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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1   

คร้ังที่ 1/2562 

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.30 น. 

ณ หองลาวเจริญศรี  โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธาน ี

 

ผูมาประชุม 

1. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประธานกรรมการ 

2. นายชนาส ชัชวาลวงศ รองผูวาราชการจังหวัดเลย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

รองประธานกรรมการ 

3. นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธานกรรมการ 

4. นายจํารัส  นาแฉลม หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธานกรรมการ 

5. นายณัฐพงศ  คําวงศปน หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 

รองประธานกรรมการ 

6. นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1/ประธานสภา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเขตพื้นที่ภาคตะวันออก  - 
เฉียงเหนือตอนบน 1 

รองประธานกรรมการ 

7. นายประเสริฐ ฝายชาวนา พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
8. นายสุระชัย วิชาชัย (แทน) พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
9. นางเบญจวรรณ ตัญู พาณิชยจังหวัดเลย กรรมการ 
10. นายประมวล  นิลนาค พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
11. นางสุเกวรินทร เหล็กนาพญา พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
12. นางสาวอัญชล ี พลคชา (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
13. นายสมบูรณ สุนทรศาสตร อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
14. นายนิราศ เทียมวงศ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรรมการ 
15. นางจินตนา เจริญใจ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
16. นายบัณฑิต ศรีเพชรพงษ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
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17. นายเสกสรร  ศรีไพรวรรณ   ผู อํ านวยการการท อง เที่ ย วแห งประเทศไทย 

สํานักงานอุดรธาน ี
กรรมการ 

18. นางสาวธิติยา ปานมณี หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี 
สํานักงานหนังสอืเดินทางชั่วคราวอุดรธาน ี

กรรมการ 

19. นายธงชัย ปญญาทิพย   (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
20. นางปติพร คําบัว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
21. นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวดัเลย กรรมการ 
22. นายประเสริฐ ศรีลอม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
23. นายสมภพ สุนันทนาม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
24. นางสาวเบญจมาศ จันทรเอี่ยม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรรมการ 

25. นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม ( แ ท น )  ผู อํ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลัยขอนแกน 

กรรมการ 

26. ผศ.ดร. คณศิรา ธัญสุนทรสกุล (แทน) อธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธาน ี กรรมการ 
27. นายสวาท ธีระรัตนนุกุลชัย ประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
28. นางมนนิภา โกวิทสริิกุล ประธานหอการคาจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
29. นายณัฐพล เหลืองวงศไพศาล ประธานหอการคาจังหวดัเลย กรรมการ 
30. นายไพรัช  นุชิต ประธานหอการคาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
31. นายวีรพงษ เต็งรังสรรค ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
32. นายสทุัศน  แพรสุรินทร (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัด

อุดรธานี 
กรรมการ 

33. นางสาวสวลี ศรีกุลวงษ (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว จังหวัด
หนองบัวลําภู 

กรรมการ 

34. นายสมบัติ ฆอนทอง (แทน) นายดานศุลกากรหนองคาย กรรมการ 
35. นายเกียรติศักดิ์ โมราสขุ (แทน) นายดานศุลกากรทาล่ี จังหวดัเลย กรรมการ 
36. นายอธิภัทร  อยูคุมญาติ (แทน) นายดานศุลกากรบึงกาฬ กรรมการ 
37. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ

เลขานุการ 
38. นายวิชา  จันทรกลม นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี 
กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
39. นายสุธี  ศรีทัดจันทา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย 
กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
40. นายปริภัทร ปูวัง นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย 
กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
 

1. ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคหอการคาไทย ที่ปรึกษา ติดภารกิจ 
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรึกษา ตดิภารกิจ 
3. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รองประธานกรรมการ ติดราชการ 
4. ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเลย กรรมการ ติดราชการ 
5. ประธานหอการคาจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
6. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 
7. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
8. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ 
9. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
10. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 
11. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
12. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
13. นายดานศุลกากรทาล่ี จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
14. เลขาธิการหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
ติดราชการ 

15. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน 1  

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายไพศาล  จตุรพิธพร  ผูอํานวยการสวนประสานความรวมมือภาครัฐและเอกชน 
      สํานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
2. นายบรรเจิด  สิทธิจู  นายชางชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานหนองคาย 
3. นายธนกร  ศิลปะรายะ  ผูอํานวยการกองแผนและวิชาการ การประปาสวนภูมิภาคเขต 7 อุดรธาน ี
4. นายแพทยพิสิฐ อินทรวงษโชติ   รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ ดานการแพทย โรงพยาบาลหนองคาย  
5. นายรงัสรรค ไชยปญญา    นักจัดการงานงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลหนองคาย 
6. นายไชยพจน  ถีณนัด    ผูอํานวยการกลุมปฏิบัติการสถิติ สํานักงานสถิติจังหวดัหนองคาย 
7. นางศริิวรรณ สุดาจันทร   ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
       จังหวัดหนองบัวลําภู 
8. ดร.กิตติ  ตนเมืองปก   มหาวทิยาลัยราชภัฎเลย 
9. วาที่ ร.ต.เฉลิมชนม  โกสุมศิริ  (แทน) พัฒนาการจังหวดัอุดรธานี 
10. นายสุวัฒน วิไลงาม    รองประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี 
11. นายศิรวัชร ออนเหลา   วศิวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักงานโยธาธิการและผงัเมืองจังหวัดเลย 
12. นางปาณิศา สุทธิบุญ   หัวหนากลุมงานดานสิ่งแวดลอม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
13. นายอมร พรหมคีราช   ผูจัดการเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จํากัด 
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14. น.ส.วรินทร ผิวผอง    พนักงาน (1) บริษทัเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จํากัด 
15. น.ส.สุดสาคร เย็นสวัสดิ์   สํานักงานพาณิชยจังหวดัเลย 
16. นางอิงอร ยุวชิต    สํานักงานขนสงจังหวัดหนองคาย 
17. น.ส.กรรณิการ หลาคอม   สํานักงานจังหวัดหนองคาย 
18. นายเรืองยศ   โตหน่ึง   นายชางโยธาอาวโุส  แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู 
19. พ.ต.ท.นธิวัชร  ดิลกพงศโยธิน  (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย 
20. นายอาคม  ไชยมงคล   ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาหวยโมง หนองคาย 
21. นายสุวัฒน  กระจางมนตรี   นายชางชลประทานอาวุโส โครงการสงนํ้าหวยโมง หนองคาย 
22. นายชัยวฒัน  หัศกรรจ   นักวิชาการปาไมชํานาญการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
       ส่ิงแวดลอม จังหวัดหนองบัวลําภ ู
23. นายตรีวุธ  พรหมมนตร   (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ดานซาย)    
24. นายขจรศักดิ์ชนิน จิตภิลยั    หน.กลุมยุทธศาสตรสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู 
25. นายสมพร พิรุณสุนทร   สารวตัรแขวงบํารุงทางอุดรธานี /การรถไฟ 
26. นายรัชเชษฐ สรอยเคล   สารวตัรแขวงบํารุงทางอุดรธานี /การรถไฟ 
27. นายธนภัทร ยุทธเกษมสันต    กรรมการหอการคา จังหวัดหนองคาย 
28. นายณรงคชัย ศรีดาวเรือง   หัวหนากลุมยทุธศาสตรฯ สํานักงานปศุสัตว จังหวัดอุดรธานี 
29. นายประจักษ หลาจางวาง   (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี  
30. นายอภิชาต ชุมนุมมณ ี  ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุดรธานี 
31. นายพูนเกียรติ พุทธรักษ   นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี 
32. นายสงา คําศรี    วศิวกรชลประทานชํานาญการ โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษากุมภวาป 
33. นายวินัย สุทธิประภา   รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงหนองคาย 
34. นางสาวนิษฐกานต แดงสี   สํานักงานทองเที่ยว จังหวัดหนองบัวลําภู 
35. นายเกียรติศักดิ์ แสงจันทร   สาํนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดหนองบัวลําภ ู
36. นายสัญญา ยานสิทธิ   (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู  
37. นางดวงใจ สุขเกษมสิน   หอการคาหนองคาย 
38. นายอภิชาติ ศิลปรัศมี   ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี 
39. นางอรทิพ พิพัฒนวิไลกุล   รองประธานบริษัทฯเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี 
40. นางจดิาภา มั่นในสัจจธรรม   กรรมการบริหารเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี 
41. นายพิสิษฐ  พิพัฒนวิไลกุล   กรรมการบริหารเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี 
42. นางสาวอุมาพร ชัยยะเพกะ   ที่ปรึกษาฯเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี 
43. นายธนดร พุทธรักษ    นายกสมาคมกีฬาแหงจังหวัดอุดรธาน ี
44. นางสาวนงนุช สีทานอย   สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา จังหวดัหนองคาย 
45. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ   สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา จังหวดัเลย 
46. นายชัยบูรณ บัวเกิด    (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดบึงกาฬ  
47. นายวิบูลย เลิศวฒันาสมบัติ  ปศุสัตวจังหวัดหนองคาย 
48. นายสุรสิทธิ์  ลานษาวงษ  (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ  
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49. นายเมธี อุนชวง    (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1  
50. ร.ต.ต. หญิงชนัญธิดา ภูราช   (แทน) สารวัตรใหญตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุดรธานี 
51. นายสมเกียรต ินาคเกตุ   (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)  
52. นายสมชัย เผาผา    ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 
53. นายปยะ โยมา    ขนสงจังหวดัอุดรธานี 
54. นายมารุต ยิ่งคงดี    ทาอากาศยานอุดรธานี 
55. นายคมกฤช เข็มเพชรพราว   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
       และส่ิงแวดลอมจังหวัดอุดรธานี 
56. ดร.อภิรักษ ลอยแกว    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
57. นายธนพร สีบุญ    แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1  
58. นายเติม สัตพชัย    (แทน) ผูอํานวยการอุทยานแหงชาติภู-ภูพานคํา 
59. นายอํานวย  กลมกลิ้ง   นักวิชาการชํานาญการ จ.หนองบัวลาํภู 
60. นางสาวณัชชา พันธเพ็ง  นักวิเคราะหฯ ชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 
       หนองคาย 
61. นางสาวอรุณยี วิศิษฎชัยนนท  นักวิชาการบัญชีชํานาญการพิเศษ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี 
62. นางขนิษฐา ธรรมาโรจน   นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
       และส่ิงแวดลอมจังหวัดบึงกาฬ  
63. นายอนุวฒัน  มะสิรส    (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ 
64. นางสาวกัลยา ธิดารักษ   สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ 
65. นายถนอมศักดิ์ งามเหลือ   สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ 
66. นายทิชากร ยศออน    เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณ 
       จังหวัดบึงกาฬ 
67. นายไพโรจน รัตนเจริญ   สาธารณสขุหนองคาย 
68. ผศ.ดร.พนา  ดุลยพัชร    มหาวทิยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
69. นางหทัยรัตน แสนธิ   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ เทศบาลนครอุดรธานี 
70. นายอําพล ยาสุขศรี   (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลําภู 
71. นายภูธิชาต ผลาศักดิ์   แขวงทางหลวงหนองบัวลาํภู 
72. นางสาวกัลยา เกสามาตร   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
73. นายวศินภัทร  ชลาชัย  วิศวกรชลประทานชํานาญการ  โครงการชลประทานเลย 
74. นายเกษตร  แนบสนิท   ผูอํานวยการศูนยวจิัยยางหนองคาย 
75. นางสาวอภิชนา วาสิประทุม  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 
76. นางสาวศศิวิมล โคตรธนู   สํานักงานทองเทีย่วและกีฬา จังหวัดอุดรธานี 
77. นายชูศักดิ์ ศิริกาญจนลงค   ปศุสัตวอําเภอ ชวยราชการกลุมยุทธศาสตรฯ จังหวัดเลย 
78. นางพัชรียา พลับแกว    สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
79. นางสาวนันทนติย มานตา   นักวิชาการชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย 
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80. นายแมนสิงห จิตเจริญ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ 
       จังหวัดเลย 
81. นายณรงคเดช เพชรสิน   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ 
       จังหวัดเลย 
82. นายจีระชัย พันธฤทธิ์   วศิวกรโยธาชํานาญการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
83. นางสาวจารุวรรณ วิจารณรงค  หอการคาจังหวัดอุดรธานี 
84. นางสาวเบญจมาศ พิมพา   หอการคาจังหวัดหนองคาย 
85. นางสาวสุขณกมล ศุขศาสตร   นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานทองเที่ยว 
       และกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
86. นายเรวัฒน  ศิรินิกร   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
87. นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 
88. นายแพทยไพโรจน รัตนะเจริญธรรม รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
89. นายแพทยปยะเดช วลีพิทักษเดช นายแพทย โรงพยาบาลหนองคาย 
90. นางนภาพร  แกวส ี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
       กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
91. นายวีรภัทร  ขาวสําอางค  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตร 
       กลุมจังหวัดฯ 
92. นางสาวกานตพิชชา  แหลมทอง นักวิชาการเงนิและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตร 
       กลุมจังหวัดฯ 
93. นางรสริน ศิริเกต ุ   เจาหนาทีก่ลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
94. นางสาวมาลินทร พันธุเดช  เจาหนาทีก่ลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
95. นางสาวชาคริยา ใจขาน  เจาหนาทีก่ลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
96. นางสาววนัวิสา ศรีสุโคตร  เจาหนาทีก่ลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
97. นางสาวทิพวรรณ  เกตนันต  เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น.   นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในฐานะหัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ติดภารกิจ จึงมอบหมายให นายสิธิชัย 
จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี เปนประธานที่ประชุม          
ไปพลางกอน และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  ขอเปดการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน                

เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (ก.ร.อ.) ครั้งที่ 1/2562   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อศุกรที่ 22 

กั นยายน 2560  ณ หอ งประชุ มฟ าหลวง  3  โ ร งแรมนภาลั ย                
จังหวัดอุดรธานี 

   กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุ มจั งห วัดฯ ได จั ดประชุม
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน เพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ 
(กรอ.) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เมื่อศุกรที่ 22 
กันยายน 2560 ซึ่งไดสรุปผลการประชุมดังกลาวแจงคณะกรรมการฯ       
ตามหนังสือ ที่ มท 0224 (อด)/ว 4550 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 
เพื่อทราบและตรวจสอบเรียบรอยแลว เพื่อพิจารณารับรองรายงาน           
การประชุมตอไป 

มตทิี่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง ติดตามความคืบหนา  
(1) ผลการประชุมระหวางนายกรัฐมนตรีกับผูวาราชการจังหวัด                   

ผูแทนภาคเอกชน ผูบริหารทองถ่ิน และผูแทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อน          
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1              
และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เม่ือวันที่ 18 
กันยายน 2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ  

คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ หองประชุม LC 2             
ชั้น 4 อาคารศูนยปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราช
ภัฎ-เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  โดยมีสาระสําคัญและขอส่ังการ
นายกรัฐมนตรี ดังนี้  

1. ดานการพัฒนาระบบโลจิสติกส 

 ขอสั่งการ กระทรวงคนมาคมรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ
พิจารณาดําเนินการ 

1.1  โครงขายคมนาคมทางถนน ดังนี้ 

1.1.1 การพัฒนาโครงข ายทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 201 ตอนผานกเคา – วังสะพุง เปนมาตรฐานทางพิเศษ 4 ชองจราจร 

นายสุธี  ศรีทัดจันทา          กรมทางหลวงไดมีแผนดาํเนินการใน          
(แทน) หัวหนาสํานักงาน ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร ซึ่งไดบรรจุไวในแผนป 2563 – 2565 
จังหวัดเลย โดยจะเริ่มดําเนินการป 2563 ระยะทางทั้ง ส้ินรวม 29 กิโลเมตร 

งบประมาณ 959 ลานบาท 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
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  1.1.2 การพัฒนาโครงขายทางหลวงหมายเลข 2376 ตอนสังคม 
– โสกกลา ระยะทาง 8.515 กิโลเมตร โดยขยาย ชองจราจรใหไดมาตรฐาน
ทางชั้น 1 (7/12)   

นายวินัย สุทธิประภา   กรมทางหลวงไดบรรจุในแผนดําเนินการ ป 2565 – 2567 
(แทน) ผูอํานวยการแขวง เปนการเช่ือมตอการทองเที่ยวของจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี 
ทางหลวงหนองคาย วงเงนิ 127 ลานบาท 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

  1.1.3 การปรับปรุงขยายผิวทางจราจรเปน 4 ชองจราจร           
และปรับปรุงเปน F 1 (7/12) ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนปากภู – 
โคกใหญ – ปากหวย (ปรับปรุงขยายผิวจราจรเปน 4 ชองจราจรและ
ปรับปรุงเปน F 1 (7/12) ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนปากภู –             
โคกใหญ – ปากหวย ระหวาง กม. 2 + 000 – กม.38 + 392 (เปนตอนๆ) 
ระยะทาง 19.642 กิโลเมตร เพื่อใหไดตามมาตรฐานทางชั้น 1 พรอม
ติดตั้งอุปกรณอํานวยความปลอดภัย 

นายตร ีวุธ พรหมมนตร   แขวงทางหลวงเลยที่ 2 ไดขอสนับสนุนงบประมาณป 2563   
(แทน) ผูอํานวยการ ในชวง กม. 2+000-กม.3+500 ขยายจาก 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร 
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย) และชวง กม.20-กม.38 ระยะทาง 19 กิโลเมตร โดยขอรับการสนับสนุน

งบประมาณในป 2564 - 2565 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

1.1.4 การพัฒนาโครงขายทางหลวงหมายเลข 211 ตอน           
ศรีเชียงใหม – หวยเชียงดา – ปากชม – เชียงคาน (เลียบโขง) โดยขยายชอง
จราจรใหไดมาตรฐานทางช้ัน 1 (7/12) เปนชวงๆขยายเปน 4 ชองจราจร ตั้งแต
อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย – อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

นายสุธี  ศรีทัดจันทา   กรมทางหลวงไดเริ่มดําเนินการในป 2562ไดรับจัดสรร                
(แทน) หัวหนาสํานักงาน งบประมาณ จํานวน 43 ลานบาท และป 2564 งบประมาณ จํานวน 
จังหวัดเลย  1,630 ลานบาท รวมระยะทางทั้งสิ้น 45 กิโลเมตร อยูในแผนฯ ของกรม

ทางหลวงเรียบรอยแลว  
มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

1.1.5 การพัฒนาโครงขายทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี –         
นํ้าสวย – สะพานมิตรภาพหนองคาย) ชวง กม.459+900 – กม.
494+300 (เปนชวงๆ) เดิมเปน 4 ชองจราจร ระยะทาง 22.7 กิโลเมตร 
ปรับปรุงใหเปน 6 ชองจราจร 
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นายวินัย สุทธิประภา   กรมทางหลวงไดบรรจุในแผน จะดําเนินการในป 2564 
(แทน) ผูอํานวยการแขวง - 2566 ซึ่งกรมทางหลวงไดจัดทําแผน 10 ป แตโครงการน้ี ไดบรรจ ุ
ทางหลวงหนองคาย  ในแผน 4 ปแรกเรียบรอยแลว วงเงิน 500 ลานบาท 

มตทิี่ประชุม   รับทราบ 

1.1.6 การพัฒนาโครงขายถนน โดยการขยายเปน 4 ชองจราจร 
สาย 228 หนองบัวลําภู – ศรีบุญเรือง – ชุมแพ – ชัยภูมิ 

นายเรืองยศ  โตหนึ่ง   ไดรบัจัดสรรงบประมาณป 2562 วงเงิน 29 ลานบาท อยูระหวาง 
(แทน) ผูอนวยการแขวง กอสราง 2.3 กิโลเมตร และในป 2563 วงเงนิ 30 ลานบาท กม. 83 + 
ทางหลวงหนองบัวลําภู 400 - กม. 83 + 800 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

1.1.7 การขยาย 4 ชองจราจร สาย 2146 หนองบัวลําภู – 
โนนสัง – อุบลรัตน – ขอนแกน  

นายณัฐพงศ คําวงศปน         เน่ืองจาก 2 เสนทาง (1.1.6 และ 1.1.7) เปนเสนทางที่เช่ือมโยง 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด   ไปยงักลุมจังหวัดอีสานกลาง เสนทางที่ 1 (1.1.6) เช่ืองโยงไปทางอําเภอชุมแพ  
หนองบัวลําภ ู จังหวัดขอนแกน ไดเสนอขอ ครม.สัญจรเพื่อขยาย 4 ชองจราจร ทําเปนชวงๆ 

โดยใชงบประมาณของกรมทางหลวง และไดบรรจุไวในแผนฯ ป 2564-
2566 เสนทางที่  2 (1.1.7) ไดงบประมาณเปนชวงๆ ในป 2562           
ไดงบประมาณ 29 ลานบาท และไดบรรจุในแผนป 2563-2564 เปนการ
ยกระดับผิวทางจราจรและขยายไหลทาง 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

      1.1.8 กอสรางทางเลี่ยงเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
นายสุรสิทธิ์  ลานษาวงษ   กรมทางหลวงชนบทไดจัดสรรงบประมาณในการจางสวนออกแบบ 
(แทน) ผูอํานวยการแขวง และขอมูลทั่วไปปจจุบันอยูระหวางของบสํารวจออกแบบประมาณ 30 ลานบาท 
ทางหลวงชนบทบึงกาฬ  

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

1.1.9 การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2026  ตอนหนองหิ้ง – 
เหลาหลวง ตําบลเซกา ตําบลหนองห้ิง อําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ โดย
กอสรางขยายถนนจาก 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร ทางหลวง
หมายเลข 2026 ตอนหนองหิ้ง – เหลาหลวง 
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นายสุรสิทธิ์  ลานษาวงษ    เปนเสนทางนาคีรูท (Nakee Ruth) ขยายจาก 2 ชองจราจร 
(แทน) ผูอํานวยการแขวง  เปน 4 ชองจราจร กรมทางหลวงมีแผนที่จะเสนอของบประมาณในป 2564 
ทางหลวงชนบทบึงกาฬ  วงเงิน 670 ลานบาท ระยะทาง 23.64 กิโลเมตร ตอเน่ือง 3 ป 
มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

  1.1.10 การปรับปรุงทางหลวงชนบทสาย บก 3009 – บานโนจําปา 
ระยะทาง 4.150 กิโลเมตร ระยะทางตลอดสาย 46.275 กิโลเมตร           
ชวงที่ 1 กม. 7.000 – กม. 10.000 ชวงที่ 2 กม. 11.850 – กม. 
13.000 ตําบลชัยพร อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดยซอมสรางถนนลาดยาง 
ผิวทาง AC สาย บก.3009 แยก ทล.212 – บานโนนจําปาทอง อําเภอเมือง        
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  

นายสุรสิทธิ์  ลานษาวงษ   กรมทางหลวงชนบทไดสํารวจออกแบบ แลวอยูในแผนป 2563 
(แทน) ผูอํานวยการแขวง วงเงนิ 30 ลานบาท เปนการขยายไหลทางจากเดิมกวาง 8 เมตร เปน 12 
ทางหลวงชนบทบึงกาฬ เมตร ปจจุบันไดดําเนินการไปแลว 12 กิโลเมตร (เปนเสนทางนาคีรูท 

(Nakee Ruth)) 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

1.2 โครงขายคมนาคมทางอากาศ ดงันี้  
1.2.1 การพัฒนาศักยภาพทาอากาศยานเลย เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพและมาตรฐานทาอากาศยาน 
นายสุธี  ศรีทัดจันทา     ดําเนินการจัดทําแผนการขอรับการสนับสนุนไว 2 ดานคือ 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย             1. การกอสรางอาคารผูโดยสารแหงใหม เพื่อรองรับ

ผูโดยสารมากขึ้นจากเดิม 300 คน/ชม. เปน 600 คน/ชม. และกอสราง
ลานจอดรถประมาณ 300 คัน ในป 2562 ขณะน้ีไดเริ่มดําเนินการ           
ไปบางสวนแลวและผูกพันปงบประมาณถึงป 2565 งบประมาณ 
500 ลานบาท 
            2. ขยายลานจอดเครื่องบิน เพื่อรองรับเครื่องบินให
ไดมากข้ึนจากเดิม B777 จํานวน 2 ลํา สามารถจอดได 4 ลํา จะใชเวลา
ในการดําเนินการในป 2566-2567 งบประมาณ 120 ลานบาท ปจจุบัน
มีเที่ยวบินทั้งหมด 4 ไฟล (เขา-ออก) 

นายสวาท ธีระรัตนนุกุลชัย         สําหรับโครงการน้ีไดมีการขอทางรันเวร (Runway) ทั้งลานจอด 
ประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี และลานวิ่ง เพื่อรองรับการเติบโตของนักทองเที่ยวและไฟสัญญาณแลว 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
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1.2.2 การพัฒนาศักยภาพทาอากาศยานนานาชาติ
จังหวัดอุดรธานี เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเติบโตของนักเดินทางและ
นักทองเที่ยว 

ทาอากาศยานจังหวัดอุดรธาน ี   ไมมีผูชี้แจง 

มตทิี่ประชุม     - 
1.2.3 การศึกษาความเหมาะสมระบบการจัดการจราจร

เพื่อแกไขปญหาการติดขัดของรถที่มาจากเสนทางหมายเลข 216 
(หนองบัวลําภู) เพื่อเขาสูทาอากาศยานนานาชาติอุดรธาน ี

นายธนพร  สีบุญ            แขวงทางหลวงไดจัดทําแผนโครงการปรับปรุง 
(แทน) ผูอํานวยการแขวง ทางหลวงยานชุมชน การออกแบบจาก 4 ชองจราจรเปน 10 ชองจราจร 
ทางหลวงอุดรธานี ที่ 1 โดยไดทําการออกแบบเรยีบรอยแลว กรมทางหลวงไดจัดสรรงบประมาณให

ใน ป พ.ศ. 2563 งบประมาณ 30 ลานบาท 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
1.2.4 ศกึษาความเหมาะสมการกอสรางสนามบินบึงกาฬ 

นายสุรสิทธิ์  ลานษาวงษ            กรมทาอากาศยานไดจัดต้ังงบประมาณในการศึกษา 
(แทน) ผูอํานวยการแขวง ไวในป 2563 วงเงิน 25 ลานบาท 
ทางหลวงจังหวัดบึงกาฬ 

นายจํารัส นาแฉลม            การศึกษาความเหมาะสมกอสรางสนามบินบึงกาฬ โดยจังหวัด  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬไดมีหนังสือไปยังกรมทาอากาศยานเพื่อใหบรรจุไวในแผนป 2563 

ซึ่งกรมทาอากาศยานไดบรรจุในเรื่องของการศึกษาความเหมาะสมของ
สนามบินบึงกาฬไวในป  2563 เรียบรอยแลว ในสวนของพื้นที่ ได
เตรียมการพื้นที่ เพื่อรองรับสนามบินบึงกาฬไวที่  4 ,700 ไร  เปนที่
สาธารณประโยชนซึ่งหางจากจังหวัดบึงกาฬประมาณ 23 กิโลเมตร 
งบประมาณที่กรมทาอากาศยานใหมาศึกษาวงเงิน 6 ลานบาท 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
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1.3 โครงขายคมนาคมทางราง ดังนี้ 

                   1.3.1 ศึกษาความเหมาะสมโครงการทาเรือบก (Inland 
Container Depot) จังหวัดอุดรธานี 

นางสาวอุมาพร  ชัยยะเพกะ           จังหวัดอุดรธานีมีคาํสั่งที่ 355/2562 ลว 26  
ที่ปรึกษาบริษัทเมืองอุตสาหกรรม ตุลาคม 2561 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานศึกษาและกําหนดแนวทางในการ 
อดุรธานี จัดทําขอเสนอเพื่อสนับสนุนโครงการศูนยกระจายสินคาและทาเรือบก 

(Inland Container Depot) จังหวัดอุดรธานี และมีตัวแทนจากนิคม
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีเปนคณะทํางานรวมดวย ผลการศึกษา            
ยังอยู ในชวงกําลังศึกษา ทางนิคมอุตสาหกรรมฯ ไดรับหนังสือช้ีแจง             
จาก สนข. ยังยืนยันผลการศึกษาของ สนข. ที่ศึกษาไวแลว และไดผล
การศึกษาเสร็จเรยีบรอยแลว  

   ทั้งน้ีทางนิคมอุตสาหกรรมฯ อยากใหมีผลการศึกษาในพื้นที่
จั งหวัดอุดรธานี โดยหวังว าคณะกรรมการจะจัดสรรงบประมาณ             
เพื่อทําการศึกษาใหเปนไปในทางเดียวกันกับ สนข. และ อยากให สนข.           
เขามาเปนคณะกรรมการดวย 

นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต   สําหรับเรื่องน้ีไดเสนอขอตอ ครม.สัญจร ที่ จังหวดัเพชรบูรณ ซึ่ง 
ประธานสภาอตุสาหกรรมกลุมจังหวัด  มีขอส่ังการอนุมัติให 4 จังหวดัและทานนายกรัฐมนตรีไดรับหลักการใหม ี
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 1 ทาเรือบกที่จังหวัดอุดรธานีดวย และในที่ประชุมทานนายกรัฐมนตรีไดเสนอ

วาจังหวัดไหนพรอมใหดําเนินการไดทันที 
นายไพศาล จตุรพิธพร  โครงการที่พิจารณาของกระทรวงคมนาคมสวนใหญบรรจุอยูในแผน 
(แทน) เลขาธิการ สศช.  การประชุมครั้งตอไปจะมีเรื่องที่ตองติดตาม เชน เรื่องทาเรือบก กระทรวง

คมนาคมศึกษาเสรจ็เมื่อปลายป 2561 ทั้งหมด 4 แหง สวนประเด็นของ 
ครม.ทีมี่ขอส่ังการใหไปศึกษาทั้ง 4 แหง กระทรวงคมนาคมตองไปศึกษา  
  เพราะฉะน้ัน จะเหมาะสมหรือไมเหมาะสมยังใหคําตอบไมได 
และยังไมยืนยนัวา 4 แหง จะมีความเหมาะสมตามที่ สนข.ศึกษาไว ในขณะ
ที่ดําเนินการยังไมเรียบรอยใหผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะประธาน
ในการประชุม กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุมจังหวัดฯ มีขั้นตอนดังน้ี 

1. เรื่องนี้ขอใหศึกษาความเหมาะสมตาม มติ ครม.  
2. มติข อง  กรอ .กลุ ม จั งห วัดฯ  ที่ จั ดประ ชุมครั้ ง น้ี           

ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยสงตอไปยังกระทรวงคมนาคม ทุกเรื่องทุก
ประเด็นที่ผานมติ ครม./กรอ.กลุมจังหวัดฯ  

3. คณะกรรมการทําเรื่องถึงสวนกลาง ฟงกชั่น ใหครบทั้ง
องคประกอบ 22 คน เปนมตริวมกันโดยเฉพาะเรื่องทาเรือบก  
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กรณีโครงการพัฒนาพื้นที่ Container yard ที่สถานีรถไฟ          
หนองตะไก คณะรัฐมนตรีคมนาคมไดลงไปดูพื้นที่แลว และไดทําการ
กอสรางไปแลว 1 กิโลเมตร ยังไมมีการเซ็นตสัญญาไมทราบติดขัดปญหา
เรื่องใด การรถไฟพรอมที่จะเซ็นตสัญญา ทางจังหวัดตองทําการขับเคลื่อน
ใหได เพราะเปนมติ ครม. แลว และจะผูกพันไปถึงมติ ครม.ที่จังหวัด
ห น อ ง ค า ย  อี ก  1 5  กิ โ ล เ ม ต ร  ทั้ ง น้ี  ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม                         
โดยรองปลัดกระทรวงคมนาคมโดยมีหนังสือชี้แจงจากกระทรวงคมนาคม 
เรื่อง มติ ครม. ไดสรางในที่ดินของเอกชน ซึ่งรองปลัดกระทรวงคมนาคมลง
นามในเอกสารพื้นที่ของทางการรถไฟที่ตองเช่ือมไปตอพื้นที่ของเอกชน ซึ่ง
ทําใหพ้ืนที่เอกชนไดรับผลประโยชน และตองใหการรถไฟไปดูพื้นที่ดังกลาว
เปนพื้นที่ของเอกชนหรือไม    

นายวิชา จันทรกรม     คณะกรรมการโครงการศูนยกระจายสินคาและทาเรือบก  
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัด  (Inland Container Depot) จังหวัดอุดรธานี มีบทบาทหนาที่ คือ             

การเตรียมศักยภาพ และการเตรยีมขอมูลใหชัดเจนเปนหลัก 
นายณัฐพงศ คําวงศปน    กรณีการสงเรื่องไปยัง กรอ.สวนกลางโดยใชมติ กรอ.กลุมจังหวัดฯ  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด  ในการศึกษาความเปนไปได เนื่องจากการประชุมในวันนี้เปนการประชุม  
หนองบัวลําภ ู กรอ.กลุมจังหวัดฯ จึงใหมองวาจังหวัดในกลุมจังหวัดไดประโยชนอะไร

หรือไมอยางไรจากการทําโครงการน้ี เพราะเปน 
1. เมื่อมีการศึกษาแลวแตละจังหวัดจะไดไปเตรียมความพรอม 

เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยไมมองเฉพาะวา
เปนของจังหวดัอุดรธานีจังหวัดเดียว 

2. เปนการเนนย้ําเรื่องของ กรอ.กลุมจังหวัดฯ 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ โดยใหดําเนินการ ดังนี ้

   1. โครงการทาเรือบก (Inland Container Depot) จังหวัด
อุดรธานี ใหอิงมติ ครม. ที่จังหวัดเพชรบูรณ โดยใชมติของ กรอ.กลุมจังหวัดฯ 
เพื่อแจงไปยังกระทรวงคมนาคม โดยให สนข. เรงรัดดําเนินการให 
  2. โครงการพัฒนาพื้นที่ Container yard ที่สถานีรถไฟ          
หนองตะไก เปนมติ กรอ.กลุมจังหวัดฯ เพื่อติดตามความกาวหนากับ
กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟเพื่อขอทราบความกาวหนา 

1.3.2 ศึกษาการสรางเสนทางรถไฟเช่ือมตอทุกจังหวดัภายใน
กลุม (เลย หนองบัวลําภู บึงกาฬ)   

นายณัฐพงศ คําวงศปน     สําหรับเรื่องน้ีจะรับไปติดตามหนวยดําเนินงานใหมี 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด         ความชัดเจนแลวจะทําหนังสือนําเรียนกลุมจังหวัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อทราบ 
หนองบัวลําภ ู   
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มตทิี่ประชุม    รับทราบ 

2. ดานแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและการแกไขปญหาอุทกภัย ดงันี้  

       ขอสั่งการ ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนเจาภาพหลักรวมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่ของพิจารณาดําเนินการ 

       2.1 การกอสรางระบบระบายนํ้าในเมือง จังหวดับึงกาฬ ประกอบดวย 
2.1.1 การปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ํา ถนน

บึงกาฬ – ถนนผังเมือง สาย ก.6  
 2.1.2 การกอสราง/ปรับปรุงระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหานํ้า

ทวมเมืองบึงกาฬ ฝงซายของ ทล.222 
 2.1.3 การกอสราง/ปรับปรุงถนนพรอมระบบ ระบายนํ้า ถนนผัง

เมือง สาย ข.1 – ถนนบึงกาฬ 
 2.1.4 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง

แผนดนิหมายเลข 222 – หนองโงง 
นายจีระชัย  พันธฤทธ์ิ   กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดนําเรื่องเสนอขอรับงบประมาณ 
(แทน) โยธาธิการและผังเมือง ฟงกชันในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีทั้งหมด 4 กิจกรรมและ 
จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมที่จะดําเนินการในเฟสแรก ไดแก  

  (1) การปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ํา               
ถนนบึงกาฬ – ถนนผังเมือง สาย ก.6 งบประมาณ 60 ลานบาท การ
พัฒนาผิวจราจรเพื่อการระบายน้ําในชวงหนาฝน 
  (2) การกอสราง/ปรับปรุงถนนพรอมระบบ ระบายนํ้า ถนนผัง
เมือง สาย ข.1 – ถนนบึงกาฬ งบประมาณ 50 ลานบาท 
  (3) การกอสราง/ปรับปรุงระบบระบายนํ้า เพื่อแกไขปญหานํ้า
ทวมเมืองบึงกาฬ ฝงซายของ ทล.222 งบประมาณ 45 ลานบาท  
  (4) ปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข 222 – หนองโงง ทั้งน้ีบรรจุไวในแผนป 2563 
เรยีบรอยแลว 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

2.2 การบรรเทาอุทกภัย อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
ประกอบดวย 

2.2.1 กอสรางประตูระบายนํ้าหวยกําแพง 
2.2.2 ปรับปรุงฝายนํ้าลนหวยกําแพง (เดิม) 
2.2.3 เขื่อนดินหนองเบ็น และกอสรางปรับปรุงหวย          

หนองเบ็น จากหนองโงงถึงฝายฝงแดน  
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2.2.4 พัฒนาระบบชลประทานรอบหนองกุดทิง พื้นที่ลุมน้ํา
หวยกําแพง 216 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ําทาเฉลี่ย 372 ลานลูกบาศก
เมตร/ป ตั้งอยูที่ บานทาโพธิ์ หมู 5 ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ 

2.2.5 การกอสรางระบบปองกันนํ้าทวมศูนยราชการจังหวัด
บึงกาฬ 

นายอนุวัฒน  มะสิรส    กิจกรรม 2.2.1 กอสรางประตูระบายนํ้าหวยกําแพง 
(แทน) ผูอํานวยการ ไดบรรจุไวในแผนป 2564 - 2566 งบประมาณตอเน่ือง 3 ป มีแบบ 
โครงการชลประทานบึงกาฬ แปลนเรียบรอยแลวและอยูระหวางการถอดแบบทํางบประมาณ (มีประตู

ระบายน้ํา เครื่องสูบนํ้า บันไดปลาโจน กับผนังก้ันน้ํา) วงเงิน 900 ลานบาท 
   กิจกรรม 2.2.2 ปรับปรุงฝายนํ้าลนหวยกําแพง (เดิม) 
อยูระหวางนําเขาบรรจุในแผนของกรมชลประทานเพ่ือสนับสนุนของบ
ปกติ ซึ่งจะไดดําเนินการในปตอไป 
   กิจกรรม 2.2.3 เข่ือนดินหนองเบ็น และกอสราง
ปรับปรุงหวยหนองเบ็น จากหนองโงงถึงฝายฝงแดน อยูระหวางนําเขา
บรรจุในแผนของกรมชลประทานของบปกติ ซึ่งจะไดดําเนินการในปตอไป 
   กิจกรรม 2.2.4 พัฒนาระบบชลประทานรอบ             
หนองกุดทิง พื้นที่ลุมน้ําหวยกําแพง 216 ตารางกิโลเมตร ปริมาณนํ้าทา
เฉลี่ย 372 ลานลูกบาศกเมตร/ป ต้ังอยูที่ บานทาโพธิ์ หมู 5 ตําบลบึง
กาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ อยูระหวางนําเขาบรรจุในแผนของกรม
ชลประทานของบปกติ ซึ่งจะไดดําเนินการในปตอไป 
   กิจกรรม 2.2.5 การกอสรางระบบปองกัน  น้ําทวม
ศูนยราชการจังหวัดบึงกาฬ บรรจุในแผนป 2564-2566 (คันกั้นน้ํายาว 
3.175 กิโลเมตร อาคารบังคับนํ้า 3 แหง) 
 

นายจํารัส นาแฉลม    ในชวงเดือน มิ.ย. – ก.ค. 61 ที่ผานมาไดเกิดอุทกภัยนํ้าทวม 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ ศูนยราชการจังหวัดบึงกาฬเปนจํานวนมากตองนั่งเรือเขา – ออก          

เพื่อทํางาน ซึ่งสาเหตุของการเกิดนํ้าทวม เน่ืองจากศูนยราชการไดมี
แหลงนํ้าขนาดใหญ 3 แหง ลอมรอบศูนยราชการซึ่งจะไหลลงสูแมนํ้าโขง 
และไมมีระบบการสูบน้ํา  

ที่ประชุม     รับทราบ 
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  2.3 การศึกษาการพัฒนาลํานํ้าสวย (จังหวัดหนองคาย – จังหวัด
อุดรธานี) โดยมีพื้นที่เปาหมาย 5 อําเภอ 

นายบรรเจิด  สิทธิจู   เรื่องนี้ไดบรรจุในแผนฯ ป 2563 – 2564 เปนโครงการ 
(แทน) ผูอํานวยการโครงการ ตอเน่ืองในกรอบวงเงิน 50 ลานบาท 
ชลประทานหนองคาย    

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

2.4   ศึ กษ าสํ า ร วจ ออกแบบกา รพั ฒนาลุ ม นํ้ า ใน เ ขต            
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดแก 

   2.4.1 พัฒนาแหลงนํ้าลุมนํ้าหวยโมง 
นายอาคม  ไชยมงคล           กรมชลประทานที่อยูในลุมนํ้าหวยโมงตอนลาง 
ผูอํานวยการโครงการสงน้ํา ในป 2563 – 2564 ไดเสนอโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อสํารวจ 
และบํารุงรักษาหวยโมง  ออกแบบปรับปรุงโครงการพัฒนาแหลงน้ําหวยโมงทั้งลุมน้ํา เสนอขอ

งบประมาณ 50 ลานบาท ไดเสนอกรมชลประทานและ สนช.แลว ปจจุบัน
การระบายน้ําในชวงฤดูนํ้าหลากระบายน้ําไมทันทําใหเกิดปญหาน้ําทวม
ในชวงลุมนํ้าโมงตอนบนและตอนกลาง ซึ่งปญหาของอาคารระบายนํ้า-         
สูบน้ําหวยโมงตอนลางมีอาคารชองทางเดียวไมสามารถระบายไดทันในชวง
นํ้าหลาก จึงตองทําการศึกษาสํารวจออกแบบปรับปรุงโครงการศึกษา
พัฒนาลุมน้ําหวยโมงทั้งหมด เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้าไวใชใน
พื้นที่การเกษตรประมาณ 54,000 ไร และเพื่อการระบายน้ําในฤดูนํ้า
หลากไดทันตามฤดูกาล และตองการศึกษาพัฒนาลุมนํ้าหวยโมงตอนบน
และตอนกลางที่ยังไมมีการศึกษาอาคารบังคับนํ้า อาคารกักเก็บนํ้า เชน 
ฝาย ประตูระบายนํ้า ปจจุบันอยูในระหวางขอสนับสนุนงบประมาณ 

นายไพศาล จตุรพิธพร  ในสวนของแหลงน้ําทั้งหมดอยูในแผนป 2562 ในบางสวนของ 
(แทน) เลขาธิการ สศช. กรมชลประทานและในป  2563 ได จัดตั้ ง งบประมาณไว ใหกั บ             

กรมชลประทานอีก ในเรื่องของน้ํา ขอ 2.4.1 – 2.4.5 กรมชลประทานได
จัดไวในแผนแลวจะสอบถามขอมูลจากสวนกลางใหอีกครั้ง 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

 2.4.2 พัฒนาแหลงนํ้าหนองหาน (ทะเลบัวแดง) 
 2.4.3 การศึกษาความเหมาะสมพัฒนาลุมน้ําหวยหลวงตอนบน 

 2.4.4 พัฒนาลุมนํ้าหวยหลวงตอนกลาง 
 2.4.5 พัฒนาแหลงนํ้าบึงชวน 
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นายไพศาล จตุรพิธ  ในเรื่องของนํ้า กรมชลประทานไดจัดไวในแผนแลวจะสอบถาม  
(แทน) เลขาธิการ สศช.      ขอมูลจากสวนกลางใหอีกครั้ง 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

 2.4.6 การศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการลุมนํ้าเลย 

 2.4.7 พัฒนาลุมน้ําหมัน 

นายไพศาล จตุรพิธพร   ขอ 2.4.6 และ ขอ 2.4.7 เปนเรื่องแหลงนํ้าทั้งหมดอยูในแผน 
(แทน) เลขาธิการ สศช. ป 2562ในบางสวนของกรมชลประทานและในป 2563 ไดจัดตั้ ง 

งบประมาณไวใหกับกรมชลประทานอีก ในเรื่องของนํ้า กรมชลประทานได
จัดไวในแผนแลว จะสอบถามขอมูลจากสวนกลางใหอีกครั้ง 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

2.4.8 พัฒนาลุมน้ําหวยนํ้าโสม 
 2.4.9 ปองกันอุทกภัยและภัยแลงตามแนวพนังกั้นน้ําโขง 
จังหวัดหนองคาย 

นายบรรเจิด  สิทธิจู    กิจกรรมที่ 2.4.8 พัฒนาลุมนํ้าหวยนํ้าโสม เปนแผน 
(แทน) ผูอํานวยการโครงการ  ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด (อุดรธานี – หนองคาย) 
ชลประทานหนองคาย    กิจกรรมที่ 2.4.9 ปองกันอุทกภัยและภัยแลงตามแนว

พนังก้ันนํ้าโขง จังหวัดหนองคาย อยูระหวางเตรียมการศึกษาของ          
ป 2564-2564 ความยาว 63 กิโลเมตร กรอบวงเงนิ 650 ลานบาท 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

3. ดานยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มผลผลิต 
ดังนี ้

3.1 การสนับสนุนขยายพื้นที่การทําเกษตรอินทรีย โดย
การขุดเจาะบอบาดาลในพ้ืนที่การเกษตร พรอมติดตั้งระบบสูบนํ้าพลังงาน
แสงอาทิตยในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

ขอ ส่ังการ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดลอมรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน และ
หนวยงานที่เก่ียวของพิจารณาสนับสนุนการขยายพื้นที่การทําเกษตรอินทรีย 
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นายสัญญา  ยานสิทธิ ์   ในสวนของการขยายพื้นที่ 5 จังหวัด ที่จะดําเนินการ เจาะนํ้า 
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัด บาดาลพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัด ตามมต ิครม.         
หนองบัวลําภ ู  ที่จังหวัดเพชรบูรณเม่ือวันที่ 18 กันยายน 2561 และจังหวัดหนองคาย 

ในสวน 1,000 บอ ที่กลุมจังหวัดฯ ขอไปเพื่อขยายพื้นที่เกษตรอินทรียใน
สวนของกระทรวงเกษตรและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
จะทําฐานขอมูลรับสมัครเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการไว รอยละ 90  
แลว และในสวนของงบประมาณในการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุน
จํานวน 1,000 บอ อยูระหวางการจัดสรรงบประมาณและรองบประมาณ
จากภาครัฐ ซึ่งไดประสานงานและทําหนังสือเรงรัดผานระดับจังหวัดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของสวนเปาหมายการจัดทําโครงการเกษตรอินทรียในป 
2561 - 2564 มีเปาหมาย ประมาณ 54,000 ไร เพ่ือใหตอบโจทยการ
ทําเกษตรอินทรียมุงสูสินคาเกษตรปลอดภัย 

นายไพศาล จตุรพิธพร     สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติยังไมไดรับ 
(แทน) เลขาธิการ สศช. รายงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จึงขอใหติดตาม

ความกาวหนา    

มตทิี่ประชุม   รับทราบ มอบหมายใหสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
หนองบัวลําภู ติดตามความกาวหนาและรายงานผลใหทราบ 

  3.2 การกอตั้งศูนย Excellent Center เพื่อวิจัยและพัฒนาองค
ความรูดาน SME โดยใชชื่อวา “Sabai Dee Excellent Center for Local 
Development” เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหผลผลิตทางการเกษตรแกเกษตรกร
และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด โดยใชในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี 
  ขอส่ังการ ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของพิจารณาในรายละเอียด
การกอตั้งศูนย 

นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต   สภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดฯ เปนหนวยงานเสนอโครงการตอ  
ประธานสภาอตุสาหกรรมกลุมจังหวัด ครม.สัญจรที่ จังหวดัเพชรบูรณ ในการจัดตั้งศนูย และสภาอุตสาหกรรม           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และศูนย

สงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 ไดหารือตาม มติ ครม.ตามขอสั่งการ ตอนนี้ติด
ปญหาที่สํานักงบประมาณแจงมหาวิทยาลัยฯ ถาจะทําศูนย Excellent 
Center ตองใชงบประมาณของทางมหาวิทยาลัยในการจัดทํา ซ่ึงทาง
มหาวิทยาลัยมีงบประมาณไมเพียงพอในแตละป ถาใหทางมหาวิทยาลัย
จัดสรรงบประมาณมาทําสวนหน่ึง ทางมหาวิทยาลัยคงลําบาก 
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  ฉะน้ัน อยากใหสานตอวาจะไปในทิศทางใด จะใหกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงวิทยาศาสตรดําเนินการ
ตอไป  

นายไพศาล จตุรพิธพร     ตามมติ ครม. มอบกระทรวงอุตสาหกรรม เปนเจาภาพ รวมกับ 
(แทน) เลขาธิการ สศช. หนวยงานที่เกี่ยวของ ในสวนของมหาวิทยาลัยที่จะจัดตั้งศูนยฯ ตองดู

รายละเอียดใหดี เพราะขอส่ังการจะมอบหมายใหฟงกชั่นไปดําเนินการ     
ใหทางมหาวิทยาลัยประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม ถาไดรับการจัดสรร
งบประมาณจะใหกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะเปนฟงกชั่นในเรื่องของ          
การตั้งศูนย ขอสั่งการตามมติ ครม. ทุกมติ ในแตละประเด็นจะไมมีการมอบ
นอกเหนือจากภารกิจที่ไดรบัมอบเทานั้น  

ผศ.ดร.คณิศรา  ธัญสุนทรสกุล   ขอรายงานความกาวหนาของการจัดต้ังศูนย Excellent Center 
(แทน) อธิการบดมีหาวิทยาลัย ถึงจะอยูในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวนในป 2562 ทางมหาวิทยาลยั 

ราชภัฏอุดรธาน ี ไดดําเนินการโครงการ Big Data ในบางสวนแลวเปนโครงการสํารวจของ
การใชพลังงานและการปลอยนํ้าทิ้งในครัวเรือนในสวนของจังหวัดอุดรธานี
ถาสํารวจตามวัตถุประสงคจะดําเนินการตอในพื้นที่ อีก 4 จังหวัดใน          
กลุมจังหวัด และอีกเปาหมายหน่ึงที่ตองการเปนตัวพัฒนา IOG ที่ใชใน
ครัวเรือนและผูสงูอายุ 

นายวิชา จันทรกรม   ในสวนการทํางานของจังหวดัอุดรธานี ตามมติ ครม.ที่เก่ียวของ 

(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัด กับทางจังหวัด ทานผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ไดตั้งคณะทํางานเปนชุด  
อดุรธานี เพื่อรับผิดชอบเปนรายโครงการ โดยแตงตั้งรองผูวาราชการที่ดูแลดาน

เศรษฐกิจเปนประธาน และหนวยงานที่เก่ียวของในแตละโครงการเปน
เลขานุการ เพื่อติดตามความกาวหนาตามมติ ครม.ที่ไดรับการมอบหมาย
จากกระทรวงตางๆ เพื่อรายงานใหที่ประชุม กรอ.ทราบ 

นายไพศาล จตุรพิธพร    กระทรวงอุตสาหกรรมอยูระหวางดําเนินการพิจารณา  งบประมาณ 
(แทน) เลขาธิการ สศช. ในเรื่องการจัดตั้งศูนย Excellent Center  

มตทิี่ประชุม   รับ ท ร าบ  มอบ หมา ยห น วย ง า น รับ ผิ ด ช อบ ติ ด ต า ม
ความกาวหนากับกระทรวงอุตสาหกรรม 

3.3 การประกาศใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
เปนคลัสเตอรยางพารา (Rubber Economic Cluster) เพื่อสนับสนุนใหมีการ
พัฒนาเรื่องยางพาราอยางครบวงจร ตั้งแตตนทาง    กลางทาง และปลายทาง 
และเสนอใหมีการจัดตั้งศูนยการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑยางพารา  
  ขอสั่งการ ใหกระทรวงการเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของพิจารณารายละเอียด 
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นายจํารัส นาแฉลม   จังหวัดและกลุมจังหวัดฯ ไดนําเสนอ ครม.ทีจ่ังหวัดเพชรบูรณ  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อจัดตั้งศูนยฝกอบรมและพัฒนาแปรรูปยางพารา โครงการผลิตนํ้ายางพน 

- น้ํายางแผนรมควัน โรงงานในการรับรองคุณภาพมาตรฐาน และกอสราง
โรงงานผลิตเย็นยางแหงคุณภาพสูงตอเนื่อง ซึ่งไดเสนอของบประมาณ 
1,400 ลานบาท ในสวนของพื้นที่ไดเตรียมการไวแลว 500 ไร ที่ตําบล 
หอคํา โดยมอบหมายใหพาณิชยจังหวัด เตรียมการในเรื่องการศึกษาความ
เหมาะสมกอสรางทั้งระบบเมืองยางพารา Rubber Economic Cluster 
งบประมาณ 20 ลานบาท และมอบหมายใหโยธาธิการและผังเมือง             
ไปออกแบบพื้นที่ 500 ไร ในการกอสรางโรงงานและแหลงนํ้าที่จะตองใช
ในโรงงาน  

   ทั้ ง น้ี ได รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุมจั งห วัดฯ ใน
ปงบประมาณ 60 (เพิ่มเติม) วงเงนิ 224 ลานบาท เพื่อดําเนินการกอสราง
โรงงานนํ้ายางพาราพน โรงงานหมอนยางพารา โรงงานที่นอนยางพารา 
โรงงานสกรีนและโรงงานรมควันยางพารา ความกาวหนาในการดําเนินงาน
ประมาณ 80% 

นายไพศาล จตุรพิธพร      มติ ครม.ใหรายงานความกาวหนาใหกับ ครม.ทราบดวยทาง 
(แทน) เลขาธิการ สศช.     จังหวัดไดรายงานความกาวหนาไปกับทาง ครม.ทราบหรือยัง ถารายงาน

ความกาวหนาใหกับกระทรวงทราบแลวไมตองนําเขา กรอ. ใหเอาเรื่องที่ไม
มีความกาวหนาและจะขอมติเขาประชุมครั้งตอไป 

นายจํารัส นาแฉลม   ไดรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบแลวทุกโครงการตามมติ          
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ  ครม.ทุกพื้นที ่

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
3.4  ขอใหพิจารณาประกาศใหจังหวัดอุดรธานี เปน

เมืองสมุนไพร (Herbal City) เพิ่มจากที่กําหนดไว 
ขอสั่งการ ใหกระทรวงสาธารณสุขรับไปพิจารณา 

นายวิชา จันทรกรม     กรอ.กลุมจังหวัดฯไดเสนอโครงการ ครม.สัญจร เม่ือวันที่ 13 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัด ธันวาคม 2561 ไดขอใหพิจารณาประกาศใหจังหวัดอุดรธานีเปนเมือง

สมุนไพร กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศตามหนังสือลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2561 ใหจังหวัดอุดรธานี เปนเมืองสมุนไพร เปนจังหวัดที่ 14 

นายไพศาล จตุรพิธพร      เปนเรื่องทางสังคมของภาคอีสานตอนบน 1 เชื่อมกับภาคอีสาน 
(แทน) เลขาธิการ สศช. ฉะนั้นเมืองสมุนไพรคือสังคมที่จะตองเช่ือมโยงกับดานสุขภาพและเชื่อมโยงกับ

กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของกีฬา เพราะฉะน้ันแผนของกลุมจังหวัดใน
เรื่องที่มีมติแลว ตองอยูในแผนของจังหวัดและกลุมจังหวัดดวยใหเชื่อมโยงกับ
ดานสังคมทั้งระบบ 
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มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

4. ดานการทองเที่ยว ดงันี้ 

  4 .1 ขอใหจั ดทํ าแผนแมบทพัฒนาการทอง เที่ ย ว              
ริมแม นํ้าโขง 7 จังหวัด(เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 
อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี) พรอมทั้งจัดตั้งกลไกระดับชาติ ประกอบดวย
ผูแทนภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคล่ือนและดําเนินการตาม
แผนแมบทฯ 

  ขอสั่ งการ ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปน
หนวยงานหลักรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชนพิจารณา
จัดทําแผนแมบท 

นายเสกสรร  ศรีไพรวรรณ    สืบเน่ืองจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 
ผูอํานวยการการทองเที่ยว ที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดมีการยกรางแผนแมบทการจัดทํากรอบ  
แหงประเทศไทยสํานักงานอุดรธาน ี ความคิดการจัดทํารายงานแผนแมบทการทองเที่ยวริมโขง 7 จังหวัด 

ประกอบดวย 5 มิติ ดังน้ี 
    1. เรื่องการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานกอสรางส่ิงอํานวย

ความสะดวกดานการทองเที่ยวดานโลจิสติกส 
  2. การพัฒนาแหลงทองเที่ยว/กิจกรรม/ตัวสินคาดาน

การทองเที่ยว 
3 .  กา รส ง เ สริ ม กา รท อ ง เที่ ย วก า รต ลาด และ

ประชาสัมพันธ การสรางรายไดกระตุนตลาดดานการทองเที่ยวในเรื่องของ 
marketing และ Promotion 

4. การยกระดับบุคลากร/การใหบริการดานการ
ทองเที่ยวจะเนนเรื่องบุคลากร 

5. การบูรณาการแผนงาน/โครงการ งบประมาณใน
การดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน/ประเมินผล 

รายละเอียดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการพัฒนา
โครงขายเสนทางบก สิ่งอํานวยความสะดวก (รถ เรือ รถไฟ รถไฟความเร็ว
สูง) การพัฒนาสาธารณูปโภคในเรื่องของทาอากาศยานในเขตของกลุม
จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาดานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
การจัดทําเสนทางริมโขงทางยุทธศาสตรเชิงการพัฒนาสงเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธจะยกเรื่องการพัฒนาเสนทางริมโขงทั้งหมด 6 เสนทาง 
ประกอบดวย 
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1. เสนทางโรแมนติกริมโขง (Romantic) จากโขงเจียม            
จ.อุบลราชธานี - เขมราช จ.มุกดาหาร – จ.นครพนม 

2. เสนทาง ไลฟสไตล (Lifestyle) ประกอบดวย เลย 
– เชียงคาน –หนองคาย – อุดรธานี – นครพนม 

3. เสนทางสโลวไลฟ (Slow life) ประกอบดวย 
นครพนม – มุกดาหาร – อํานาจเจริญ – อุบลราชธาน ี

4. เสนทางเคาเจอร (Culture) เสนทางวัฒนธรรม 
ประกอบดวย  

   4.1 อุบลราชธานี – อํานาจเจริญ – มุกดาหาร 
– นครพนม 

   4.2 อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ 
   4.3 นครพนม – มุกดาหาร – อุบลราชธานี 
      4.4 เลย – หนองคาย – อุดรธานี 

5. เสนทางแอดเวนเจอร (Adventure) ประกอบดวย 
อุดรธานี – บึงกาฬ – นครพนม 

6. เสนทางสปอรต (Sport) ประกอบดวย หนองคาย – 
นครพนม 

กิจกรรมจะเริ่มดําเนินการในป 2562 เปนตนไป ในสวนของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดดําเนินการรวมกับสํานักงานตางประเทศ 
นําเสนอเสนทางเพื่อใหสํานักงานตางประเทศในกลุมประเทศยุโรป เชน 
เยอรมัน เน่ืองจากตลาดกลุมเยอรมันเขามาในพื้นที่อีสานบน และช่ืนชอบ
ในการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมริมโขงและใชภาษาฝรั่งเศสเปนหลัก 

โดยไดทําการทดสอบเสนทางกับผูประกอบการ/ผูแทนนําเสนอ
ขายแผนการทองเที่ยวที่เปนรูปธรรม จะดําเนินการขายแผนการทองเที่ยว
และคณะจะเขามาตนเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 นี้เปนตนไป 

นายไพศาล จตุรพิธพร    เห็นควรนําเรื่องเขาคณะกรรมการบอรดการทองเที่ยวแหงชาต ิ
(แทน) เลขาธิการ สศช.  และ ครม. เพราะตองใชงบประมาณในหนวยงานที่เก่ียวของ 

นายเสกสรร  ศรีไพรวรรณ   คณะกรรมการการทองเที่ยวแหงชาติ กํากับโดยทานรองนายกรัฐมนตร ี
ผูอํานวยการการทองเที่ยว  (ประจิน จ่ันตอง) ไดนําเสนอเขา ครม.อนุมัติเปนแผนแมบทที่ประกาศ 
แหงประเทศไทยสํานักงานอุดรธาน ี  อยางเปนทางการแลว  

ประธาน      ขอรายงานความกาวหนาเปนรูปแบบเอกสารใหที่ประชุมทราบ
(นายสิธิชัย จินดาหลวง)   ในรูปแบบรายงานตอที่ประชุมครั้งตอไป และใหรายงานเฉพาะโครงการ    
รอง ผวจ.อดุรธาน ี           ที่ยังไมมีความกาวหนาหรือมีประเด็นเพื่อขอมติ กรอ.กลุมจังหวัดฯ         

เพื่อเรงรัดดําเนินการแกไปปญหา 
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นายณัฐพงศ คําวงศปน    เห็นควรใหกลุมจั งหวัดฯ ประสานขอขอมูลกับกระทรวง           
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด         มหาดไทย ตามมติที่รายงานตอสภาพัฒนฯ ขอใหสําเนาหนังสือแจงมายัง 
หนองบัวลําภ ู    กลุมจังหวัดฯ ดวยเพื่อขอมูลจะไดตรงกันในการประชุมครั้งตอไป  

มตทิี่ประชุม  รับทราบ มอบหมายใหกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา รายงาน
ผลการดํ า เ นิ น ง านแล ะก ลุ ม จั งห วั ดป ระสานขอข อมู ลจาก
กระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการรายงานที่ประชุมในคร้ังตอไป  

  4.2 ขอใหพิจารณาจัดใหมีการคืนภาษีมูลคาเพ่ิมใหกับ
นักทองเที่ยวตางชาติ (Vat Refund for Tourist : VRT) ณ ดานพรมแดน 
ทา งบก  โ ดย นํ า ร อ งที่ ด า นหนองคาย  และร านค า ในกลุ มจั งห วั ด                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

  ขอสั่งการ ใหกระทรวงการคลังพิจารณาในรายละเอียด 

นายไพศาล จตุรพิธพร     กระทรวงการคลังแจงวามีความเหมาะสมอยูแลวตามของเดิม 
(แทน) เลขาธิการ สศช. ที่วางไว 
มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

   4.3 ขอใหพิจารณาการจัดใหมี Visa on Arrival โดยนํารองที ่         
ดานตรวจคนเขาเมืองหนองคาย และทาอากาศยานนานาชาติอุดรธาน ี

  ขอสั่งการ ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงคมนาคม สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
สํา นักงานตรวจคนเขาเมือง  และหนวยงานที่ เ ก่ียวของพิจารณาใน
รายละเอียด 

ร.ต.ต.หญิงชนัญธิดา ภูราช   ทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานีไมมีการคดัแยกผูโดยสาร 
(แทน) สารวัตรใหญตรวจคนเขาเมือง อยางชัดเจน ตองรอในสวนของทาอากาศยานฯ เปนฝายจัดสรรพื้นที่ 
จังหวัดอุดรธาน ี เพื่อจะไดแบงพื้นที่ชัดเจนระหวางผูโดยสารขาเขาและขาออก และจํานวน

ผูโดยสารตางประเทศตอวันไมถึง 20 คน ซึ่งเหตุผลยังไมเพียงพอที่จะ
ดําเนินการ Visa on Arrival ไดในขณะนี้ 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

5. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี ้
5.1 ขอใหพิจารณาเรงรัดการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ

การบริหารสุขภาพโรงพยาบาลในจังหวัดเลย  (โรงพยาบาลเลย,โรงพยาบาล
วังสะพุง) โดย 

5.1.1 การพัฒนายกระดับระบบบริการสุขภาพดานการ
ใหบริการผาตัดและลดความแออัดในโรงพยาบาลเลย 
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5.1.2 การพัฒนายกระดับโรงพยาบาลวังสะพุงใหมีขีด
ความสามารถรองรับผูปวยที่เพิ่มขึ้นและการเปนโรงพยาบาลแมขาย 

ข อสั่ งก าร  ให ก ระทรวงสาธารณสุขร วม กับ
หนวยงานที่เก่ียวของรับขอเสนอไปพิจารณาในรายละเอียด 

นางปาณิศา  สุทธิบุญ   1. การพัฒนายกระดับระบบบริการสุขภาพดานการใหบริการผาตัด 
(แทน) นายแพทยสาธารณสุข และลดความแออัดในโรงพยาบาลเลย ในป 2562 มีแผนขยายเตียงจาก 
จังหวัดเลย 402 เตียง เปน 480 เตียง และในป 2565 ขยายเตียงเปน 522 เตียง 

  2. การพัฒนายกระดับโรงพยาบาลวังสะพุงใหมีขีดความสามารถ
รองรับผูปวยที่เพิ่มขึ้นและการเปนโรงพยาบาลแมขาย ในป 2562 ขยาย
เตียงจาก 90 เตียง เปน 112 เตียง และในป 2563 ยกระดับเปน M2 มี
แพทยเฉพาะทางทุกสาขา ในป 2565 ขยายเตียงเปน 120 เตียง 
  ขณะน้ีอยูในแผนของกระทรวงสาธารณสุขและนําเขามติ ครม.ให
เรงรัดติดตามใหไดรับการจัดสรรงบประมาณใหเร็วข้ึน 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

(2) ผลการประชุมระหวางนายกรัฐมนตรีกับผูวาราชการ

จังหวัด ผูแทนภาคเอกชน ผูบ ริหารทองถ่ิน และผูแทนเกษตรกร              

เ พื่ อ ขั บ เ ค ล่ื อ น ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จแ ล ะ สั ง ค มก ลุ ม จั ง ห วั ด                      

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เม่ือวันที่  13 ธันวาคม 2561               

ณ จังหวัดหนองคาย   

  ครั้ งที่  2 เ ม่ือวันที่  13 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุม
อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค  ชั้ น  2  อ า ค า ร เ รี ย น ร ว ม แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ก า ร  1 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

      1. ดานการพัฒนาระบบโลจิสติกส ดังน้ี 

 ขอสั่งการ ใหผูวาราชการนําขอมูลความกาวหนาไปชี้แจงกับ
ประชาชนทราบ และกระทรวงคมนาคมจัดลําดับความสําคัญจําเปนเรงดวน   

1.1 โครงการศึกษาความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ 
วิศวกรรม และผลกระทบส่ิงแวดลอม จํานวน 6 โครงการ 

1.1.1 การกอสรางถนนเลี่ยงเมืองเลย (BYPASS LOEI) 
1.1.2  ทางเลี่ยงเมืองเชียงคาน (BYPASS CHAING 

KHAN) จังหวดัเลย 
นายเมธี  อุนชวง      กิจกรรมที่ 1.1.1 ไดเสนอขอรับงบประมาณ 
(แทน) ผูอํานวยการ  ในแผนฯ ป งบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบรอยแลว 
แขวงทางหลวงเลยที่ 1 
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นายไพศาล จตุรพิธพร    กิจกรรมที่ 1.1.1 อยูในแผนฯ เรียบรอยแลว 
(แทน) เลขาธิการ สศช. งบประมาณ 25 ลานบาท 

    กิจกรรมที่  1.1.2 อยู ในแผนฯ ป  2564 
เรียบรอยแลว งบประมาณ 15 ลานบาท 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
1.1.3  การลงทุนระบบขนสงแบบบูรณาการเพื่อการ

ทองเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุมจังหวัด (ระบบ รถ ราง เรือ และการ
สรางทาเรือชายฝงแมน้ําโขง) 

นายไพศาล จตุรพิธพร      กิจกรรมที่ 1.1.3 อยูในแผนฯ ของ สนข. 
(แทน) เลขาธิการ สศช.   เรียบรอยแลว 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
1.1.4  การพัฒนาโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัด

อุดรธานี – จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 139 กิโลเมตร 

นายไพศาล จตุรพิธพร      กิจกรรมที่ 1.1.4 อยูในแผนฯ ป 2563  
(แทน) เลขาธิการ สศช.     

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
1.1.5  การกอสรางสะพานคูขนานสะพานมิตรภาพนํ้า

เหืองไทย – ลาว ดานพรมแดน บานนากระเซ็ง อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 

นายไพศาล จตุรพิธพร      กิจกรรมที่ 1.1.5 อยูในแผนฯ ซึ่งเปน  
(แทน) เลขาธิการ สศช.   โครงการความรวมมือระหวางประเทศตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
1.1.6  การกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว 

จังหวัดเลย 

นายไพศาล จตุรพิธพร      กิจกรรมที่ 1.1.6 เปนโครงการความรวมมือ 
(แทน) เลขาธิการ สศช.   ระหวางประเทศตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ 

มตทิี่ประชุม      รับทราบ 

1.2 โครงการขยายชองทางจราจร จํานวน 5 โครงการ 
ประกอบดวย 

1.2.1  โครงการขยายชองจราจรและขยายไหลทางทาง
หลวงหมายเลข 2023 (แยกทางหลวง ทล.2 ตําบลพันดอน อําเภอกุมภวา
ป – อําเภอวังสามหมอ) ระยะทาง 55.828 กิโลเมตร 
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1.2.2 โครงการขยายชองจราจรจาก 2 ชองจราจร 
เปน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอนบานเหลา – ดอนกลอย 
ชวง กม.5+000 – กม. 23+173 

นายไพศาล จตุรพิธพร      กิจกรรมที่ 1.2.1 และกิจกรรมที่ 1.2.2 
(แทน) เลขาธิการ สศช. อยูในแผนฯ เรียบรอยแลว 

มตทิี่ประชุม      รับทราบ 
1.2.3  โครงการขยายชองจราจรจาก 4 ชองจราจรเปน 

6 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 216 ตอนถนนวงเหวนรอบเมืองอุดรธานี 
ดานทิศตะวนัออก ชวงดําเนินการ 16+500 – 26+450 ระยะทาง 9.950 
กิโลเมตร 

นายไพศาล จตุรพิธพร      กิจกรรมที่ 1.2.3 อยูในแผนฯ เรียบรอยแลว 
(แทน) เลขาธิการ สศช.    

มตทิี่ประชุม      รับทราบ  
1.2.4  โครงการพัฒนาโครงขายทางหลวงหมายเลข 

210 อุดรธานี – หนองบัวลําภู – เลย ตอนนิคมเชียงพิน – หนองบัวลําภู 
ประกอบดวย ปรับปรุงผิวจราจรเปนคอนกรีต ขยายชองจราจรจาก 4 ชอง
จราจร เปน 6 ชองจราจร ทางหลวงผานยานชุมชน บูรณะผิวทางแอสฟลต 
งานแบริเออรคอนกรีต  

นายไพศาล จตุรพิธพร      กิจกรรมที่ 1.2.4 อยูในแผนฯ เรียบรอยแลว 
(แทน) เลขาธิการ สศช.    

มตทิี่ประชุม      รับทราบ.  
1.2.5  โครงการขยายชองจราจรจาก 2 ชองจราจร

เปน 4 ชองจราจร ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 – พิพิธภัณฑธรรม
เจดีย (หลวงตาพรมหาบัว ญาณสัมปณโน) ตําบลบานตาด อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวดัอุดรธานี 

นายไพศาล จตุรพิธพร      กิจกรรมที่ 1.2.5 อยูในแผนฯ เรียบรอยแลว 
(แทน) เลขาธิการ สศช.    

มตทิี่ประชุม      รับทราบ 

1.3 โครงการเพิ่มมาตรฐานทางหลวงโดยขยาย ไหลทาง 
จํานวน 6 โครงการ 

1.3.1 การขยายไหลทาง เปน  7/12 ทางหลวง
หมายเลข 2348 ตอนบานผือ - น้ําซึม - คีรีวงกต ชวงดําเนินการ 0+800 - 
40+000 ระยะทาง 39.200 กม. 
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1.3.2 การขยายไหลทางเปน 7/12 จํานวน 2 
เสนทาง (2.1) ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนหนองแวง – ขาวสาร ชวง
ดําเนินการ 31+500 - 42+397 ระยะทาง 10.897 กม. และทางหลวง
หมายเลข 2098 ตอนบานผือ - ขาวสาร ชวงดําเนินการ 0+200 - 
12+086 ระยะทาง 11.886 กม.  

นายไพศาล จตุรพิธพร      กิจกรรมที่ 1.3.1 และ กิจกรรมที่  
(แทน) เลขาธิการ สศช.   1.3.2 อยูในแผนฯ เรียบรอยแลว 

มตทิี่ประชุม      รับทราบ  

1.3 .3 การขยายไหลทางเปน 7/12 ทางหลวง
หมายเลข 2020 ตอนควบคุมที่ 0100, 0200 ตอน ทาบอ – บานวาน – 
บานผือ ระหวาง กม.3 + 500 – กม.23 + 200 ระยะทาง 19.70 
กิโลเมตร 

นายไพศาล จตุรพิธพร      กิจกรรมที่ 1.3.3 อยูในแผนฯ เรียบรอยแลว 
(แทน) เลขาธิการ สศช.    

มตทิี่ประชุม      รับทราบ  
   1.3.4 การขยายไหลทางเปน 7/12 ทางหลวง

หมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0100 , 0200 ตอน เหลาอุดม –           
บานปก – เฝาไร ระหวาง กม.0 + 000 – กม.23.450 ระยะทาง 
23.450 กิโลเมตร 

นายไพศาล จตุรพิธพร      กิจกรรมที่ 1.3.4 อยูในแผนฯ เรียบรอยแลว 
(แทน) เลขาธิการ สศช.    

มตทิี่ประชุม      รับทราบ  
1.3.5 ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม         

ที่ 0101 ตอน โพนพิสัย – โนนตอง ระหวาง กม.0 + 500 – กม.29 + 
500 เปนชวง ๆ ระยะทาง 27.000 กิโลเมตร 

นายไพศาล จตุรพิธพร      กิจกรรมที่ 1.3.5 อยูในแผนฯ เรียบรอยแลว 
(แทน) เลขาธิการ สศช.    

มตทิี่ประชุม      รับทราบ  
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1.3.6 โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ               
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 228 หนองบัวลําภู – ศรีบุญเรือง – 
ชุมแพ – ชัยภูมิ ไดแก ปรับปรุงชั้นโครงสรางทางและผิวทาง ทางเทาและ
ระบบระบายนํ้า ตอนหวยสายหนัง – ศรีบุญเรือง กม.83 + 490 – 84 + 
190 ตัดทางแยก ทล.2146 กม.0 + 0000 อําเภอเมืองหนองบัวลําภู 
จังหวัดหนองบัวลําภู และ การยกระดับคนัทางและขยายไหลทาง ตอนศรีบุญเรือง 
– วังหมื่น 

นายไพศาล จตุรพิธพร      กิจกรรมที่ 1.3.6 อยูในแผนฯ เรียบรอยแลว 
(แทน) เลขาธิการ สศช.    

มตทิี่ประชุม      รับทราบ  

2. ดานแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและการแกไขปญหาอุทกภัย 
ดังน้ี 

2.1 โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้าหวย
บางบาด จังหวดับึงกาฬ 
        ขอสั่งการ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณศึกษาความ
เหมาะสม 

2.2 โครงการศึกษารายละเอียดแหลงนํ้าในพื้นที่จังหวัดบึง
กาฬ เพื่อวางแผนพัฒนานํ้าทั้งระบบในพื้นที ่
        ขอสั่งการ ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติศึกษา
รายละเอียด แหลงนํ้า และแนวทางการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

นายไพศาล จตุรพิธพร         กิจกรรมที่ 2.1 และ กิจกรรม ที่ 2.2 อยูระหวางบรรจุ 
(แทน) เลขาธิการ สศช. ในแผนป 2564 และให สนช. รับเรื่อง ไปพิจารณา ในเรื่องแหลงนํ้า และ 

สนช. รับไปศึกษาแลว และให กระทรวงมหาดไทยประสานกับ สนช.  

มตทิี่ประชุม      รับทราบ  
2.3 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําและภูมิทัศนหวยหมากแขง 

จังหวัดอุดรธานี 
        ขอสั่งการ ใหกระทรวงมหาดไทยประสานสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติพิจารณารายละเอียด 

นายไพศาล จตุรพิธพร        กิจกรรมที่ 2.3 กระทรวงมหาดไทยเรงพิจารณา 
(แทน) เลขาธิการ สศช. โครงการแลวพิจารณาปรับแผนฯ  

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
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 3. ดานการยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มผลผลิต 
ดังน้ี 

3.1 โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่มี
ศักยภาพกลุมจังหวัด โดยสงเสริมการผลิตผักและสมุนไพร ส งเสริม           
การเล้ียงโคคุณภาพสูง สงเสริมการเล้ียงโคนม การพัฒนาแหลงทองเที่ยว    
เชิงเกษตรและปฏิบัติการเกษตร 
             ขอส่ังการ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับ 
ก ร ะท ร วง อุ ตสาหกรรม กระทรวงพาณิ ชย  กระทรวงศึ กษาธิ การ 
กระทรวงวทิยาศาสตร และเทคโนโลยี หนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่เก่ียวของ
พิจารณาในรายละเอียด 

นายสัญญา  ยานสิทธิ ์   เรื่องน้ีอยูในแผนพัฒนาจังหวัด ป 2563 เรียบรอยแลว 
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัด งบประมาณ 30 ลานบาท 
หนองบัวลําภ ู 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
3.2  โครงการพัฒนาและยกระดับตลาดผาบานนาขา             

สูการเปน Smart Market 
ขอสั่งการ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับ 

ก ร ะท ร วง อุ ตสาหกรรม กระทรวงพาณิ ชย  กระทรวงศึ กษาธิ การ 
กระทรวงวทิยาศาสตร และเทคโนโลยี หนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่เก่ียวของ
พิจารณาในรายละเอียด 

ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล   ดําเนินการขับเคลื่อนรวมกับสํานักงานพาณิชยจังหวดัอุดรธานี  
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัย  และหนวยงานที่เก่ียวของ และไดจัดทํางบประมาณ เสนอขอในแผนฯ ป 
ราชภัฏอดุรธาน ี    2563 งบประมาณ 22 ลานบาท เรียบรอยแลว 

ประธาน      บรรจุอยูในแผนฯ ป 2563 ในสวนของแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
(นายสิธิชัย จินดาหลวง)   ที่เปนการพัฒนาในลักษณะ cluster แลว 
รองผูวาราชการจังหวัดอดุรธานี 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
3.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยการเรียนรูและ

ออกแบบสรางสรรคผาทอมือลุมนํ้าโขง 
ขอสั่งการ ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวง

เกษ ตรและ สหกรณ  ก ระ ท รว ง อุ ต สาห กร ร ม  กร ะท ร วงพ าณิ ชย 
กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของพิจารณาดําเนินโครงการ 
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นายสมชัย  เผาผา    ไดประชุมผูที่มีสวนเก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน ไดจัดทํา 
ผูอํานวยการ โครงการเสนอไปประธานกลุมจังหวัดฯ งบประมาณ 239 ลานบาท เสนอ 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 เขางบจังหวัดฯ ป 2563 แลว แตเสนอชา จังหวดัจึงใหเสนอเขาแผนฯ ใน

ป 2564 แทน 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
3.4 โครงการสงเสริมการผลิตผาไหมและผาพื้นเมือง 

ประกอบดวย การคนหาอัตลักษณผาทอเมืองลุมภู ยกระดับผาทอเมืองลุมภู 
การจัดสราง “วิชชาลัยผาทอเมืองลุมภู” สงเสริมการตลาดและจับคูเจรจา
ธุรกิจ การตีแผประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณผาทอเมืองลุมภ ู

ขอสั่ งการ ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่
เก่ียวของพิจารณาโครงการ 

นายณัฐพงศ  คําวงศปน    กรมการพัฒนาชุมชนรบัไปดําเนินการ โดยผาน Function 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู นาจะบรรจุอยูในงบประมาณ ป 2563 งบประมาณ 56 ลานบาท 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด อยูระหวางรอการพิจารณาและดําเนินการตามระเบียบฯ 
หนองบัวลําภู 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
3.5 การขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย            
(1) ขอใหผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีไดรับสิทธิประโยชน
มากกวาหรือเทากับผูประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน             
(2) ขอใหมีการสํารวจและศึกษาเพ่ือกอสรางถนน Local Road เช่ือมตอ
จากถนนเลียบทางรถไฟหนองตะไกจนถึงใจกลางเมืองอุดรธานี (UD Town) 
ระยะทาง 16 กิโลเมตร ซึ่งไดกอสรางระยะแรกเสร็จไปแลว 1 กิโลเมตร 
เพื่ อเพิ่ม เสนทางสัญจรและรองรับการเติบ โตของชุมชนรอบนิคม
อุตสาหกรรมอุดรธานีในอนาคต 

ขอสั่งการ ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่
เก่ียวของ พิจารณารายละเอียด 

นายสมพร พิรุณสุนทร    การรถไฟแหงประเทศไทย รอหนังสือแจงจากหนวยงานที่ 
สารวัตรแขวงบํารุงทางอุดรธาน/ี เก่ียวของ ขอใชพื้นที่ดําเนินการ 
การรถไฟ 
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นายไพศาล จตรุพิธพร     ขอใหแจงเรื่องไปยังคณะกรรมการ BOI โดยตรง 
(แทน) เลขาธิการ สศช. 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

4. ดานการทองเที่ยว ดงัน้ี 
4.1 โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแหลงทองเที่ยว

บานเชียง จังหวัดอุดรธานี 
      ขอส่ังการ ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับหนวยงาน           
ที่เก่ียวของ ไดแก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
พิจารณารายละเอียด 

นายประจักษ หลาจางวาง    ดําเนินการสงเรื่องไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อ  
(แทน) โยธาธิการและผังเมือง บรรจใุนแผน ป 2563 แลว แตสงไมทัน เนื่องจากแบบมีปญหา เลยเปลี่ยน  
จังหวัดอุดรธานี เขาแผนฯ ในป 2564 แทน งบประมาณ 150 ลานบาท และในสวนของงบ

กลุมจังหวัดฯ ป 2563 งบประมาณ 20 ลานบาท ไดสงแบบประมาณการ
ให สํานักงบประมาณเรียบรอยแลว 

มตทิี่ประชุม   รับทราบ 
4.2 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอุทยานแหงชาติภูเกา –  

ภูพานคํา 
       ขอสั่ งการ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมกับหนวยงานที่เ ก่ียวของไดแก  กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พิจารณารายละเอียด 

นายเติม  สัตพชยั     ดําเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 105 ลานบาท    
(แทน) ผูอํานวยการ จากการตรวจสอบ พบวาอยูในเขตพ้ืนที่อุทยาน จํานวน 4 โครงการ ซึ่งจะ  
อทุยานแหงชาติภูเกา – ภูพานคํา ตองไดรับความเห็นชอบจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช และ

ขณะน้ีอยูระหวางขอความเห็นชอบจากหนวยงานดังกลาว      

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
4.3 ขอใหบรรจุโครงการ Landmark ประติมากรรม 

พญานาคราชคู มิตรภาพแหงลุมนํ้าแมน้ําโขง ณ วัดอาฮงศิลาวาส ตําบลไคสี 
อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ไวในแผนแมบทตามวถิีชีวิตลุมนํ้าโขง 

ขอสั่งการ ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
พิจารณาบรรจุโครงการ 

นายจํารัส  นาแฉลม            อยูในแผนฯ ป 2563 งบประมาณ 49 ลานบาท 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
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มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

5. ดานการพัฒนาคุณภาพชวีิต ดังน้ี  
5.1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการประชาชน 

ประกอบดวย 
5.1.1  โ คร งการพัฒนาถนนรอบทะเลบั วแดง            

โดยการกอสรางถนนลาดยางพรอมเลนจักรยานรอบทะเลบัวแดง ระยะทาง 
21 กิโลเมตร 

ขอส่ังการ ใหกระทรวงมหาดไทยประสาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาโครงการ 

นายสงา คาํศรี           แผนดําเนินการในป 2563 ระยะทาง  
(แทน) ผูอํานวยการโครงการสงน้ํา 13.9 กม. งบประมาณ ตาม พรบ. ของกรมชลประทาน ระยะทาง 8.4 กม. 
และบํารุงรักษากุมภวาป และงบกลุมจังหวัดฯ อีก จํานวน 5.5 กม. รวมงบประมาณ 26.8 ลานบาท 

สวนที่เหลืออีกจํานวน 7.5 กม. จัดเขาแผนฯ ในป 2564 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
5.1.2 โครงการกอสรางสนามกีฬาภาคตะวันออก -

เฉียงเหนือตอนบน (สามพราว) ระยะที่ 2 โดยกอสรางโรงยิมเนเซียม            
ขนาดความจุ 5,000 ที่นั่ง พรอมระบบปรับอากาศ อัฒจันทร และปายบอก
คะแนน ตอเน่ืองจากระยะที่ 1 

ขอส่ังการ ใหกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา พิจารณาโครงการ  

นายธนดร  พุทธรักษ         อัฒจันทรรอบสนามฟุตบอลดานทิศใต และ 
นายกสมาคมกีฬา ปายบอกคะแนน งบประมาณ 115 ลานบาท สวนกอสรางโรงยิมเนเซียม 
แหงจังหวัดอุดรธาน ี ขนาดความจุ 5,000 ที่นั่ง ททท. ไดเสนอของบประมาณเหลือจายกับ 

สํานักงบประมาณ แลว แตเนื่องจากไมมีงบประมาณ โดยไดรับแจงวาถา
เปนงบประมาณเรงดวนใหของบประมาณกับกลุมจังหวัดฯ หรือบรรจุใน
แผนฯ ป 2564  

นายสิธิชัย จินดาหลวง         การกอสรางสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีเปน 
รองผูวาราชการจังหวัดอดุรธานี มติ ครม.ป 2554 ให กกท. กอสรางสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี ภายใต

กรอบงบประมาณ 600 ลานบาท โดยในป 2558 ไดจัดสรรงบประมาณ
ใหมีในเฟสที่ 1 จํานวน 200 กวาลานบาท โดยไดสนามฟุตบอลกับ
อัฒจันทร ซาย – ขวา โดยสวนที่เหลือ 400 กวาลานบาท ใหรอระยะตอไป 
โดยนําเขาไปขอใน ครม.สัญจร เพื่อเรงรัดงบประมาณในสวนที่ยังคงเหลือ 

นายไพศาล จตุรพิธพร        ขอใหสงเรื่องไปยังบอรดของการกีฬาโดยตรง 
(แทน) เลขาธิการ สศช. 
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มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

5.1.3 โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Udonthani 
City) โดยการพัฒนาและออกแบบระบบการพัฒนาเมืองรวมกับพื้นที่ ไดแก 
ระบบรักษาความปลอดภัยเมือง ระบบจัดการจราจรอัจฉริยะ ระบบการดูแล
คุณภาพชีวิตประชาชน ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลเมือง (Big Data) 
ระบบงาน City Platform ระบบจัดการขอมูล ระบบการใหบริการ
ประชาชน ระบบการติดตอสื่อสารกับประชาชน และระบบ Interactive 
Technology และ City Smart Map ประยุกตใชขอมูลดานตําแหนงที่ตั้ง
ขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) และพัฒนาแผนที่แบบบูรณาการ 

ขอส่ังการ ใหกระทรวงมหาดไทยประสาน
กระทรวงดจิิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาในรายละเอียด 

นางหทัยรัตน  แสนธ ิ         ปจจุบันเทศบาลนครอุดรธานีอยูระหวาง 
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอดุรธาน ี การจัดทําแผนฯ รวมกับจังหวัดอุดรธานี โดยครอบคลุมทั้ง 6 เรื่อง ภายใต

กรอบงบประมาณ 180 ลานบาท โดยจะอยูในแผนฯ ป 2563 ของ
เทศบาล สวนที่เหลือก็จะขอบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดตอไป 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
5.1.4 โครงการพัฒนาพื้นที่จอดรถสวนบุคคลขาเขา 

– ขาออก และจัดการจราจรเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับรถยนตและ
ผูใชบริการเขา – ออก ระหวางประเทศ ณ ดานพรมแดน สะพานมิตรภาพ
ไทย – ลาว แหงที่ 1 อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ขอสั่งการ ใหกระทรวงการคลังรับไปศึกษา
ออกแบบโครงการทางกายภาพกอนเสนอ ครม. 

นายสมบัติ  คอนทอง         โครงการฯ อยูระหวางการออกแบบ 
(แทน) นายดานศุลกากรหนองคาย โครงสรางอาคารหลัก โดยหนวยงานที่รับออกแบบคือ โยธาธิการและ         

ผังเมืองจังหวัดหนองคาย ปจจุบันรูปแบบรายการดําเนินการคืบหนาไปแลว
กวา รอยละ 70 คาดวาจะแลวเสร็จภายในตนเดือนมิถุนายน 2562                    
โดยกรมธนารักษจะเปนหนวยงานติดตามความกาวหนา และรายงานตอ
กระทรวงการคลัง 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
5.2  การพัฒนาดานสาธารณูปโภค ประกอบดวย 

5.2.1 ขอใหเรงรัดพิจารณาโครงการกอสรางปรับปรุง
ขยายระบบประปาอุดรธานี – หนองคาย – หนองบัวลําภู ที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณตามโครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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ขอ ส่ังการ ให สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรบัไปเรงพิจารณาโครงการ 

นายไพศาล จตุรพิธพร        อยูระหวางการนําเสนอเขา ครม. 
(แทน) เลขาธิการ สศช. 

นายธนกร  ศลิปะรายะ          รอความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 
(แทน) ผูอํานวยการการประปา 
สวนภูมิภาคเขต 7 อุดรธาน ี         

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
5.2.2 ขอใหเรงรัดโครงการกอสรางระบบรวบรวม 

และบําบัดนํ้าเสียชุมชนริมแมน้ําโขง เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอ           
เชียงคาน จังหวัดเลย 

ขอส่ังการ ใหกระทรวงมหาดไทย รวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ
มหาชน) กระทรวงมหาดไทย พิจารณาเรงรัดโครงการ 

องคการจัดการน้ําเสีย    ไมมีผูมาชี้แจง 

มตทิี่ประชุม     - 
5.3  การพัฒนาระบบสาธารณสุข ประกอบดวย 

  ขอส่ังการ ใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับหนวยงานที่
เก่ียวของพิจารณาในรายละเอียด 

5 .3 .1 โครงการศูนยการแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสานประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธาน ี

นายเรวัฒน  ศิรินิกร         ดําเนินการออกแบบเรียบรอยแลว มีปญหา 
(แทน) นายแพทยสาธารณสุข เรื่องที่ดินที่ไปทําประชามติ มีผูคัดคาน จํานวน 3 ราย จึงขอใหมีการรอการ 
จังหวัดอุดรธาน ี พิจารณาออกไปกอน บรรจุอยู ในแผนฯ ป  2564 ของกระทรวง

สาธารณสุขเรียบรอยแลว  

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

5 . 3 . 2  ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร                 
ทางการแพทยและสาธารณสุขสูความเปนศูนยกลางดานการบริการสุขภาพ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชทาบอ จังหวัดหนองคาย 
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นายแพทยไพโรจน รัตนะเจริญธรรม         บรรจุไวในแผนฯ ป 2563 งบประมาณ 
(แทน) นายแพทยสาธารณสุข 35 ลานบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 11 รายการ ปจจุบันโรงพยาบาล 
จังหวัดหนองคาย ไดกําหนดรูปแบบรายการครบ 1 รายการ และพรอมดําเนินการ 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

  5.3.3 โครงการกอสรางอาคารบริการ Premium 
Service พรอมที่จอดรถ โรงพยาบาลหนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย 

นายแพทยปยะเดช วลีพิทักษเดช     งบประมาณ 290 ลานบาทอยูระหวาง 
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาล ออกแบบคืบหนาไปแลวกวา 80% จะแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 
หนองคาย 2562 พรอมดําเนินการ 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

5.3.4 การเพิ่มศักยภาพการใหบริการผูปวยหองฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภ ู

นายณัฐพงศ  คําวงศปน       กระทรวงสาธารณสุขไมไดจัดสรรโครงการ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด ใหกับโรงพยาบาลหนองบัวลําภู จึงขอตัดออก โดยจังหวัดจะรับเขาไปบรรจุ 
หนองบัวลําภ ู ในแผนพัฒนาจังหวดัตอไป 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

5.3.5 โครงการยกระดับศักยภาพโรงพยาบาล            
บึงกาฬ ประกอบดวย กอสรางอาคารอํานวยการผูปวยนอกและอุบัติเหตุ 
ฉุกเฉิน ตามแบบเลขที่ 10327 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 ช้ัน พื้นที่
ใชสอย 23,765 ตารางเมตร และจัดหาครุภัณฑทางการแพทย  

นายจํารัส  นาแฉลม         กระทรวงสาธารสุข  ไดบรรจุไวในแผนฯ  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ  ป 2563 งบประมาณ 649 ลานบาท เรียบรอยแลว 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา โครงการ/กิจกรรม เพ่ือขอรับการสนับสนุน 
          จาก กรอ.สวนกลาง  

      4.1  จังหวัดอุดรธานี  
นายสวาท ธีระรัตนนุกุลชัย          1. การขอขยายระยะเวลายกเวนคาธรรมเนียมวีซา 
ประธานหอการคาจังหวัดอดุรธานี นักทองเที่ยว   

2. การผลักดันการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน –
ออกเฉียงเหนือ (IEC) 
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    ไดมีการขอยกเวนคาธรรมเนียมวีซาบริเวณดานจังหวัด

หนองคาย ซึ่งมีนักทองเที่ยวทั้งจากประเทศจีน และเกาหลี เดินทาง           
เพื่อจะขอเขามาจํานวนมาก โดยขอขยายระยะเวลายกเวนคาธรรมเนียมวีซา 

    โดยมีนักทองเที่ยวจีนที่มาเที่ยวในเวียงจันทนมากถึง
จํานวน 5,000 คน เม่ือเที่ยวเสร็จก็จะมีจับจายซื้อของซึ่งนักทองเที่ยวจะ
เดินทางมาจังหวัดอุดรธานี แตไมสามารถเดินทางเขามาได จึงอยากขอใหมี
การขยายระยะเวลายกเวนคาธรรมเนียมวซีา 

นายเสกสรร  ศรีไพรวรรณ    อยูระหวางการประชุมพิจารณาของ ครม. และคงเลือก 
ผูอํานวยการการทองเที่ยว ปฏิบัติยกเวนเฉพาะในสวนของจังหวัดหนองคาย ไมได คงมีการยกเวนทั้ง 
แหงประเทศไทย สํานักงานอุดรธาน ี ประเทศ 

นางสาวอรุณีย  วิศิษฎชัยนนท    มติ ครม. เมือ่วันที่ 24 เมษายน 2562 ครม.มีมต ิ
(แทน) สรรพากรพื้นที่อดุรธานี อนุมัติขยายระยะเวลายกเวนคาธรรมเนียมวีซา (visa on arrival) แลว       

กับนักทองเที่ยวไมเกิน 15 วัน สําหรับคาธรรมเนียม 1 ครั้ง ไมเกิน 
2,000.- บาท โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 ตุลาคม 
2562  

มตทิี่ประชุม     เห็นชอบ 

4.2 จังหวัดหนองคาย  
นางสาวณัชชา  พันธเพ็ง     1. การพัฒนาเกษตรอินทรียในพื้นที่กลุมจังหวัด 
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัด          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
หนองคาย   ไดมีการทําบันทึกขอตกลงเม่ือวันที่  30 กันยายน 

2561 โดยจะมีการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย จํานวน 54,000 ไร           
ซึ่งจังหวัดหนองคาย มีพื้นที่เปาหมายจํานวน 5,000 ไร และไดมีการ
รับรองกลุมเกษตรกรแลว จํานวน 260 ราย มีพื้นที่ จํานวน 1,600 ไร 

นายสัญญา  ยานสิทธิ ์   การพัฒนาเกษตรอินทรีย ในพื้นที่ ทั้ง 5 จังหวัดใน 
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัด กลุมจังหวดัฯ โครงการตนน้ํา คือ การขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 100 บอ 
หนองบัวลําภ ู ในการยกระดับเกษตรปลอดภัยเปนเกษตรอินทรีย ทั้งดานปศุสัตวและ

ประมง การบรรจุภัณฑและการแปรรูป รวมถึงการตลาด    
นางมนนิภา โกวิทสิริกุล     2. การขยายเวลาการดําเนินมาตรการ visa on arrival  
ประธานหอการคาจังหวัดหนองคาย การขอวีซาจีน ไปจนถึงส้ินป 2562 

ครม. ไดมีมติใหขยายแลวเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 
ตุลาคม 2562 เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรองอยางจังหวัด
หนองคายดวย 

 



~ 37 ~ 
 
นายธนภัทร  ยุทธเกษมสันต    เน่ืองจากมีนักทองเที่ยวเขามาพักคางคืนที่เวยีงจันทน  
กรรมการ หอการคาจังหวัดหนองคาย สปป.ลาว เพิ่มมากขึ้น จังหวัดหนองคายตองการใหนักทองเที่ยวในกลุมน้ี

เขามาในไทย โดยมีกลุมบิ๊กไบคของจีนมากันเยอะ และนักทองเที่ยวที่ขับ
รถเขามาอีกสวนหน่ึง ผาน ตม. จังหวัดหนองคาย จากเดือนมีนาคม 
จนถึงปจจุบัน จํานวน 1,500 คน 

3. การเ พ่ิมมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่การ
ทองเที่ยว โดยการเพิ่มเสาไฟสองสวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 2  

โดยเปนการติดตั้งไฟสองสวางถนนสายจังหวัดอุดรธานี 
- จังหวัดหนองคาย เพื่อเปนการลดอุบัติเหตุจึงอยากขอใหมีโครงการน้ีขึ้น 

4. จัดทําแผนพัฒนาระยะสั้นเรื่องการทองเที่ยว การคา 
การลงทุนในกลุมจังหวัดในระดับกลางลงไปเพื่อรองรับการแขงขั้นเมื่อมี
การเชือ่มโยงโดยรถไฟความเร็วสูง 

อยากใหจังหวัดและกลุมจังหวัดฯ พิจารณาจัดทําแผน
ใหชวยเหลือผูประกอบการรายยอยในลักษณะน้ี โดยหอการคาจังหวัด
หนองคาย จะมีการจัดประชุมในส้ินเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมี
ผูเชี่ยวชาญจาก มข.,นิดา และหอการคาไทย รวมทั้งผูประกอบการ
ภายในจังหวดั ประชาชนภายในจังหวัดเขารวมประชุม 

5. การลดภาษีซ้ําซอนของผูประกอบการโรงแรมใหถูกลง 
การเก็บภาษีโดยหลายหนวยงาน ไดแก อบจ.,เทศบาล 

และจังหวัด อยากใหมีการรวมคาธรรมเนียมตางๆ ใหเปนแบบเบ็ดเสรจ็ 
และการพัฒนาเกษตรอินทรียในพื้นที่กลุมจังหวัดฯ 

หอการคาจังหวัดหนองคาย ไดลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเกษตรกรในเรื่องของ
เกษตรอินทรีย ผูประกอบการใหอยากใหมีการตั้งศูนยเกษตรอินทรียข้ึน           
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประธาน  เรื่องที่  1 ผลักดันตอเน่ือง การจัดตั้ งศูนย ใหกลุมจังหวัดฯ         
เปนเจาภาพ โดยใหจังหวดัหนองบัวลําภู เปนหนวยงานรับผิดชอบ 

  เรื่องที่  2 ครม. มีมติขยายแลว กลุมจังหวัดฯ ควรมีหนังสือ
ขอบคุณไปยังรัฐบาล และขอใหตอขยายออกไปอีก 

  เรื่ องที่  3 ใหแขวงทางหลวงรับเรื่ องไป และเปนมติของ              
กรอ.กลุมจังหวัดฯ เพื่อจะนําสงไปยงั กรอ.สวนกลาง ตอไป 

พ.ต.ท.นธิวัชร  ดิลกพงศโยธิน  มติ ครม. เรื่องขอยกเวน visa on arrival ไดมีประกาศ 
(แทน) รองผูกํากับการตรวจคนเขาเมือง กฏกระทรวงเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีผลบังคับใช เมื่อวนัที่ 30  
จังหวัดหนองคาย เมษายน 2562 โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 

ตุลาคม 2562 เปนการยกเวนเก็บคาธรรมเนียมบริเวณดานพรมแดนที่เดิน
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ทางเขามาทั้งหมดภายในประเทศ โดย visa on arrival ยกเวนใหทั้งหมด 
19 สัญชาติ 19 ประเทศ  

ประธาน  เรื่องที่  4 ใหจังหวัดหนองคายดําเนินการจัดประชุมไปกอน  
จังหวัดอุดรธานีจะไดจัดประชุมในคราวตอไป 

  เรื่องที่ 5 เปนมติที่ประชุม และสงเรื่องไปยัง กรอ.สวนกลาง    

มตทิี่ประชุม     เห็นชอบ 

4.3 จังหวัดเลย 
นายณัฐพล เหลืองวงศไพศาล    1. โครงการเกษตรอินทรีย และการพัฒนาศูนย 
ประธานหอการคาจังหวัดเลย  นวตักรรมเกษตรอินทรีย 

2. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ 
สําหรับขอที่ 1 และ 2 อยากให  กรอ.กลุมจังหวัด

ผลักดันสงตอไปยัง กรอ.สวนกลาง 
3. การทองเที่ยวส่ีเหลี่ยมวัฒนธรรม ประเด็นการขอ

ขยายเวลา เปด – ปด ดานพรมแดนบานนากระเซง็ อําเภอทาล่ี จังหวดัเลย 
อาจจะมีเพิ่มเติมอีกดานที่ อําเภอปากชม จังหวัดเลย 

ขามไปยงั วังเวียง สปป.ลาว  
4. โครงการ Tourist center & OTOP Center 

ศนูยบริการนักทองเที่ยว และจําหนายสินคา OTOP 
กรอ.จังหวัดเลย เห็นความจําเปนและใหสงตอเรื่องไปยัง 

กรอ.สวนกลาง 
5. โครงการสงเสริมการตลาดไมดอกไมประดับ 
กรอ.กลุมจังหวัดฯ ใหความสําคัญ เพื่อเปนการสงเสริม

การทองเที่ยว 
6. โครงการติดตั้งกลอง CCTV อยากให กรอ.กลุม

จังหวัดฯใหความสําคัญ 

ประธาน  ฝากใหเปนประเด็นสําคัญ และใหจังหวัดเลยยกรางโครงการ 
ประเด็นที่ 3 เปนขอพิจารณาและมติที่ประชุม  

นายไพศาล จตุรพิธพร  สําหรับโครงการ CCTV ใหเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการบริหาร 
(แทน) เลขาธิการ สศช. การบูรณาการแผนและระบบกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV (ของ        

พล.อ. ประวติร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี) โดยตรง 

มตทิี่ประชุม     เห็นชอบ 
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      4.4 จังหวัดหนองบัวลําภู  
นายณัฐพงศ  คําวงศปน     1. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู เชื่อมโยง แตละพื้นที่เขาเปนเสนทางทองเที่ยว 
   2. พัฒนายกระดับ ผูประกอบการดานที่พัก และ

ผูประกอบการดานอาหาร 
   จังหวัดหนองบัวลําภู ขอถอนเรื่องออกจากวาระ  

มตทิี่ประชุม     เห็นชอบ 

      4.5 จังหวัดบึงกาฬ  
นายจํารัส  นาแฉลม     1. โครงการกอสรางทางหลวงเชื่อมโยงระหวางประเทศ  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมกอสรางทางหลวงเช่ือมโยงระหวางประเทศ กม. 102 + 000 –  
 114 + 200       

  เพื่อเช่ือมถนนทางหลวงหมายเลข 22 ระหวาง จังหวัด
บึงกาฬ – ผานอําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี และผานอําเภอคําตากลา 
จังหวัดสกลนคร โดยกรมทางหลวงไดมีการกอสรางเปนชวงๆ ไวแลว 
โดยจะขอให กรอ.กลุมจังหวัด เรงรัดใหดําเนินการใหเร็วขึ้น 

2. โครงการศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ 
จังหวัดบึงกาฬ ป พ.ศ. 2563 จะมีการกอสรางสะพาน

มิตรภาพแหงที่ 5 บึงกาฬ – ปากซัน โดยมีงบประมาณในการกอสราง 
จํานวน 3,930 ลบ. โดยเปนงบประมาณประเทศไทย จํานวน 2,630 
ลบ. และ ของ สปป.ลาว จํานวน 1,300 ลบ. โดยการกอสรางจะแลว
เสร็จในป 2566 ซึ่งไดมีการศึกษาความเหมาะสมไปกอน โดยไดมีการ
จัดเตรียมพ้ืนที่ไวแลว ประมาณ 1,700 ไร ซึ่งพื้นที่มีความพรอมในการ
ดําเนินการ  

3. โครงการศึกษาการจัดตั้ งสถาบันอาชี วศึกษา
นานาชาต ิ

จังหวัดบึงกาฬ ยังไมมีสถาบันอาชีวศึกษา จึงขอใหมี
การจัดตั้ง โดยเปนการบูรณาการสถานศึกษา เขาดวยกัน ระหวาง
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ และวิทยาลัยการอาชีพเซกา โดยจัดต้ังเปน
สถาบันอาชีวศึกษานานาชาติ เพื่อรองรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน
และในภูมิภาค 

4. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกยางพารา
เปนพืชเศรษฐกิจ การสงเสริมการผลิตไมผล 
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สามารถดําเนินการไดภายในกลุมจังหวัดฯ โดยจังหวัด
บึงกาฬสวนที่สวนใหญปลูกยางพารา ประมาณ 1 ลานไร ซึ่งปจจุบันไดมี
การสงเสริมใหมีการปลูกเงาะโรงเรียน และปลูกทุเรียน  

5. โครงการจัดตั้งศูนยเพาะพันธุปลาน้ําจืด 
ขอให  กรอ.กลุ มจั งหวัด ผลักดันไปยั งหนวยงาน                 

ที่เกี่ยวของ 
ประธาน  ขอใหทุกจังหวัดจัดเตรียมขอมูล โครงการ/กิจกรรม ใหพรอมใน

การขอรับการสนับสนุนโครงการมายัง กรอ.กลุมจังหวัดฯ ในการประชุม 

นายไพศาล จตุรพิธพร  ควรมีการตกผลึกโครงการ/กิจกรรม ไวกอนที่จะเสนอเขาในที ่
(แทน) เลขาธิการ สศช. ประชุม กรอ.กลุมจังหวัด และเปนโครงการที่มีไวในมือ สามารถหยิบมา

ใชไดเลย โดยเฉพาะกรณีเรงดวน สามารถนํามาเสนอของบประมาณได 

มตทิี่ประชุม     เห็นชอบ 

ทั้งนี้ ขอใหทุกจังหวัดในกลุมจังหวัด ที่เสนอโครงการเขาที่
ประชุมไดทบทวนรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม แลวนําเสนอตาม
แบบรายงานสรุปสาระสําคัญการประชุม กรอ.จังหวัด/กลุมจังหวัด 
(แบบ กรอ. 1 – แบบ กรอ. 3) 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง อื่นๆ (ถามี) 

นางมนนิภา โกวิทสิริกุล    เรื่องการดดูทรายของจังหวัดหนองคาย อยากใหพิจารณาขอ  
ประธานหอการคาจังหวัดหนองคาย อนุญาตใหดูดทรายในลําน้ําโขง เน่ืองจากติดขัดในขอกฏหมายระหวาง

ประเทศเปนผลใหผูประกอบการจะตองถูกปดกิจการ ซึ่ งคาดวา                
ทางรัฐบาลไมมีแนวทางชวยเหลือแกไข จะเปนผลใหผูประกอบการ             
ที่เหลือตองถูกปดกิจการไปดวย จะสงผลใหโครงการกอสรางในพื้นที่  
กลุมจังหวัดฯ ขาดแคลนทรายในการกอสรางหากยังไมมีหนวยงานรัฐ          
เขามาชวยเหลือ 

นายจิรศักดิ์  ศรีคชา  ในสวนของจังหวดัหนองคาย เมื่อไดรับเรื่องจากผูประกอบการ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย แลว ไดมีการรายงานไปยังสวนกลาง โดยมีขอกําหนด ขอตกลงระหวาง

ประ เทศ ในการดู ดทร าย  โดยมี คณะกรรมการส วนกลา ง คื อ 
คณะกรรมการดูดทรายของกระทรวงมหาดไทย โดยมีหนวยงานที่
เกี่ยวของหลายหนวยงานดวยกัน ทั้งในเรื่องความมั่นคง และชายแดน 
โดยอํานาจพิจารณาในเบ้ืองตนเปนของจังหวัดหนองคาย สุดทายจะสงไป
ยังกรอ.สวนกลาง โดยในประเด็นความคิดเห็นของผูประกอบการ             
จังหวัดหนองคาย ไดสงขอมูลไปแลว โดยเปนอํานาจหนาที่ของสวนกลาง
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ที่ จะพิจารณา ทั้ ง น้ีหากผู ประกอบการจะสง เรื่ อ ง เข าที่ ประชุม             
กรอ.กลุมจังหวัดฯ ใหจัดทําหนังสือแจงเพ่ิมเติมมาดวย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

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

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 

      
 

      

               

ลงชื่อ มาลินทร  พันธุเดช     
      (นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)    ผูจดรายงานการประชุม 
  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 


