมีการแกไขแบบ
และในปจจุบัน ไดมีการแกไขแบบเสร็จเรียบรอยแลว ขณะน้ีรอใหฝน
หยุดตกจึงจะสามารถดําเนินการได คาดวาจะแลวเสร็จในชวงฤดูแลงของ
ป 2561 เบิกจายไปแลว ประมาณ 15% ของงานจางเหมา ประมาณ
3.6 ลานบาท

นายสงา คําศรี โครงการพัฒนาแกมลิงหนองหมัด (จังหวัดอุดรธานี) ไดรับการ
(แทน) ผูอํานวยการ จัดสรรงบประมาณ จํานวน 41.522 ลานบาท งบฯ ที่ดําเนินงาน
โครงการชลประทานอุดรธานี จํานวน 27.525 ลานบาท โดยแยกเปน จางเหมา จํานวน 20.030.- ลานบาท

และดําเนินการเอง จํานวน 7.494 ลานบาท ผลการดําเนินงานได 34%
ติดปญหาในเรื่องของนํ้าทวม สถานที่กอสรางไมสามารถกอสรางได โดยมี
การส่ังหยุดงานตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2560 คาดวาจะสามารถเขา
ดําเนินการไดประมาณตนป 2561 และสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ
ไดภายในฤดูแลงป 2561

ที่ประชุม รับทราบ
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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

นายวศิน  อมรกิจบํารุง 1. โครงการขุดลอกหนองสมโฮง บานศรีอุดม ตําบลพรเจริญ
(แทน) ผูอํานวยการ อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 5 ลานบาท วงเงินในสัญญา
โครงการชลประทานบึงกาฬ 2.9 ลานบาท ดําเนินงานได 46.42% ปญหาและอุปสรรค ผูรับจาง

หยุดงานในชวงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2560 หลังจากน้ันติด
ปญหาในเรื่องนํ้าทวมพื้นที่กอสราง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จเดือน
มกราคม 2561

2 . โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ส ถ า นี สู บ นํ้ า บ า น ท า ศ รี ช ม ช่ื น
ตําบลหนองหัวชาง อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ดําเนินการแลวเสร็จ

ที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ 1.5 โครงการประตูระบายนํ้าลําพะเนียงหลวงปูหลอด โดยมี
หนวยงานที่รับผิดชอบ คือโครงการชลประทานหนองบัวลําภู

นายพิชัย สุวรรณโคตร โครงการประตูระบายนํ้าลําพะเนียงหลวงปูหลอด งบประมาณ
(แทน) ผูอํานวยการ 175 ลานบาท วงเงิน ในสัญญา จํานวน 105.9 ลานบาท อยูระหวาง
โครงการชลประทานหนองบัวลําภู ขออนุมัติมติไปยัง ครม. เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2560

ที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ 1.6 โครงการสงเสริมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และโครงการ
พัฒนาพื้นที่ Container yard ที่สถานีรถไฟหนองตะไก สําหรับคลังกระจาย
สินคากลุมจังหวัดภาคอีสานตอนบน โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ การ
รถไฟแหงประเทศไทย

นายทนงศักดิ์  พงษประเสริฐ เรียนทานผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีและหัวหนาสวนราชการ
(แทน) ผูวาการการรถไฟ ขอนําเรียนถึงผลความกาวหนาการดําเนินการในพื้นที่ของการรถไฟ โดย
แหงประเทศไทย รถไฟระหวางขอนแกน-หนองคาย จะเปนทางคู ซึ่งคาดวาในปหนาจะ

เสนอเขา ครม. และจะสามารถจัดหาผูลงทุนได ทั้งน้ีไดมีการศึกษาและมี
การออกแบบมากอนและกําหนดจุดที่เปน CY วาจะอยูที่ไหนบาง แต
สามารถเปล่ียนแปลงไดถามีการศึกษาถึงความเหมาะสม
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เพราะฉะน้ัน หนองตะไก เปนจุดหน่ึงที่ได มีการศึกษาและ
ออกแบบ เน่ืองจากวาประมาณการขนสงสินคาที่รองรับอยูแลวจาก
ของเดิมคิดวาถาทําจุดเดิมจะเปนจุดที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ที่หนองคายเสนอสถานีรถไฟนาทา จังหวัดขอนแกน เสนอสถานีรถไฟ
โนนพะยอม คนที่เปน แมงานในเรื่องของการศึกษาในระบบการขนสง
ของกระทรวงคมนาคม คือ สนข. ที่จะดูภาพรวมทั้งหมดวา ความคุมคา
ในการลงทุน ผลตอบแทนเปนยังไง เรื่องของความเหมาะสมของพื้นที่น้ี
ตองไปผนวกกับทิศทางการพัฒนาอ่ืนๆ ดวย

ในสวนของพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมฯ ก็เห็นวาเหมาะสม
และการรถไฟไดตอบเอกสารมาหน่ึงฉบับในเรื่องของการรถไฟคิดวา
ในพื้นที่ใดมีเหมาะสม ทางการรถไฟก็ยินดี เพียงแตวาวิธีการของการรถไฟ
คือ ถามีพื้นที่ที่การรถไฟตองลงทุนในสวนของการรถไฟตองพิจาณา
ในเรื่องของงบประมาณของภาครัฐใหชัดเจน เพราะเปนงบประมาณ
ของรัฐ ตองมีการศึกษาถึงความชัดเจนและเหมาะสมแลวตอบโจทยได
การรถไฟเองตองลงทุนในสวนของการรถไฟในพื้นที่ของการรถไฟ ถาการ
รถไฟ คิดว า เดิมไม ได คิดจะลงทุน แตถ า ใหภาคเอกชนมาลงทุน
และเม่ือลงทุนแลว Volume หรือประมาณการขนสงสินคาที่สงเขาการ
รถไฟคุมทุนเกิดประโยชนตอสาธารณะ เปนภาพรวมของจังหวัดและ
คุมคา ก็ใหศึกษาและเอาผลการศึกษาสงใหกับการรถไฟ เพื่อจะไดมา
ประกอบการลงทุน

การรถไฟตองสงเรื่องไปที่ สนข. ในฐานะผูควบคุมเรื่องระบบ
การจราจรดานการขนสง เพื่อดูในภาพรวมวามีความซ้ําซอนหรือไม ซึ่งใน
เรื่องของ EIA ตางๆก็ตองดูทุกอยาง

ดานเทคนิค ถาตัดทางรถไฟเขาไปถึงขอบเขตของรถไฟ
การรถไฟตองลงทุนตรงจุดน้ี และคุมคาในการลงทุนจริงๆ สวนของใน
โรงงานอุตสาหกรรมจากขอบเขตของโรงงานถึงบริเวณที่จะทํา CY ของ
ทางนิคมอุตสาหกรรม มันจะมีเรื่องของการ Operate เพราะวา ถานิคม
อุตสาหกรรมมีหลายรางที่บริเวณ CY ของโรงงาน จะตองมีรถจักรในการ
สับเปล่ียนเพื่อลดตนทุนตรงน้ัน เพราะวาเปนขอบเขตที่เปนของภาค
อีกภาคเอกชน

ผูแทนบริษัทเมืองอุตสาหกรรม เน่ืองจากนิคมอุตสาหกรรม มีแผนในการพัฒนานิคมฯ ซึ่งแผน
ดังกลาวจะตองมีศูนยการกระจายสินคาในพื้นที่ประมาณ 400 กวาไร
ที่ติดกับการรถไฟ และไดบรรจุแผนไวกับการจัดตั้ง Free Zone และเรื่อง
การจัดทําศูนยการกระจายสินคาในนิคมฯ ทั้งหมด
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เน่ืองจากมีลูกคาติดตอมาเปนจํานวนมากวาจะเปดใชบริการ
เม่ือไร และการที่จะติดตั้งศูนยการกระจายสินคาทางนิคมอุตสาหกรรม
ตองไปขอในเรื่องการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการตอ สนข. ในเรื่อง
การทํา IEE เพิ่มเติม ถึงแมจะเปนการของตั้ง Free Zone จากศุลกากร
ขอปรับผังแมบทกับการนิคมอุตสาหกรรม จึงตองรอความชัดเจนจากการ
รถไฟที่จะอนุมัติในหลักการที่จะใหมีการลากรางเขามาในพื้นที่ นิคม
อุตสาหกรรม จึงอยากขอความกรุณาจากการรถไฟอีกครั้งวาจะเห็นชอบ
หรืออนุมัติในหลักการใหกับทางนิคมอุตสาหกรรมหรือไม

นายทนงศักดิ์  พงษประเสริฐ การที่รถไฟจะลงทุน ตองมีการศึกษามาแลว ซึ่งตอนน้ีทางการรถไฟ
(แทน) ผูวาการการรถไฟ ไดศึกษาแลว แตถาจะใหพิจารณาในสวนของทางนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ทางการรถไฟก็ยินดี ซึ่งผลการศึกษาและตองนําผลการศึกษาเสนอไปที่

บอรดของการทางรถไฟ และเสนอตอไปที่ สนข. ตอไป

ประธาน อยากจะใหมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ซึ่งทางนิคม
อุตสาหกรรม จะตองเปนผูจางที่ปรึกษา ศึกษาความเปนไปไดเฉพาะใน
สวนที่ลากรางรถไฟ คํานวณปริมาณสินคา เพื่อทางการรถไฟจะได
นําเสนอบอรดการรถไฟวาลูกคาลงทุนไปมากนอยเทาไหร ถาเช่ือมรางเขา
ไปแลวจะคุมคากับการลงทุนมากนอยเพียงใด ซึ่งทางนิคมอุตสาหกรรม
จะตองทําการศึกษาใหเร็ว เพื่อจะไดนําขอมูลเบื้องตนสงใหกับการทางรถไฟ

ทางจังหวัดอุดรธานีไดงบศึกษาแผนแมบทของอุดรธานี
ในงบป 61 งบประมาณ 40 ลานบาท และถาทางนิคมอุตสาหกรรม
จาง FFTM เอาผลการศึกษาตรงน้ีไปผนวก กับ สนข. ซึ่งกําลังจะทําในป
61 ซึ่งกําลังจะจางที่ปรึกษามาทํา ในข้ันตนทางนิคมอุตสาหกรรมจะตอง
จางที่ปรึกษาเฉพาะ เพื่อมาศึกษาในเรื่องน้ี

ผูแทนบริษัทเมืองอุตสาหกรรม ทางนิคมอุตสาหกรรม ไดจางที่ปรึกษาศึกษาผลความเปนไปได
แลว และคาดวาจะเสร็จภายใน 10 วันน้ี ซึ่งจะมีการศึกษาปริมาณที่จะ
ขนสงและสินคามีอะไรบาง จํานวนวันและปริมาณตูคอนเทนเนอรก่ีตู
และการทางรถไฟจะไดรายไดเทาไหรจะมีผลในการศึกษาครั้งน้ี ดวย

นายสวาท  ธีระรัตนุนูลชัย การจัดตั้ง Container yard ที่หนองตะไก คิดวามีพื้นที่นอยเกินไป
(แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัด เลยเสนอพื้นที่ของทางนิคมอุตสาหกรรมวาจะ เปนไปไดไหม ซึ่งเปนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ของเอกชน ที่อยู ใกลและมีพื้นที่ เหมาะสมในจุดน้ี ทาง สศช. และ

หนวยงานราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีไดลงพื้นที่ไปดูความเหมาะสม
และเห็นชอบในหลักการ ในการประชุม กรอ.จังหวัดอุดรธานี วาเห็นควร
จะยายศูนยการกระจายสินคาไปจัดตั้งที่นิคมอุตสาหกรรม และทางนิคม
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อุตสาหกรรมก็ยินดีที่จะมอบพื้นที่ใหกับการรถไฟจัดตั้งศูนยกระจายสินคา
ในที่ประชุมไมไดลมมติของทานนายกรัฐมนตรีในเรื่องของหนองตะไก แต
จะเพิ่มเพื่อใหแผนการจัดตั้ง ศูนยการกระจายสินคาใหมันเกิดได

ประธาน การประชุม ครม.สัญจร ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พูดถึง
เรื่องการจัดตั้ง Container yard แตที่หนองตะไก ไมไดพูดถึงที่ของนิคม
อุตสาหกรรม เพียงแตทางจังหวัดฯ ไดมาดูพื้นที่วาในพื้นที่ของหนองตะไก
มันเล็กเกินไป และทางนิคมอุตสาหกรรมไดเสนอวามีพื้นที่เหมาะสมและ
คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดฯ ก็เห็นชอบวาเหมาะสมและเกิดประโยชน
รวมกัน ซึ่งตามแผนของการทางรถไฟคือการจัดตั้ง Container yard น้ัน
อยูที่หนองตะไก และทางการรถไฟก็ยินดีที่จะรับขอเสนอเพิ่มเติม

นายทนงศักดิ์  พงษประเสริฐ การจัดทําทรีคควรจะประกอบดวยทุกภาคสวนเขามาเก่ียวของ
(แทน) ผูวาการการรถไฟ และใหไปตรวจสอบกับทางรถไฟถึงความชัดเจนทั้งทางคูและรถไฟ
แหงประเทศไทย ความเร็วสูงเพื่อเสนอใหกับการรถไฟเพื่อจะไดตอบโจทยไดครบถวน

ประธาน ผลการศึกษาของภาคเอกชนจะตองอิงกับภาครัฐ เปนที่ยอมรับ
ไดไหมถึงผลกระทบที่จะตามมา เก่ียวกับการราง TOR ถึงความเปนไป
ไดใหสอดคลองกับการรถไฟ เพื่อเสนอบอรดของทางการรถไฟที่จะขอ
งบประมาณเพิ่มเติมในสวนของตรงน้ี

กวาทางนิคมอุตสาหกรรมจะแกไขราง TOR เสร็จ จะพอดีกับ
ทาง สนข. ทํา TOR จัดจางที่ปรึกษามาทําแผนแมบท ทางสํานักงาน
จังหวัดอุดรธานีชวยประสานไปยังนิคมอุตสาหกรรม เพื่อจะทําเรื่องกรอบ
ของ TOR ของแผนแมบทใหครอบคลุมถึงเรื่องของการรถไฟดวย เพราะ
เปนประเด็นสําคัญที่ตอเน่ืองมาจาก Container yard ตามมติ ครม.ให
สอดคลองตรงกัน

โดยอางถึงเรื่องของ Container yard ในจังหวัดอุดรธานี
จากมติ ครม.สัญจร และจากที่คณะกรรมาธิการคมนาคมที่ไปดูงานในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรม ใหอยูในเน้ืองานดวยจะไดรวดเร็ว และสงเขา สนข.
ที่เดียวจบ ใหคูขนานกันไป ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป

การจางที่ปรึกษาจัดทําแผนแมบทระบบขนสงสาธารณะ ให
สํานักงานจังหวัดอุดรธานีทําเรื่องไปยัง สนข. เรื่องที่ของบทําเรื่อง TOR
เพิ่มเติมเรื่องกรอบแผนแมบทใหครอบคลุมถึงเรื่องน้ีของนิคมอุตสาหกรรม
อุดรธานี และการรถไฟดวยเปนประเด็นตอเน่ืองจาก Container yard



~ 19 ~

ผูแทนบริษัทเมืองอุตสาหกรรม ในสวน EIA สอบถาม สนข. แลว และไดรับความชัดเจนจาก
สํานักนโยบายและแผน ของการรถไฟ ตอนน้ีเราก็เตรียมโครงการไว
หมดแลว

ประธาน ไมทราบวา ทานรองผูวาการการรถไฟ จะวาอยางไร อยากให
การรถไฟเขาไปรวมในการจัดทํา TOR หรือเปนกรรมการพิจารณาดวย
จะไดไปในทิศทางเดียวกัน

ผูแทนบริษัทเมืองอุตสาหกรรม ขอบคุณทาน ผวจ.และกรรมการทุกทาน จะขอกลับไปคิดดูวาจะ
เดินหนาตอยังไง ก็จะลองหารือกันอีกที วาจะเดินหนาตออยางไร

ประธาน อยากใหทางนิคมฯ เขาใจวา การรถไฟก็ตองตอบสาธารณะ
ตอบบอรดการรถไฟ หรือส่ือมวลชนไดวา ทําไมถึงลงทุนใหภาคเอกชน
ก็ตองมีขอมูลเพราะวาไดมีการศึกษามา กอนหนาน้ี ไมนอยกวา 4 ป แลว
คงตองทําคูขนานกันไปทางจังหวัดพรอมที่จะสนับสนุน ไมวาจะเปล่ียน
ผวจ.หรืออะไรก็ตามที่ประชุม กรอ.เห็นชอบกันวามีประโยชน ผมขอฝาก
ความกรุณาทานรองผูวาการการรถไฟไดชวยนําเรียนทานผูวาการการ
รถไฟ และทางบอรดการรถไฟดวย

ผูแทนบริษัทเมืองอุตสาหกรรม ตอนน้ีนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ผูประกอบการไดรับประโยชน
อะไร อยากให ไดรับสิทธิประโยชน เหมือน หนองคาย นครพนม
มุกดาหาร ซึ่งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็เลยอยากให BOI ใหการสนับสนุน
เพราะนิคมฯ แหงน้ีเปนแหงแรกของภาคอีสาน ก็จะเปนแรงจูงใจให
ผูประกอบการ ขอความอนุเคราะห BOI เพื่อพิจารณา ถาอยูเขต
เศรษฐกิจพิเศษ การลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลไดมากกวา 3 ป ซึ่งมัน
แขงขันไมได ขอความกรุณาดวย

นายอิสระ  อมรกิจบํารุง เคยเสนอมากอนสรางนิคมอุตสาหกรรมแลววา จะเกิดการ
ผอ. ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 เปล่ียนแปลงนิคมและสิทธิประโยชนจะนอยลง นิคมฯ ในภาคอีสานไมมี
จังหวัดขอนแกน เลย อันน้ีผมก็เห็นดวย แตมันไดสิทธิประโยชนนอย เขตน้ีไดแค 1 ป

แตเขตเศรษฐกิจพิเศษได 8 ป ซึ่งนักลงทุนก็อยากไปลงทุนใกลกรุงเทพฯ
ปริมณฑล มีการเปล่ียนแปลงตั้ งแตป 2558 โดยแบง เปนโซน
โซน 1 – 3 ที่อยูใกลกรุงเทพฯ จะไดสิทธิประโยชนเยอะ คือได 8 ป
ไมวาจะอยูในนิคมหรือนอกนิคม พอตั้งแตป 2558 – 2564 กลายเปน
วา ไมสนใจแลวจะตั้งที่ไหนก็ได คิดตามมูลคาเพิ่มประเภทธุรกิจน้ัน
กระจายผลกระทบตออุตสาหกรรมบางพื้นที่มากๆ ผมก็ไมสบายใจเพราะ
เปนคนวิเคราะหโครงการน้ี ในเม่ือจะเกิดตองเกิดใหได ทําเรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณา ทาง BOI ที่ กทม. รอขอมูลเพิ่มเติม ผมก็เห็นดวยที่จะใหสิทธิ
ประโยชนมากกวาปกติที่เฉพาะเปนที่ที่นักลงทุนไปลงทุน เปนโซนน่ิง
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เศรษฐกิจ ไมกระจายออกมาขางนอก BOI กทม. ตองการขอมูลเพิ่ม
เพื่อที่จะเสนอบอรด โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน วาจะใหสิทธิ
ประโยชนทานไดเทาใด แตผมไมแนใจวาจะไดถึง 8 ป เทากับเขต
เศรษฐกิจพิเศษหรือเปลา อาจจะไดใกลเคียงหรืออาจจะไมถึง อันน้ีผม
ไมทราบ กําลังทําเรื่องเสนออยู

ประธาน ใหนิคมฯ สงสําเนามาที่สํานักงานจังหวัดอุดรธานี ใหสํานักงาน
จังหวัดอุดรธานีทําหนังสือไปยัง BOI ขอใหสนับสนุน โดยเอาขอมูล GPP
ของจังหวัดมาวิเคราะหเพิ่มเติมและช้ีใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับ
รัฐบาลไมตองไปลงทุน ภาคเอกชนลงทุนให 100% เพียงแตวาใหสิทธิ
ประโยชนเงื่อนไขดีข้ึน แลวก็จะมีอุตสาหกรรมตอเน่ือง เขียนขอเสนอให
ชัดเจน สามารถตอบโจทย ประโยชนสาธารณะใหได

ผูแทนบริษัทเมืองอุตสาหกรรม ขออนุญาตเพิ่มเติม ดังน้ี
- ขอใหการประปาสวนภูมิภาค เช่ือมทอขยายเขตประปา ถนน

มิตรภาพ – หนานิคม ระยะทาง 1.8 กม. งบประมาณ 14 ลานบาท
ตอนน้ีทางจังหวัดอุดรธานีของบประมาณป 2561 แตไมไดรับจัดสรร
เห็นวา จังหวัดอุดรธานีจะขอป 2562 ใหตอไป ประชาชนก็จะไดรับ
ประโยชนดวย

- ขุดลอกหวยนาคลอง กับหวยปูน เน่ืองจากไมไดรับการขุดลอก
มานาน เลยตื้นเขิน เวลาฝนตกหนัก นํ้าก็ทวม เห็นวานาจะมีการขุดลอก
โดยกรมทรัพยากรนํ้า ในป 2551 แตไมไดรับงบประมาณ ป 2552
ทางจังหวัดขอใหอีกครั้งหน่ึง

- ความปลอดภัยในการสัญจร รถเขาออกในโครงการก็จะขอ
เปดทางแยกเขาไปในโครงการตอนน้ีไดทําเรื่องไปถึงแขวงทางหลวง
อุดรธานี และไดรับความรวมมือเปนอยางมาก ก็ไดเสนองบประมาณในป
2562 และไดบรรจุในแผนของแขวงทางหลวงอุดรธานี เรียบรอยแลว ใช
งบประมาณ 10 ลานบาท

- ขอความอนุเคราะหการไฟฟาสวนภูมิภาค ยายเสาปกสาย
ภายในนิคมฯ ซึ่ ง มี เสาไฟฟา เดิมอยู แล ว   ตามมาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรม นิคมเราจะมีมาตรฐานความกวาง
มาตรฐาน 30 เมตร เขามาในพื้นที่ตองขยับเขามา ไดประสานการไฟฟา
เขต 1 แลว
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- ขณะน้ีมีแผนเดินสายไปยังสถาบันการศึกษาแตละแหงใน
อุดรธานี และมีการวางแผนรวมกันในการพัฒนาบุคลากรที่จะมารองรับ
อุตสาหกรรมแตละประเภทและเปาหมายของนิคม

เลขานุการ ความตองการเหลาน้ี ใหเสนอผานกลุมงานยุทธศาสตรและ
ขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดอุดรธานี เพราะนิคมฯ
อยูในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดจึงมีหนาที่ที่จะชวยผลักดันอีกทางหน่ึง

ประธาน ให OSM สรุปรายงานการประชุม สงให สํานักงานจังหวัด
อุดรธานีไปประสานงานที่เก่ียวของในการสนับสนุนโครงการใหเกิด
ประโยชนตอไป ไมนาจะมีปญหาอะไร เพราะไดรับประโยชนรวมกัน
อยางเชน การปกเสา ทางนิคมก็ออกเงินอยูแลว ก็ขอใหเจาหนาที่เขาไป
ชวยประสานงานโดยเร็ว

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง ขอเสนอจากภาคเอกชน
5.1 การขอปรับปรุงและลดภาษีปายใหเกิดความเปนธรรมและ

เหมาะสม (หอการคาจังหวัดอุดรธาน)ี
เลขานุการ จากการสืบคนขอมูล เรื่องดังกลาวไดมีการนําเสนอในที่ประชุม

กรอ.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2557 เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2557 และ
จังหวัดอุดรธานีไดมีหนังสือแจงมติ กรอ.จังหวัดอุดรธานี ในการขอปรับปรุง
และลดภาษีปายใหเกิดความเปนธรรม และเหมาะสมโดยเฉพาะอัตราภาษี
ปายของภาษาตางประเทศ ที่มีอัตราสูงกวาภาษาไทย ไปยังกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย แลว แตปจจุบัน กระทรวงมหาดไทย
ยังไมแจงผลการดําเนินการมายังจังหวัดอุดรธานี แตอยางใด

ซึ่งการดําเนินการขอปรับปรุงและลดภาษีปายดังกลาวจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอผูประกอบการ ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง -
เหนือตอนบน 1

นายสวาท  ธีระรัตนุนูลชัย อยากใหมีการปรับลดภาษีปายภาษาตางประเทศลดลง เพราะมี
(แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัด อัตราที่คอนขางสูงมาก ซึ่งขณะน้ีไดรับทราบวาเรื่องดังกลาว อยูที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กระทรวงมหาดไทย แลว แตยังไมไดมีการพิจารณา โดยอยากใหมีการ

ติดตามในเรื่องน้ีตอไป

นายธีระศักดิ์  ศุภพิทักษไพบลูย ในเรื่องของภาษี เปนขอจํากัดของการลงทุน เห็นควรมีการลด
เลขาธิการหอการคากลุมจังหวัด ภาษีใหเทากับปายภาษาไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
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ประธาน ภาษีปายเปนภาษีที่ทองถ่ินจัดเก็บเอง และเปนรายไดของ
ทองถ่ิน โดยมีอัตราการเสียภาษี ดังน้ี

1. ปายที่ มี อักษรไทยลวน เสียภาษี 10 บาท ตอ 500
ตารางเซนติเมตร

2. ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศและหรือปนกับ
ภาพ และหรื อ เ ครื่ อ งหมาย อ่ืน เ สี ยภ าษี 100 บาท ต อ 500
ตารางเซนติเมตร

3. ปายที่ ไม มี อักษรไทย เสียภาษี 200 บาท ตอ 500
ตารางเซนติเมตร

ที่ประชุม รับทราบ
5.2 การจัดงาน GMS Trade, Investment & Tourism 2018
(หอการคาจังหวัดอุดรธานี)

นายธนัชชัย  สามเสน เปนขอเสนอของหอการคาจังหวัดอุดรธานี และกลุมองคกรเอกชน
หอการคาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยไดมีการประชุมปรึกษาหารือกัน โดยอยากใหมีการ

จัดงานในลักษณะน้ีอีกครั้ง โดยจะเปนการแสดงสินคา การเจรจาสินคา
ในกลุมจังหวัดฯ และ กลุม GMS ไปถึงประเทศจีน โดยอยากขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมในครั้งน้ี ทั้งน้ีหลังจากน้ี จะไดจัดตั้งคณะทํางาน
เพื่อจะไดกําหนดลักษณะขอบเขตของงานวาจะจัดในลักษณะใด

ประธาน เห็นชอบ มอบหอการคาจังหวัดอุดรธานี เปนเจาภาพหลัก และ
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ เปนหนวยงานรวมในการกําหนด
รูปแบบในการดําเนินงาน

5.3 การจัดเก็บคาบริการจอดรถยนตของผูมาใชบริการ ณ ทาอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานี (สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธาน)ี

นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต สืบเน่ืองจากการประชุมคราวที่แลว ของคณะกรรมาธิการคมนาคม
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด มาประชุม ที่จังหวัดอุดรธานี เม่ือชวงเดือนสิงหาคม 2560 โดยมีการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เสนอขอในเรื่องของคาจอดรถของพนักงานในสนามบิน โดยตองเสีย

คาใชจาย เดือนละ 1,500.- บาท ตอคน/ตอเดือน โดยทางผูอํานวยการ
ทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี รับเรื่องจะไปหารือกับบริษัทผูรับ
สัมปทานในเรื่องดังกลาว ตอไป
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นายปญญา  สัจธรรม การกอสรางลานจอดรถในบริเวณทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยาน มีจํานวน 3 เฟส ดังน้ี
นานาชาติอุดรธานี - เฟส A และเฟส B จะมีหลังคาโรงจอดรถ และกรมทาอากาศ

ยานไดมีสัญญา และไดมีการตอรองราคาแลว
- เฟส C กํา ลังดํ า เ นินการกอสร าง  ยั ง ไม ไดส งมอบงาน

สวนคาจอดรถ ยังกําหนดไมได ตองรอใหมีการสงมอบงานใหแลวเสร็จ
กอน

ในสวนของลานจอดรถเสริม บริเวณคูนํ้า เปนลานจอดที่ ไม
เหมาะสม แต เพื่อเปนการแบงเบาภาระของผู โดยสาร (จอดฟรี )
โดยปจจุบัน มีจํานวนลานจอดรถ ทั้งส้ิน 590 ชอง

เหตุผลในการจัดลานจอดรถเพื่อการบริหารจัดการที่ดี สงเสริม
เรื่องความปลอดภัย  ความเปนระเบียบเรียบรอย

ที่ประชุม รับทราบ
5.4 การปรับปรุงภูมิทัศนระบบสายไฟฟาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
(สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธาน)ี

นายกิตติกร  ทีฆธนานนท เม่ือ 2 เดือน ที่ผานมา เทศบาลนครอุดรธานี ไดเชิญการไฟฟา
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี สวนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี และ กสทช. มารวมประชุมเพื่อหารือแนว

ทางการแกไขเก่ียวกับสายสัญญาณที่ไมเปนระเบียบ ปจจุบันไดมีการจัด
ระเบียบสายสัญญาณบริเวณถนนศรีชมช่ืน ถนนศรีสุข และถนนนเรศวร
ดําเนินงานไปแลว ประมาณ 50% สวนเรื่องของการนําสายไฟฟาลงดิน
เทศบาลนครอุดรธานี ไดเชิญการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี และ
บริษัทสายสัญญาณส่ือสารตางๆ มารวมปรึกษา วาจะดําเนินการได
อยางไร เพราะติดปญหาเรื่อง สตง. เทศบาลนครอุดรธานี ดําเนินการได
ในเรื่องของงานโยธา เรื่องของถนน ฟุตบาท ทางเทา สวนการนําสายไฟ
ลงดินเปนเรื่องของบริษัทสายสัญญาณส่ือสาร และการไฟฟา เบื้องตน
การไฟฟา กับ กสทช. ไดปรึกษากันแลว ในป 2561 จะรวมกันนํา
สายไฟลงดินบริเวณที่เทศบาลกําหนด คือ บริเวณส่ีแยกหอนาฬิกา
ลงมาถึงบริเวณหาแยกนํ้าพุ และบริเวณหาแยกนํ้าพุเล้ียวขวามาถึงสาม
แยกถนนโพธ์ิศรี และถนนศรสุีข

ประธาน ราคาในการดําเนินงาน กิโลเมตรละเทาไหร

นายกิตติกร ทีฆธนานนท กําลังดําเนินการสํารวจ จากจุดที่กลาวถึง ประมาณ 60 ลานบาท
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ตอ 1 กิโลเมตร
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นายทวีศักดิ์ ศรีละบุตร สําหรับสายสัญญาณส่ือสารตาง  ๆและสายไฟฟา ไดมีการจัดระเบียบ
(แทน) ผูจัดการการไฟฟา สายส่ือสารแลว มีอยู จํานวน 3 โครงการ ดังน้ี
สวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1. ถนนศรีชมช่ืน – ถนนศรีสุข การไฟฟาจะติดตั้งคอนรับ

สายไฟฟาใหใหม เพื่อใหดูเปนระเบียบข้ึน โดยบริษัทเจาของสายสัญญาณ
ส่ือสารตางๆ เปนคนออกคาใชจาย โดยการไฟฟาจะจัดหาผูรับจาง
มาดําเนินการให โดยดําเนินการไดแลว ประมาณ 80% บริเวณฝง
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลเพียงฝงเดียว

2. ถนนโพศรี ติดตั้งคอนประมาณ 200 ทอน ติดตั้งแลวเสร็จไป
แลว 180 ทอน คาใชจายบริษัทเจาของสายสัญญาณส่ือสารตางๆ
เปนคนชําระเอง

3. รอบหนองประจักษ และถนนเบญจางค จากบริเวณหลัง
วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดอุดรธานี ไปถึงถนนอุดรดุษฎี ทางออกไปจังหวัด
หนองคาย

สวนโครงการนําสายไฟฟาลงดิน การไฟฟาจะเปนคนออกแบบ
คาใชจายจะเปนเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งมีคาใชจายที่คอนขางสูงมาก
เฉล่ียกิโลเมตรละ 100 ลานบาท

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)

- ไมมี -

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

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ลงช่ือผูจดรายงานการประชุม มาลินทร  พันธุเดช
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือผูตรวจรายงานการประชุม ณัฐพงศ  คําวงศปน
(นายณัฐพงศ  คําวงศปน)

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด


