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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1   

คร้ังที่ 2/2558 

วันพฤหัสบดีท่ี 17ธันวาคม 2558  เวลา 14.00น. 

ณ หองประชุมสบายดี ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 
 

 

ผูมาประชุม 

1. นายชยาวุธ  จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี /หัวหนากลุมจังหวัด            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประธานกรรมการ 

2. นายสมบูรณ โอฬารกิจเจริญ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 

(แทน)ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 

รองประธานกรรมการ 

3. นายบัญญัติ  ศรีอุทัย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย 

(แทน)ผูวาราชการจังหวัดเลย 

รองประธานกรรมการ 

4. นายสุริยัน  เหลาสุอาด ประธานหอการคากลุมจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

รองประธานกรรมการ 

5. นายวิโรจน พิพัฒนไชยศิร ิ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีปรึกษา 

6. นางสาวสุดสาคร  เย็นสวัสดิ ์ (แทน) พาณิชยจังหวัดเลย กรรมการ 

7. นายพัตทอง กิตติวัฒน (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 

8. นายเชวงศักดิ์  คําตา (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย กรรมการ 

9. นายวศิน  ศุภพิสิทธิ์ (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 

10. นายนิราศ  เทียมวงศ (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรรมการ 

11. นางวรจิตร  ปญญาด ี (แทน) คลังเขต 4 กรรมการ 

12. นายภิญโญ  แสดแกว (แทน) ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

13. นายเสริมชัย  ลี้เขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
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14. นายมนตรี หมวกไสว (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
15. นายประเทศ  แยมยินดี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ 

16. นายประเสริฐ  พงษปยทัตน (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 

17. นายเมธินทร  ผาบจันดา (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  กรรมการ 

18. นางมนนิภา  โกวิทศิริกุล ประธานหอการคาจังหวัดหนองคาย กรรมการ 

19. นายธีระศักดิ์  ศุภพิทักษไพบูลย ประธานหอการคาจังหวัดเลย กรรมการ 

20. นายเจตน เกตุจํานงค (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 

21. นางสาวปนัดดา  พันธุกํ่า (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 

22. นายวิชัย  มานะ (แทน) ดานศุลกากรทาลี่ จังหวัดเลย กรรมการ 

23. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

24. นายปญจชัย เลื่อมประเสริฐ หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

25. น.ส.อุบลวรรณ  จันทประสาร (แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 

1. ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย รองประธานกรรมการ ติดราชการ 

2. ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ รองประธานกรรมการ ติดราชการ 

3. ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนท่ีภาคหอการคาไทย ท่ีปรึกษา ติดภารกิจ 

4. ประธานเขตพ้ืนท่ีสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ตอนบน 1 

รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ 

5. พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ 

6. พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 

7. พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ 

8. พาณิชยจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 

9. พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 

10. อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
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11. ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 

12. หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ 

13. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ 

14. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ ติดราชการ 

15. ผูอํานวยการสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กรรมการ ติดราชการ 

16. ประธานหอการคาจังหวัดหนองหนองบัวลําภู กรรมการ ติดภารกิจ 

17. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ 

18. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 

19. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ 

20. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ 

21. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดภารกิจ 

22. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 

23. นายดานศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 

24. นายดานศุลกากรเชียงคาน จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 

25. หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

ติดราชการ 

26. เลขาธิการหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

ติดภารกิจ 

27. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน 1  

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 

 

1.นางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน คลังจังหวัดอุดรธานี 

2.นายชัยณรัตน  สุชนวนิช ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี 

3. นางสาวปวิชญาดา  พรกุณา เลขาธิการชมรมธนาคาร จังหวัดอุดรธานี 

4.นายบุญญฤทธิ์  สิปปะสุชน ท่ีปรึกษาชมรมธนาคาร จังหวัดอุดรธานี 

5. นายธนพร  สีบุญ รอง ผอ. แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1 
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6. นางฐิติรัตน  บุญประคม ผูจัดการธนาคารออมสิน สาขาโพศรี จังหวัดอุดรธานี 

7. นางทิพยวรรณ  วังศานุวัตร (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานอุดรธานี 

8. นายสัมฤทธิ์  หอบรรลือกิจ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี 

9. นางสุวรรณ  ศิริวรรณหอม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (สํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี) 

10. นายจักรพันธ  เรืองอนันต สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

11. วาท่ี รต.หญิงธนวรรณ ชินชัยวุธ นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ สํานักงานพาณิชย            
จังหวัดเลย 

12. นายพิชัย พาศร ี สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

13. นายจรัส วงษธรรม สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

14. นางลดาวัลย โภคานิตย สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

15. นางรสริน ศิริเกตุ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

16. นางสาวมาลินทร พันธุเดช สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

17. นางสาวศิรินภา วิเศษศิริ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

18. นางสาวชาคริยา ใจขาน สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

19. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
ประธาน  ขอเปดการประชุม คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน                

เพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1  ครั้งท่ี 2/2558 และคงจะเปนการประชุมครั้งสุดทายของป 
พ.ศ. 2558 และนาจะใหมีการประชุมไตรมาสละหนึ่งครั้ง เพ่ือเปนการ
สนองนโยบายของทานนายกรัฐมนตรี โดยมีการเชิญภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชารัฐเขารวมประชุมดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 22 
เมษายน 2558 

เลขานุการ   เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2558 ณ โรงแรมประจักษตรา                         
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

   สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน เพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ กรอ. 
จังหวัดอุดรธานี/กรอ. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2558 ซ่ึงไดสรุปผลการประชุมสัมมนา ดังกลาว 
แจงคณะกรรมการฯ ตามหนังสือ ท่ี มท 0224 (อด)/ว 1819 ลงวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2558เพ่ือทราบและตรวจสอบแลว จึงขอให
คณะกรรมการไดพิจารณา หากมีขอบกพรอง หรือคลาดเคลื่อน ขอให
เสนอตอท่ีประชุมเพ่ือแกไขตอไป  

ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพ่ือทราบ  

 3.1 สรุปผลการประชุมหอการคาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 33 จังหวัด
อุดรธานี (หอการคาจังหวัดอุดรธานี) 

ประธานหอการคากลุมจังหวัด   ระหวางวันท่ี 27 –  29 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดอุดรธานี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนเจาภาพรวมประชุมหอการคาท่ัวประเทศครั้งท่ี 33 โดยในสวน                   

ท่ีเก่ียวของกับหอการคาจังหวัดอุดรธานีมี ดังนี้ 
- ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 หอการคาจังหวัดอุดรธานี  

ไดมีการจัดงานเลี้ยงตอนรับคณะผูแทนหอการคาท่ัวประเทศ ท่ีศาลเจา
ปูยาจังหวัดอุดรธานี โดยไดมีบูธอาหารจํานวนกวา 200 บูธ ท่ีมารวมใน
การจัด ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากหอการคาจากท่ัวประเทศ และมีการ
จัดการแสดงตอนรับคณะ 

- ในวันท่ี 28 –  29 พฤศจิกายน 2558มีการประชุม                    
ท่ีโรงแรมเซ็นทารา แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จังหวัดอุดรธานีและมีการ
เปดตัวโครงการ /หนูนิดชวนชิม/ท่ีโพศรีวิลเลจ โดยมีรานคา             ท่ี
เขารวมโครงการกวา 200 กวาราน และมีการจัดงานตอนรับผูโดยสารคน
ท่ีสองลาน ณ ทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี โดยมีการจัดขบวนกองยาว
ตอนรับ โดยเปนนักทองเท่ียวชาวนอรเวย ซ่ึงมีภรรยาเปนคนไทย  โดยมี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา รวมในงานดวยและมีการ
สัมมนาเรื่องนวัตกรรมนําไทยสูความเปนเลิศ และทางหอการคาจังหวัด
อุดรธานี ขอขอบคุณผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี และนายกองคกรบริหารสวน
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จังหวัดอุดรธานี และผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีทําใหการประชุมในครั้งนี้
สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ประธาน   ขอขอบคุณทุกฝายในการจัดงานประชุมหอการคาท่ัวประเทศครั้ง
ท่ี 33 จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

มติท่ีประชุม      รับทราบ  

  3.2ขอมูลสถานการณเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ของกลุมจังหวัด
(สํานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี) 

คลังจังหวัดอุดรธานี   ขอมูลภาวะเศรษฐกิจ “กลุมสบายดี” ไตรมาสท่ี 3 ป 2558 
(อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) ดังนี้ 

- ดานการบริโภคภาคเอกชน มีการหดตัวท่ีสําคัญ คือสินเชื่อ              
เพ่ือการอุปโภคบริโภค มีการหดตัวถึง รอยละ 21.5 จํานวนจดทะเบียน
รถยนต มีการหดตัวถึงรอยละ 11.3 จํานวนรถบรรทุกสวนบุคคล มีการ
หดตัว รอยละ 15.0 จํานวนรถจักรยานยนต มีการหดตัวถึง รอยละ 7.7  

- ดานการลงทุนภาคเอกชน มีการหดตัวท่ีสําคัญ คือ พ้ืนท่ีรับ
อนุญาตกอสราง มีการหดตัว ถึง รอยละ 26.8  

- ดานการคลัง มีการหดตัวท่ีสําคัญ คือ รายจายประจํา มีการหด
ตัวถึงรอยละ 35.9 รายจายลงทุน มีการหดตัวถึงรอยละ 19.8 

- ดานการคาชายแดน มีการหดตัวท่ีสําคัญ คือ การสงออกมีการ
หดตัวถึงรอยละ 4.1 การนําเขา มีการหดตัวถึงรอยละ 29.2 

- ดานการผลิตภาคเกษตรกรรม มีการหดตัวท่ีสําคัญ คือ 
ยางพารามีการหดตัวถึงรอยละ 21.3 ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีการหดตัวถึง
รอยละ 10.0 ขาวเหนียว มีการหดตัวถึงรอยละ 6.1 

- ดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มีการหดตัวท่ีสําคัญ คือ อัตรา
เงินเฟอ รอยละ 0.4 อัตราการวางงาน มีการหดตัวถึงรอยละ 0.6 

- ดานภาคการเงิน มีการหดตัวท่ีสําคัญ คือ ปริมาณเงินฝาก มี
การหดตัวถึงรอยละ 3.5 ปริมาณสินเชื่อ มีการหดตัวถึงรอยละ 9.3  

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี   ขอมูลท่ีทางคลังจังหวัดอุดรธานีกลาวในท่ีประชุมเปนขอมูลเชิง
สรุปแตไมสามารถตอบโจทยอะไรไดเลย และไมสามารถนํามาใชประโยชน
อะไรไดเลย เชน สินคาเกษตร ยางพารามีการหดตัวท่ีลดลง แตการหดตัว
เปนขอมูลเชิงปริมาณ หรือคุณคา และไมสามารถแกไขปญหาในแตละดาน
ได 

 
 
 
 



~ 7 ~ 
 

ประธาน   คลังจังหวัดอุดรธานี นําขอมูลเหลานี้มาจากท่ีไหน 
 

คลังจังหวัดอุดรธานี   ขอมูลท่ีไดนําเสนอมาจากขอมูลของสํานักงานคลังจังหวัดทุก
จังหวัดในกลุมจังหวัด 

มติท่ีประชุม    รับทราบ  

 3.3ขอมูลสถานการณดานการลงทุนของกลุมจังหวัด (ชมรมธนาคาร
จังหวัดอุดรธานี) 

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี   จากโครงการดอกเบี้ยต่ํา SMEs วงเงินกู 100,000 ลานบาท 
ในขณะนี้จะมีเงินลงทุนมาเพ่ิมอีก 50,000 ลานบาท โดยเปนการลงทุน
ใหม ไมใหกูเพ่ือไปรีไฟแนนซ  

ท่ีปรึกษาชมรมธนาคาร   ในสวนของสินเชื่อจังหวัดอุดรธานี มีวงเงินสินเชื่อท้ังหมด 
72,000 ลานบาท โดยมีวงเงินกูอยูใน 2 สวน คือ บุคคล คือซ้ือในสวน
ของอสังหาริมทรัพย จํานวน 53 % และภาคธุรกิจ ซ้ือมา ขายไป                 
เชน รานขายทอง ตัวแทนจําหนายรถยนต รถจักรยานยนต อุปโภค 
บริโภค จํานวน 47 % โดยเม่ือเทียบกับป 2557 ตัวเลขมีการหดตัวลง 
ถึงรอยละ 20   

ประธาน   ดานการคาชายแดนมีการนําเขาเพ่ิมข้ึนในไตรมาสแรก                
ถึงรอยละ 74 ไตรมาสท่ี 2 รอยละ 48.6 และไตรมาสท่ี 3 รอยละ 
29.2 โดยในสวนท่ีนําเขา คือ พลังงานจากประเทศลาว แรทองคํา และ
แรทองแดง 

มติท่ีประชุม    รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง สืบเนื่องการประชุมครั้งท่ี แลว 
แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1   สรุปผลการดําเนินงานของกรมทางหลวง ตามแผนพัฒนา -             

ทางหลวงพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ  คือ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู เลย บึงกาฬ สกลนคร 
และนครพนม โดยมีแผนพัฒนาโครงขายของจังหวัด ดังนี้ 

- จังหวัดเลย มีแผนพัฒนาโครงขายของจังหวัดท้ังหมด 6 
โครงการ 

- จังหวัดหนองบัวลําภู มีแผนพัฒนาโครงขายของจังหวัด
ท้ังหมด 6 โครงการ แลวเสร็จ 1 โครงการ สวนท่ียังดําเนินการไมแลว
เสร็จจะเปนการขยายชองทางจราจรจาก 4 ชองทาง เปน 6 ชองทาง คือ
ชวงหนองบัวลําภู –  วังสะพุง, วังสะพุง –  นากลาง 
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- จังหวัดอุดรธานี มีแผนพัฒนาโครงขายของจังหวัด                  
ท่ีอยูระหวางดําเนินการอยู 2 โครงการ โดยท่ีดําเนินการแลวเสร็จ คือ
ถนนวงแหวนดานทิศใต งบประมาณ 280 ลานบาท และสายหนองหาร 
–  สวางแดนดิน งบประมาณ 880 ลานบาท อยูระหวางดําเนินงาน             
และอยูระหวางดําเนินโครงการขอเสนอของบประมาณ อีก 8 โครงการ 
เพ่ือเสนอของบประมาณ ป 2560 

- จังหวัดหนองคาย มีแผนพัฒนาโครงขายของจังหวัดท่ีอยู
ระหวางดําเนินโครงการ 1 โครงการ คือ ชวงหนองคาย –  โพนพิสัย 
งบประมาณ 700 ลานบาท และอยูระหวางดําเนินการคือ ชวงโพนพิสัย 
–  บึงกาฬ งบประมาณ 1,200 ลานบาท อยูระหวางดําเนินการ 

- จังหวัดสกลนคร มีแผนพัฒนาโครงขายของจังหวัดท่ีอยู
ระหวางดําเนินโครงการ 6 โครงการ คือ การขยายชองทางจราจร จาก 4 
ชองทาง เปน 6 ชองทาง คือ ชวงสกลนคร –  นครพนม งบประมาณ 
490 ลานบาท ชวงพังโคน –  พรรณนานิคม  งบประมาณ 540 ลานบาท 
เปน 4 ชองจราจร 

- จังหวัดนครพนม มีแผนพัฒนาโครงขายของจังหวัดท่ีอยู
ระหวางดําเนินโครงการ 7 โครงการ สวนใหญจะเปนงานขยาย 4 ชอง
จราจร อยูในชวงของบประมาณ ป 2560 –  2562 

- จังหวัดบึงกาฬ  มีแผนพัฒนาโครงขายของจังหวัดท่ีอยู
ระหวางดําเนินโครงการ 5 โครงการ โดยมีโครงการใหญท่ีสําคัญ คือ 
โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงท่ี 5 (บึงกาฬ –  ปากซัน) 
งบประมาณ 3,900 ลานบาท ขณะนี้อยูในข้ันตอนออก พรฎ. เวนคืน
ท่ีดิน และขอเงินงบประมาณดําเนินการ 

 

ประธาน      คาดวาจะแลวเสร็จชวงเวลาไหน 
 

แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1   ข้ึนอยูกับการไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย   ขอเสนอการกอสรางถนนวงแหวนรอบจังหวัดเลย เขาไวใน
แผนพัฒนาฯ ดวย 

ประธานหอการคาจังหวัดเลย   การกอสรางทางเลี่ยงเมืองของจังหวัด ไดมีการนําเขาท่ีประชุม 
กรอ.จังหวัด ป 2557 ท่ีผานมาแลว ซ่ึงปจจุบันไดผานมาปกวาแลว และ
ไดมีการพูดคุยกันเรียบรอยแลว และวงแหวนรอบนอกตองใชงบประมาณ
ท่ีสูงพอควร คงตองแบงเปนชวงๆ ในการกอสราง 

ประธานหอการคาจังหวัดหนองคาย   สายเลี่ยงเมือง ท่ีจะออกไป อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย มีการ
ดําเนินงาน หรืออยูในข้ันตอนใดแลว 
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แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1   อยูในชวงท่ีกําลังศึกษาความเปนไปไดของการกอสราง กอนท่ีจะ

ดําเนินการกอสราง ตอไป 

ผูอํานวยการทาอากาศยานอุดรธานี   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม กรอ.เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2558 
เรื่องการพัฒนาทาอากาศยานในภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 

1. สนามบินจังหวัดเลย มีความขับแคบ กรมทาอากาศยานได
เสนอของบประมาณในป 2560 เรียบแลว และในป 2559 ไดจัดสรร
งบประมาณจํานวน 5 ลานบาท เพ่ือขยายอาคารผูโดยสารจาก 150 คน 
เปน 300 คน ในชั่วโมงเรงดวนปจจุบันทางวิ่งทางขับยังสามารถรองรับได 
และไดมีการผลักดันสนามบินจังหวัดเลย เปนสนามบินศุลกากรเพ่ือรองรับ
สูสมาคมอาเซียนซ่ึงอยูในชวงการยกราง เพ่ือใหเปนสนามบินศุลกากรได 

2. จังหวัดอุดรธานี โครงการพัฒนาทาอากาศยานอุดรธานี โดย
มีการกอสรางและปรับปรุงอาคารผูโดยสารหลังเดิมท่ีไมไดใชงานแลว ให
เปนอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ พรอมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน 
งบประมาณ 269 ลานบาท ปจจุบันไดกอสรางแลวเสร็จ พรอมใหบริการ
แลว จะใหบริการเท่ียวบินระหวางประเทศ โดยจะเปนสายการบินไทย
แอรเอเชียท่ีจะเปดใหบริการใน ป 2559 

การขยายท่ีจอดทาอากาศยาน จาก 7 ลํา เปน 15 ลํา 
พรอมกัน โดยในป 2559 และ 2560 ทางกรมไดรับการจัดสรร
งบประมาณจํานวน 195 ลานบาท เพ่ือขยายท่ีจอดอากาศยานจาก 7 ลํา 
เปน 11 ลํา และขยายท่ีจอดรถจากเดิม 560 คัน เพ่ิมข้ึนอีกจํานวน 
500 คัน แตยังไมเพียงพอกับความตองการของผูใชบริการ ทางทาอากาศ
ยานไดขอความอนุเคราะหจากแขวงการทางหลวงอุดรธานี ขอเครื่องจักร
มาทําการขยายท่ีจอดเพ่ิมข้ึนไดอีก จํานวน 150 คัน 

การขยายชองทางเขาออกสนามบินในชวงเวลาเรงดวน โดย
มีการขอความอนุเคราะหจากแขวงการทางหลวงชนบทอุดรธานี ใหทํา
การเปดชองทางเพ่ิมข้ึนอีก 1 ชองทาง คือฝงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เพ่ือ
ลดปริมาณการจราจรในชวงชั่วโมงเรงดวน 

ปริมาณการขนสงสินคามีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน การจัดสราง
อาคารจัดสงสินคา โดยทางกรมไดมีการเสนอขอการจัดสรรงบประมาณ
จํานวน 40 ลานบาท ในป 2560 เพ่ือกอสรางอาคารคลังสินคา 

ประธาน   ใหของบกลางปสรางสะพานเชื่อมงวงชางจาก 1 เปน 2            
มีแนวทางท่ีจะเปนไปไดหรือเปลา 

   เรื่องเขาท่ีประชุม กรอ.จังหวัด คือสํานักงานเทศบาลนคร
อุดรธานีไดทําเรื่องไปยังกองทัพอากาศเพ่ือขอพ้ืนท่ีกองบิน 23 เพ่ือทํา
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ถนนลัดเลาะไปยังสนามบินในชวงเวลาเรงดวนในซอยจินตคามท่ีประชุม
เห็นชอบแลว แตยังไมมีหนังสือเสนอมาเลย 

3. จังหวัดบึงกาฬ อยูระหวางท่ีกรมการบินกําลังศึกษาความ
เปนไปไดของการกอสรางสนามบิน จังหวัดบึงกาฬ 

ประธานหอการคากลุมจังหวัด   ขอเสนอโครงการการแกไขปญหาแลงซํ้าซากในพ้ืนท่ี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ประธาน   ขอใหจังหวัดประชุม กรอ.จังหวัดอยางสมํ่าเสมอ และในสวนของ
กลุมจังหวัดใหประชุมไตรมาสละครั้ง (สามเดือนครั้ง) 

 

ผูแทนจังหวัดเลย   ขอเสนอโครงการกอสรางกระเชาภูกระดึง จังหวัดเลย โดยมี
การศึกษาความเปนไปไดเสร็จเรียบรอยแลวเรื่องอยูในกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรี ตอไป 

 

ผูแทนจังหวัดเลย   อยากจะขอใหกลุมจังหวัดผลักดันโครงการกอสรางกระเชาภู
กระดึงอีกทางหนึ่งดวยเพ่ือจะไดเอาเขา ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

ประธาน ทําไหมตองเอาเขา ครม. 
 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย   โครงการกอสรางกระเชาภูกระดึง จังหวัดเลย ทาง กรอ.จังหวัด
ไดมีการผลักดันตลอด และทางกลุมจังหวัดก็มีการผลักดันชวย โดยไดรับ
การบรรจุโครงการใน ครม.สัญจร เม่ือวันท่ี 21 –  22  มกราคม 2555 
โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 24 ลานบาท เพ่ือทําการศึกษา
วิจัย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดทําการศึกษาความเหมาะสม                
เปนไปได และอยูระหวางนําเขา ครม. 

 

ประธาน สงเรื่องไปยัง 
 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย สงเรื่องไปยัง ครม. เรียบรอยแลว อยูระหวางเสนอเรื่องเขา ครม. เพ่ือให 
ครม. รับทราบในเรื่องนี้ 

 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย เรื่องเงินลงทุนสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม ( SME) มีไมเพียงพอจากท่ี
รัฐบาลจัดสรรให 

 

ประธาน ทางธนาคารตอบไดหรือไม วาจะมีเงินลงมาอีกหรือไม 
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี   วงเงินงบประมาณ จํานวน 100,000 ลานบาท สามารถยื่นกูได

ภายในเดือนธันวาคม 2558 และสามารถใชไดภายในมีนาคม 2559 แต
ในความเปนจริงใชหมดภายในหนึ่งเดือน ในระหวางนี้ มีเงินอยูประมาณ 
50,000 ลานบาท  

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย   ขอรูข้ันตอนการกูเงินท่ีเปนข้ันตอนท่ีชัดเจน 
 

ประธาน   เง่ือนไขท่ียุงยากมีวิธีการแกไขไดบางไหม 
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ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี   หลักเกณฑเง่ือนไข การพิจารณา ของแตละธนาคารจะไม
เหมือนกันข้ึนอยูกับแตละธนาคาร 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
     5.1 (ประเด็นนําเสนอโดย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนท่ี
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการคาไทย/หอการคากลุมจังหวัด)  

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย  นโยบายของทานนายกใหทุกจังหวัดชายแดนใหจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

ประธาน      จังหวัดมีการผลักดันหรือไม  
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย   มีการเสนอไปแลววาจังหวัดเลยจะไดเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน

เฟสท่ี 3 
ประธาน   รอใหจังหวัดมีความชัดเจนกอน และในสวนของจังหวัดของ

หนองคายเปนอยางไรบาง 
ผูแทนจังหวัดหนองคาย    ในสวนของจังหวัดหนองคายไดมีการเวนคืนท่ีในอําภอส

ระใครแลว และไดประกาศเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษเรียบรอยแลว 
     5.2(ประเด็นนําเสนอโดยสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/
     สภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด)  

ประธานสภาอุตสาหกรรมการภาค  ขอเสนอใหเชิญผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทยมาเขารวมประชุมดวย 
 
     

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

     ลงชื่อผูจดรายงานการประชุม  มาลินทร  พันธุเดช  
                     (นางสาวมาลินทร  พันธุเดช) 
              เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

  

     ลงชื่อผูตรวจรายงานการประชุม        จรัส  วงษธรรม 
                (นายจรัส  วงษธรรม) 
        นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 


