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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1   

ครั้งที่ 3/2557 

วันพฤหัสบดีที่ 4  ธันวาคม 2557  เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมสบายดี ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 
 

 

ผู้มาประชุม 

1. นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

ประธานกรรมการ 

2. นายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภ ู

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 

รองประธานกรรมการ 

3. นายมงคล อดทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองคาย 

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธานกรรมการ 

4. นายจ ารัส นาแฉล้ม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธานกรรมการ 

5. นายสุธี ศรีทักจันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

รองประธานกรรมการ 

6. นายวิโรจน ์พิพัฒน์ไชยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรึกษา 

7. นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ (แทน) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

รองประธานกรรมการ 

8. นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด                         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

รองประธานกรรมการ 

9. นายสมยงค์ ตระกูลจึง พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 

10. นายวีระพงศ์ สืบค้า พาณิชย์จังหวัดเลย กรรมการ 

11. นายสันติ วิลาพล (แทน) พาณิชย์จังหวัดหนองคาย กรรมการ 
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12. นายวิโรจน์ พิเภก พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 

13. นายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 

14. นายรังสรรค์ สิงหบุตร อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย กรรมการ 

15. นายปัตติ เพียงทอง (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 

16. นายสมปราชญ์ ราชโยธา (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรรมการ 

17. นายสิงหา กิติกังวล อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 

18. นางกฤติยา ทองไกรรัตน์ (แทน) คลังเขต 4 กรรมการ 

19. นางปิติพร ค าบัว (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 

20. นายจรูญ แสนพิมพ์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 

21. นายสุริยา จันทรกระจ่าง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรรมการ 

22. รศ.สุเมธ แก่นมณี ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กรรมการ 

23. นายธนวิทย์ คงสุริยะ (แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 

24. นายสุริยัน เหล่าสุอาภา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 

25. นายสะอาด พรหมภักดี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย กรรมการ 

26. นายเจตน์ เกตุจานงค์ (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 

27. นายธวชั เพ่งพินิจ (แทน) ด่านศุลกากรท่าลี่ กรรมการ 

28. นายบรรเจิด ตันตะละ (แทน) นายด่านศุลกากรบึงกาฬ กรรมการ 

29. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหน้าส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

30. นายพรพิทักษ์ อ ามาตทัศน์ (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

31. นายสุธี ศรีทักจันทา (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่ภาคหอการค้าไทย ที่ปรึกษา ติดภารกิจ 

2. ประธานเขตพ้ืนที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ตอนบน 1 

รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ 

3. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ ติดราชการ 

4. ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ 

5. ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 

6. หัวหน้าส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ 

7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ 

8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 

9. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ ติดราชการ 

10. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ 

11. ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดภารกิจ 

12. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ 

13. ประธานหอการค้าบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 

14. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ 

15. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ ติดภารกิจ 

16. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดภารกิจ 

17. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ 

18. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ 

19. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ ติดภารกิจ 

20. นายด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 

21. นายด่านศุลกากรเชียงคาน จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 

22. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน 1  

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ติดภารกิจ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายจักรพันธ์ เรืองอนันต์ สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. นางสาวสรัญญา ลิทธิ์ถีระสุวรรณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4. ว่าที่ รต.หญิงน้ าฟ้า ทิพย์เนตร ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5. นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี 

6. นายชยพล ขุนเรศ ด่านศุลกากรท่าลี่ 

7. นางมณีวรรณ พรหมพุทธา นักวิชาการพาณิชย์ ปฏิบัติการ 

8. นายพิชัย พาศรี ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

9. นายจรัส วงษ์ธรรม ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

10. นางลดาวัลย์ โภคานิตย์ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

11. นางรสริน ศิริเกตุ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

12. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

13. นางสาวศิรินภา วิเศษศิริ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

13. นางสาวชาคริยา ใจขาน ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

14. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร 

15. นางศศิกาญจน์ สนิทวงศ์ชัย 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ติดราชการไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงมอบหมายให้ นายณรงค์  พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน              
ที่ประชุม เมื่อกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที ่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ  ุดรธานี  ติดภารกิจ จึง

มอบหมายให้กระผม นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่แทน และขอแนะน า รองผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวล าภู คือ นายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ ซึ่งมารับต าแหน่งใหม่ 
และส่วนราชการต่างๆ ที่เดินทางมารับต าแหน่งใหม่  

ที่ประชุม  ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25  
     กรกฎาคม 2557 
เลขานุการ     ตามท่ีกลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่  
     2/2557  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเลยพาเลซ   
     อ.เมือง จ.เลย และส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดได้จัดส่ง รายงาน
     การประชุมให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบแล้วตามหนังสือกลุ่มจังหวัดฯ 
     ที่ มท 0224(อด) /ว 1978 ลว 17 กันยายน 2557   
     (ดูรายละเอียดได้ทาง www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวข้อ :  
     หนังสือเวียน : รายงานการประชุม กรอ.) จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
     และรับรองอีกครั้งหนึ่ง 

ที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3           เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
     3.1 ข้อเสนอการจัดประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด 
ประธานสภาอุตสาหกรรม   ตามท่ีประชุม กรอ.ครั้งที่ 2/2557 มีการเสนอให้จัดประชุมกรอ.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กลุ่มจังหวัด อย่างน้อย 5 ครั้ง/ปี โดยหมุนเวียนกันไปจัดประชุมในกลุ่ม
     จังหวัดทั้ง 5 จังหวัด นั้น ไม่ทราบว่าเป็นมติที่ประชุมหรือไม่ 

ประธาน      เป็นข้อเสนอในการประชุมครั้งที่แล้ว ขอให้ที่ประชุมแสดงความ 
     คิดเห็น เพ่ือเป็นมติที่ประชุม 

เลขานุการ     การจัดประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ 2 เดือน/ครั้ง สอดคล้องกับ 
     แนวทางข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด    เพ่ือให้การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ มีความชัดเจนในการจัด 
หนองบัวล าภู    ประชุมก็เป็นแนวทางที่ต้องด าเนินการอยู่แล้ว แต่ต้องบริหารจัดการให้ดี
     ควรออกปฏิทิน ก าหนดมาเลยว่า ครั้งที่ 1 เมื่อไหร่ ที่ไหน และจังหวัดใด
     เป็นเจ้าภาพ ควรจะจัดก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอย่าง 
     น้อย 1-2 วัน ไม่ต้องออกหนังสืออีกแล้ว ให้ฝ่ายเลขาฯ ก าหนดออกมา
     เลย และเมื่อใดที่จัดไม่ได้ให้จังหวัดนั้นๆ ออกหนังสือเลื่อนการประชุม  
     เหตุผลคือจะได้มีการวางแผนล่วงหน้าในการมาประชุม ไม่ใช่มอบแต่ 
     ผู้แทนมา ผลการด าเนินงานของ กรอ.กลุ่มจังหวัด จะได้เป็นรูปธรรม 

ประธาน      ผมขอเสนอว่าควรเป็นประมาณกลางเดือนดีหรือไม่ เพราะปลาย
     เดือนจะมีการประชุมถี่มาก 
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มติที่ประชุม     เห็นชอบให้มีการจัดประชุม กรอ. 2 เดือน/ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี 
     ของสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนที่จะจัด และมอบฝ่ายเลขานุการ แจ้งเชิญ 
     ประชุมด้วยทุกครั้ง 

     3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ       
     ขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) 
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี   ตามท่ีส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     
     (สสว.) ก าหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
     ขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มจังหวัดในทุกกลุ่มจังหวัด และส านักงาน 
     อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ในฐานะเลขานุการได้ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการฯ ดังกล่าวตามค าสั่ง ที่ 2697/2557 ลว. 17 กรกฎาคม 
     2557 และที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ เห็นชอบให้ปรับปรุงค าสั่ง 
     ดังกล่าว นั้น 

      ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นเลขานุการทาง 
     คณะกรรมการฯ จึงได้มีค าสั่ง 3158/2557 ลว. 18 ส.ค. 2557  
     แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม ดังนี้ 
     (1)  หัวหน้าส านักงานจังหวัดทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  เป็นกรรมการ 
     (2)  ประธานกลุ่ม OTOP ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด      เป็ นกร รมการ
     (3)  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เป็นกรรมการ 

      หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมแล้ว ได้จัดประชุม 
     คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมการิน 
     เพ่ือคัดเลือกข้อเสนอโครงการของบประมาณจาก สสว. ประจ าปี 
     งบประมาณพ.ศ. 2559 จ านวน 3 โครงการ คือ 
     (1)  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ภาคอุตสาหกรรมกลุ่ม
     จังหวัดฯ 7.7 ล้านบาท 
     (2)  โครงการพัฒนาศักยภาพ SME กลุ่มจังหวัด  20 ล้านบาท ของสภา
     อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
     (3)  โครงการเพิ่มศักยภาพ SME ภาคการท่องเที่ยวและบริการ  
     15.2 ล้านบาท 
     รวมทั้งสิ้น 42.9 ล้านบาท ซึ่งส่งไปยัง สสว. เรียบร้อยแล้ว 

      ส าหรับปี 2558 ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่ากลุ่มจังหวัดฯ ได้ 
     รับจัดสรร 6.15 ล้านบาท ซึ่งเมื่อได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ ฝ่าย 
     เลขานุการฯ จะได้เชิญประชุมต่อไป 

ประธาน      SMEs เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้มีการส่งเสริม
     และรวมกลุ่มกันทั้ง 5 จังหวัด เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหรือกลุ่ม 
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     วิสาหกจิชุมชน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการจัด
     ท าข้อเสนอโครงการได้จัดท าในภาพของกลุ่มจังหวัดฯ แจ้งให้ทุกท่าน 
     ทราบเพ่ือเป็นช่องทางในการของบประมาณอีกช่องทางหนึ่ง  

ที่ประชุม     ทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อทราบ 
 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(เพิ่มเติม)  

เลขานุการ  ตามท่ีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้มีค าสั่ง
ที่ 14/2556 ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด  นั้น 
 คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 
1/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ให้ปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จั งหวัด/กลุ่มจั งหวัด กลุ่มจั งหวัดฯ จึง            
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด เพ่ิมเติม จ านวน 4 ท่าน 
ซึ่งประกอบด้วย 1) นายด่านศุลกากรหนองคาย 2) นายด่านศุลกากร          
ท่าลี่  3) นายด่านศุลกากรเชียงคาน 4) นายด่านศุลกากรบึงกาฬ              
และได้เชิญคณะกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 

ที่ประชุม  ทราบ 

 4.2 การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก                       
เฉียงเหนือ 

ประธาน  เป็นเรื่องของภาคราชการ แต่มีความส าคัญจ าเป็นต้องให้ภาคเอกชน
ทราบด้วย สืบเนื่องจาก กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ร่วมลง
นามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่          
ม.นเรศวร ม.บูรพา ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และ ม.สงขลานครินทร์ ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด 
(Regional Operation  Center : ROC) เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 โดยมหาวิทยาลัยทั้ง 8 สถาบัน ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของ ROC ในการดูแลรับผิดชอบกลุ่มจังหวัด ได้ด าเนินโครงการวิจัย
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งภาค
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ธุรกิจเอกชนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือเตรียมความพร้อม เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 

  ส าหรับกลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบบน 1 
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ) รับผิดชอบโดยศูนย์
ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยสถาบัน
ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้มีการ
ด าเนินงานไปแล้ว ดังนี้ 
  1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง โครงการ
เย็บตะเข็บชายแดนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านเชื่อมโยงอาเซียน ทั้งนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
  2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ก าลังศึกษาวิจัย เรื่อง การเชื่อมโยง
ระหว่างการท่องเที่ยวและบริการกับสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า 
การลงทุน  และสาขาการผลิตที่ เ กี่ ยวข้องของกลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
  3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบกรอบ
การด าเนินงานโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดฯ แล้ว ทั้งนี้ตาม
มติที่ประชุมคณะท างานก าหนดกรอบการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วม
กลุ่มจังหวัดฯ  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557  
  รายละเ อี ยดขอเรี ยน เชิญ ผอ.สถาบั นยุ ทธศาสตร์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.สุเมธ แก่นมณี ชี้แจงทั้งเรื่อง
รายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และเรื่องเพ่ือพิจารณาโครงการที่จะ
ด าเนินการในปี 2558 ไปในวาระเดียวกัน 

ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์   รายงานผลการด าเนินงาน  โครงการวิจัย เรื่อง “การเชื่อมโยง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ระหว่างการท่องเที่ยวและบริการ กับสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   การค้า การลงทุน และสาขาการผลิตที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัดภาค 
     ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 1 ปี ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญา

จ้างเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยศึกษา
เกี่ยวกับเรื่อง ศักยภาพ ทางด้านการค้า  การท่องเที่ยว การบริการ กับสาขา
การเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และสาขาการผลิตที่
เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการค้า การท่องเที่ยว โดยเมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จจะน าเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป โดยงวดงานที่ 1 
ด าเนินการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเกษตร และส่งงวดงานไปแล้ว งวดงานที่ 2 
รายงานความคืบหน้าและส่งงวดงานไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
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2557 ส่วนงวดงานที่ 3 คือภายใน 24 มิถุนายน 2558 ขณะนี้ด าเนินการ
ได้แล้ว 70% ของงานทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญา 

ที่ประชุม  ทราบ 

ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์  กรอบการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ตามมติที่ประชุมคณะท างานก าหนดกรอบการด าเนินงานของ 
     ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เห็นชอบ
     กรอบแนวทางด าเนินงานของ ROC ในปี 2558 ดังนี้ 

     แนวทางการด าเนินโครงการ 
      1. ให้มหาวิทยาลัยทั้ง 8 สถาบันร่วมกับกลุ่มจังหวัดพิจารณา 
     จัดท าโครงการที่เป็นโครงการด าเนินการ 
     หรือ 
      2. พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2556 – 2557 ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดเพ่ือน ามา 
     ด าเนินการต่อยอดให้เป็นรูปธรรม 
      3. จ านวนโครงการจะเป็น 1 โครงการ/กลุ่มจังหวัดหรือมากกว่า 
     1 โครงการ/กลุ่มจังหวัดก็ได้หรือกรณีมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบตั้งแต่ 2 
     กลุ่มจังหวัดขึ้นไปจะบูรณาการระหว่างกลุ่มจังหวัดจัดท าเป็นโครงการ 
     เดียวก็ได้ 

     ลักษณะโครงการ 
      1. ต้องเป็นโครงการที่เพ่ิมขีดความสามารถให้แก่จังหวัด/กลุ่ม 
     จังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งสอดคล้องกับ
     แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 / นโยบาย 
     รัฐบาล/ยุทธศาสตร์ประเทศ/ยุทธศาสตร์อาเซียน และจุดยืนทาง 
     ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
      2. ต้องเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและมี
     ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของภาคประชาชน/ธุรกิจเอกชน 
      3. ต้องเป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาจาก กรอ.กลุ่มจังหวัด 
      4. ค่าใช้จ่ายของโครงการต้องไม่เป็นลักษณะรายจ่าย งบลงทุน 
     การซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานหรือแจกจ่ายสิ่งของให้ประชาชนโดยตรง 
      5. ไม่เป็นโครงการวิจัย/การจ้างที่ปรึกษาหรือน าบุคลากรเดินทาง
     ไปทัศนศึกษา/ดูงานในต่างประเทศ 
      6. ต้องเป็นโครงการที่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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     งบประมาณ 
      1. งบประมาณส าหรับด าเนินโครงการจ านวน 1.5 ล้านบาท/ 
     กลุ่มจังหวัด 
      2. มท.(กองคลัง สป.) โอนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติตาม   
     ข้อ 1 ให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเช่นเดียวกับการด าเนินการในปี 2556 

      เหตุผล : 1. เพ่ือความคล่องตัวและความรวดเร็วของโครงการ 
     เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ในการด าเนินการเมื่อปี 2556 ด้วย
     แล้ว 
                2. เนื่องจากบางกลุ่มจังหวัดมีข้อจ ากัดในการด าเนินการ อาทิ 
     ขาดแคลนบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยๆ ท าให้การด าเนิน
     โครงการล่าช้าเหมือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

      หมายเหตุ : 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท.โอนงบประมาณ
     ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการโดยตรง 
                   2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มท.ตัดโอนงบประมาณให้กลุ่ม 
     จังหวัดเป็นหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณแทน 

     วิธีด าเนินโครงการ 
      1. มหาวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบพิจารณาเสนอ
     โครงการตามลักษณะโครงการที่ก าหนด 
      2. มหาวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มจังหวัดน าโครงการตามข้อ 1. เสนอ
     ที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
      3. มหาวิทยาลัยส่งโครงการที่ผ่านความเห็นชอบตามข้อ 2 ให้ 
     มท.น าเสนอคณะท างานพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของศูนย์ 
     ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด เพื่อพิจารณารายละเอียดของโครงการและ 
     งบประมาณ (มหาวิทยาลัยและกลุ่มจังหวัดต้องน าเสนอโครงการต่อ 
     คณะท างานพิจารณาฯ) ก่อนน าเรียน ปมท.เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
     โครงการและงบประมาณ 
      4. มท.แจ้งผลการด าเนินการตามข้อ 3 ให้มหาวิทยาลัยทราบ 
     เพ่ือด าเนินโครงการ รวมทั้งโอนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยเพื่อ 
     ด าเนินการต่อไป 
      5. มท.แจ้งกลุ่มจังหวัดทราบตามข้อ 3 เพ่ือให้การสนับสนุนและ
     อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการด าเนินโครงการ
     ต่อไป 
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     หน่วยงานรับผิดชอบ 
      1. สบจ.สป. : ก าหนดกรอบการด าเนินการ/จัดประชุม 
     คณะท างาน ก าหนดกรอบฯ และคณะท างานพิจารณาโครงการฯ/น าเรียน 
     ปมท.เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบกรอบการด าเนินงานและอนุมัติโครงการ
     และงบประมาณ/การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/การ 
     ติดตามและประเมินผลโครงการในภาพรวม 
      2. กค.สป. : โอนงบประมาณ/การเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ 
     มหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด 
      3. มหาวิทยาลัย : เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าและเสนอ 
     โครงการ/การด าเนินโครงการตามท่ีได้รับการอนุมัติและการใช้จ่าย 
     งบประมาณ/การรายงานผลการด าเนินโครงการ/การประมวลผลและ 
     สรุปผลการด าเนินโครงการ 
      4. กลุ่มจังหวัด : เป็นหน่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการจัดท า
     และเสนอโครงการ/การจัดประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดพิจารณาโครงการ/
     การอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการการสรุปผลและประมวลผล
     โครงการให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
      ในปี 2558 ขอเสนอโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาขีด
     ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     ตอนบน 1” 

     เหตุผลความจ าเป็น 
      (1) เนื่องจากแผนต่างๆ เป็นแบบ Rolling Plan ที่สอดคล้องกับ
     การเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก ดังนั้น ท าอย่างไรจะให้กลุ่มจังหวัดได้ 
     ประโยชน์สูงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน และประหยัดสุด โดยวิเคราะห์
     จากสื่อข้อมูลต่างๆ ประกอบการตัดสินใจของกลุ่มจังหวัดฯ 
      (2) กลุ่มจังหวัดมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับนิคมอุตสาหกรรม และ
     เขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ที่อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีเขื่อนกั้นอยู่และผล
     จากการศึกษาวิจัยของปี 2557 ควรจะให้มีเขตนิคมอุตสาหกรรมแปรรูป 
      (3) ประเทศเพ่ือนบ้านมีแผนเข้าสู่เขตนิคมอุตสาหกรรมพิเศษ 
      (4) โครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ของกลุ่มจังหวัดฯ ใน
     อนาคตซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ จะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง ในสถานการณ์ 
     ดังกล่าว จึงได้เสนอโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาขีดความ 
     สามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ตอนบน 1” 
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     วัตถุประสงค์ คือ 
      (1) ศึกษาวิจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มจังหวัดฯ 
      (2) เพ่ือร่วมวิเคราะห์แผนกลุ่มจังหวัดฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      (3) เป็นข้อมูลประกอบในการปรับแผนระยะสั้น แผนพัฒนา 
     กลุ่มจังหวัดฯ (พ.ศ. 2558-2561) และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดระยะ 
     ต่อไป เพ่ือน าไปสู่ การเพ่ิมขีดความสามารถของกลุ่มจังหวัด 

     ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู  

เลย บึงกาฬ) มี 3 จังหวัดเป็นเมืองชายแดน คือ เลย หนองคาย บึงกาฬ 
ต่างมีการขยายตัวเพราะการขยายของเศรษฐกิจประเทศ สปป.ลาว 
เวียดนาม และจีน ซึ่งเมืองชายแดนทั้งสามต่างมีการเชื่อมโยงทางการค้า 
การลงทุนและการท่องเที่ยวกับจังหวัดอุดรธานี และหนองบัวล าภู 
       
 ศักยภาพของถนน รถไฟ ของสปป.ลาว เวียดนาม ดีขึ้น โอกาส
ในการกระจายสินค้าไทยเข้าสู่พ้ืนที่ชั้นใน แต่ก็เป็นภัยคุกคามต่อไทยใน
การที่คู่แข่ง คือ จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ จะใช้โอกาสเช่นเดียวกันกระจาย
สินค้าของตนเข้าทดแทนสินค้าของไทย  

      เมื่อเปิดเสรีทางการค้า เศรษฐกิจของสิงคโปร์ เน้นด้านบริการ มี
     บริษัทต่างชาติมากขึ้น 
      กลุ่มจังหวัดพร้อมการเปิดการค้าเสรีอาเซียน, FTAAC, TPP ใน 
     ปี 2558 ซึ่งมีประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจามากกว่า 30 ประเทศ
     ในเอเชีย และอเมริกา 
      นโยบายรัฐสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจ
     พิเศษ ก าหนดพ้ืนที่จังหวัดหนองคายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเพ่ิม 
     ความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมการจ้างงาน และสร้างความเป็นอยู่ที่ดี
     ให้ประชาชน แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพ้ืนที่ตอนใน 
      นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ก าหนดเริ่มด าเนินการในต้น 
     ปี 2558 เน้นในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ 
     และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากยางพารา ที่ใช้วัตถุดิบแหล่งใหญ่จาก  
     จังหวัดบึงกาฬมีพ้ืนที่ปลูกยางพารามากกว่า 8 แสนไร่ 
      พ้ืนที่เขต อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น 
     เขตอุตสาหกรรมขนาดย่อมแปรรูปสินค้าการเกษตร โดยใช้ประโยชน์จาก
     การสร้างเขื่อนไชยะบุร ีใน สปป.ลาว ซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์ของน้ า 
     และดิน เหมาะที่จะไปลงทุนด้านการเกษตร น าผลผลิตที่ได้เป็นปัจจัยการ
     ผลิตสนับสนุนเขตอุตสาหกรรมแปรรูปขนาดย่อมที่อ าเภอท่าลี่ได้ 
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      โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 5 ที่จังหวัดบึงกาฬ 
     โอกาสในการขยายการค้า การลงทุนใน สปป.ลาว และใช้ประโยชน์จาก
     เส้นทางหมายเลข 8 ขยายการค้าการลงทุนเข้าสู่เวียดนาม และจีนตอน
     ใต้ เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางจากกลุ่มจังหวัดไปเวียดนามตอน
     เหนือ และเขตปกครองพิเศษกว่างสีจ้วง จีนตอนใต้ 
      เกือบทุกจังหวัดมีสถาบันในระดับอุดมศึกษา พร้อมที่จะผลิต 
     ก าลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความต้องการตลาดแรงงานที่จะเพ่ิมข้ึน แต่
     สถาบันการศึกษาต้องท าหลักสูตรเพ่ือรองรับความต้องการของก าลังคน
     ในอนาคต การแบ่งหน้าที่กันของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่ให้ความส าคัญกับ
     งานวิจัย หรือมุ่งเน้นการเรียนการสอน การมุ่งเน้นด้านการวิจัยมากขึ้น 
     เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับพ้ืนที่ 
      ทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อระดับประเทศ และ
     ระดับโลก มีอารยธรรมเก่าแก่มากกว่า 2,300 – 3,000 ปี  มีสุสาน  
     หอยหิน จังหวัดหนองบัวล าภู บ้านเชียง แหล่งท่องเที่ยวตามล าน้ าโขง 
      ทรัพยากรท้องถิ่น เช่น แร่โปแตส ที่จะน ามาใช้ประโยชน์เชิง 
     พาณิชย์ 

     ในด้านการท่องเที่ยว 
      นอกจากเน้นการท่องเที่ยวตามจุดเด่นของจังหวัดและกลุ่ม 
     จังหวัด ตามปกติแล้ว ควรใช้โอกาสในการเชื่อมโยงจุดยุทธศาสตร์  
     5 เชียง (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุง(เมียนมาร์)-เชียงรุ้ง(จีน)-เชียงของ 
     ทอง(หลวงพระบาง สปป.ลาว) ในด้านการเชื่อมโยงคมนาคมและการ 
     ท่องเที่ยว อีกท้ังสามารถเชื่อมโยงเส้นทางเข้าด่านห้วยโก๋น-ปากแบ่ง และ 
     ภูดู่-ปากลาย เข้าสู่ภาคเหนือตอนกลางและตอนบน 

      ต าแหน่งและที่ตั้งของกลุ่มจังหวัด และประมาณระยะทางจาก 
     กลุ่มจังหวัดไปยังจุดส าคัญ 
      หนองคาย-เวียงจันทน์ 30 กม. 
      หนองคาย-หลวงพระบาง 369 กม. 
      หลวงพระบาง-บ่อเต็น 291 กม. 
      โมหาน-คุนหมิง 700 กม. 

      สะพานท่าลี่-ไชยะบรุ ี220 กม. 
      สะพานฯ ท่าลี่-หลวงพระบาง 363 กม. 
      สะพานท่าลี่-ภูดู่ 185 กม. 
      สะพานฯ ท่าลี่-ห้วยโก๋น 488 กม. 
      ห้วยโก๋น-สบหัน(ชายแดนลาว-เวียดนาม) 364 กม. 
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      ปากซัน-น้ าพาว 220 กม. 
      เก่าแจว-ฮานอย 386 กม. 
      ฮานอย-หล่างเซิน 170 กม. 
      โหยวอ้ีกวาน-หนานหนิง 200 กม. 
      ฮานอย-หม่งก๋าย 313 กม. 
      ต่งซิน-หนานหนิง 190 กม. 
      จากบึงกาฬสามารถใช้เส้นทางหมายเลข 8 เข้าสู่เวียดนามตอน
     เหนือได้ใกล้สุด 

     ปัญหาที่เกิดขึ้น และจะเกิดในอนาคต 
      มีน้ าโขงไหลผ่าน 3 จังหวัด มีเข่ือนแต่ขาดการบริหารจัดการน้ า
     ที่ดี แม้มีการลงทุนเรื่องน้ าเป็นจ านวนมาก แต่ไม่เป็นระบบ ปริมาณน้ าฝน
     สะสมในปี 2556 จ านวน 1,457 มิลลิเมตร มีความขาดแคลนน้ า และ
     ใช้น้ าแบบฟุ่มเฟือยในด้านการเกษตรและครัวเรือน ในอนาคตเมื่อมี 
     อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น จะเกิดความขัดแย้งจากการแย่งกันใช้น้ าระหว่าง 
     ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม และบริการอีกทั้งมีนิคมอุตสาหกรรมและ 
     โรงงานเกิดข้ึนอีกมาก 
      คุณภาพดินในอีสานมักเป็นดินไม่ค่อยมีความสมบูรณ์เพราะขาด
     แร่ธาตุต่างๆ อันจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ขาดการปรับปรุง 
     คุณภาพดิน ใช้ปุ๋ยไม่เหมาะกับความต้องการของดิน ใช้ยาปราบศัตรูพืช
     และยาฆ่าแมลงจ านวนมาก 
      การผลิตในภาคเกษตรไม่มีพันธุ์พืชใหม่ เช่น ข้าว งบประมาณ 
     เพ่ือวิจัยและพัฒนาน้อยมาก รวมถึงการค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือสร้าง
     มูลค่าเพ่ิมยังน้อยเช่นเดียวกัน  
      ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรสูงขึ้น ขาดแคลนแรงงานในภาค
     เกษตร เกษตรกรมีวิถีชีวิตคล้ายคนในสังคมเมือง การผลิตจึงขาดการดูแล
     เอาใจใส่ จึงขาดการผลิตแบบประณีตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าไม่ได้  
      ต้นทุนที่ดินราคาแพงขึ้นมากมีผลต่อต้นทุนการผลิต ต้นทุนการ
     จัดตั้งเขตอุตสาหกรรม 
      ขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรม ท าให้ต้นทุนด้าน 
     อุตสาหกรรมสูงขึ้น 
      กลุ่มประเทศ ประชากรกลุ่ม CLMV อายุน้อยกว่า 30 ปี        
     มีมากกว่า 50% (กัมพูชา 62.4% สปป.ลาว 69.7% เมียนมาร์  
     52.49% เวียดนาม 51.65% 
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      ประชากรอายุไม่เกิน 30 ปี ของประเทศในอาเซียนตอนบนมี 
     มากกว่า 50% โดยกัมพูชา 62.4% สปป.ลาว 69.7% เมียนมาร์  
     52.49% เวียดนาม 51.65% 
      ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2568 และในปี 
     2588 จะมีคนสูงอายุ 36% เร็วกว่าประเทศก าลังพัฒนาอื่น คือ  
     เวียดนาม ก่อนปี 2583 มาเลเซีย ก่อนปี 2593 อินโดนีเซียและ 
     ฟิลิปปินส์ หลังปี 2593 
      ปัจจุบันมีการแต่งงานข้ามชาติกับยุโรปมาก ในอนาคตคนในกลุ่ม
     จังหวัดจะมีการแต่งงานข้ามชาติกับจีน อาเซียนตอนบน และประเทศอ่ืน
     มากขึ้น 
      การขยายตัวความเป็นเมืองมากข้ึนไม่เป็นไปตามผังเมือง จังหวัด
     บึงกาฬอยู่ในขั้นการวางรากฐานปัจจัยพื้นฐานต่างๆ จะท าอย่างไรในการ
     จัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสม 
      ระยะห่างระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดห่างไกลกันมาก เช่น เลย 
     กับบึงกาฬ มีความเชื่อมโยงกันยากเพราะระยะทางห่างไกลกัน และไม่มี
     กิจกรรมที่จะเชื่อมโยงกัน โอกาสสร้างความร่วมมือมีความล าบากมากข้ึน 
      การเปิดจุดผ่านแดนในกลุ่มจังหวัด โอกาสการพัฒนาเป็นจุดผ่าน
     แดนถาวรในอนาคตซึ่งเกิดจากการขยายตัวเศรษฐกิจของเพ่ือนบ้าน และ
     การขยายตัวเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวชายแดน คนมีรายได้น้อยได้ 
     ประโยชน์จากการเปิดจุดผ่อนปรนมากกว่าจุดผ่านแดนถาวร ในกลุ่ม 
     จังหวัดมีจุดผ่านแดนเป็นจุดผ่านแดนถาวร 6 แห่ง และจุดผ่อนปรน  
     จ านวน 11 แห่ง 
      พ้ืนที่ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะที่ไม่ได้เป็นเมืองไม่ได้ 
     ประโยชน์จากการค้าชายแดนมากนัก 
      จังหวัดตามแนวชายแดนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้จากการค้า
     ชายแดนน้อย โดยพิจารณาจากแหล่งผลิตสินค้าซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตใน
     พ้ืนที่ ประโยชน์ที่ได้ส่วนใหญ่ คือการซื้อมา ขายไปทางด้านพาณิชยกรรม 
     การบริการ และการขนส่ง 
      ที่ผ่านมา อบต.ในเขตพ้ืนที่ชายแดนมีโครงการทางด้านสังคม  
     สาธารณูปโภค สาธารณูปการมากกว่าโครงการทางด้านเศรษฐกิจเพ่ือ 
     สร้างฐานการผลิตกับประเทศเพ่ือนบ้าน แทบไม่มีเลย 
      แผนกลุ่มจังหวัดมีไว้ส าหรับการจัดสรรทรัพยากรการพัฒนาที่มี
     จ ากัดพัฒนาร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 
     กลไกภาคเอกชนของกลุ่มจังหวัดตามทิศทางที่ก าหนดร่วมกัน 
      มีการบูรณาการแผนทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ระหว่าง อบต.  
     เทศบาลต าบล และจังหวัด ระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดน้อย 
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      ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งภายในภายนอก  
     ศักยภาพที่มีอยู่ของกลุ่มจังหวัด การทบทวนเพ่ือหาโอกาสใหม่ๆ พร้อม 
     กับการปรับแผนและปรับทิศทางท่ีเหมาะสมร่วมกันเพ่ือประโยชน์สูงสุด
     ของกลุ่มจังหวัดเพ่ือก าหนดอนาคตและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     ของกลุ่มจังหวัด จึงได้ก าหนดหัวข้อโครงการดังกล่าวเพ่ือขอความ 
     เห็นชอบ  จาก กรอ.กลุ่มจังหวัด 

     การเตรียมการสัมมนา 
      ศึกษาข้อมูลจากเอกสารทั่วไปต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ 
     เกี่ยวข้องกับแผน  ได้แก่ แผนกลุ่มจังหวัด การประเมิน แผนกลุ่มจังหวัด 
     แผนจังหวัด การประเมินแผนจังหวัดทั้งระยะสั้นและระยะกลาง ที่ผ่านมา 
      ระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูล
     จากพ้ืนที่ จากผู้มีประสบการณ์ ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ในจังหวัดและกลุ่ม 
     จังหวัด ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
      น าข้อมูลมาค านวณวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยวิธีการเชิง 
     ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือพิจารณาแนวโน้มของปัจจัยต่างๆ ที่ 
     เกี่ยวข้อง 
      เมื่อรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น น ามา 
     วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาในกลุ่มจังหวัด 

     การจัดสัมมนา 
      น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
     ต่อที่ประชุม 
      เพ่ือระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพิ่มเติมจากประเด็นที่
     ได้ศึกษาวิเคราะห์ก่อนที่จะได้น าเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาในกลุ่มจังหวัด 
      น าผลที่ได้จากการสัมมนาไปปรับปรุงและวิเคราะห์ข้อมูล 
     เพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์ในการจัดท ารูปเล่มเสนอต่อกลุ่มจังหวัดต่อไป 

      ระยะเวลาในการด าเนินงาน มกราคม – กันยายน 2558 

      งบประมาณ จากกระทรวงมหาดไทย 

      ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       (1) ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม 
      จังหวัด 
       (2) ทราบข้อมูลที่ส าคัญประกอบในการปรับแผนระยะ
      สั้นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2558-61) และแผนพัฒนา
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      กลุ่มจังหวัดระยะต่อไป เพื่อน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถของ
      กลุ่มจงัหวัด 

       (3) เป็นแนวทางในการปรับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเพ่ือ
      เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากภายนอก 
      และภายในประเทศ ในอนาคต 

     ความคุ้มค่าของโครงการ 
      ได้ข้อมูลและทิศทางข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการท าแผนของ 
     หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชน  
     ภาคประชาชน ต่อไป 

ประธาน      เป็นการวิเคราะห์ของสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียง 
     เหนือ จากที่ที่ปรึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นมา จากเดิมส่วนใหญ่มองว่าการ
     เปิดอาเซียนเป็นโอกาสแต่ที่อาจารย์น าเสนอมากลับตรงกันข้าม การเปิด
     อาเซียนอาจเป็นปัญหา โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ือน 
     บ้านก้าวไปไกลกว่าประเทศไทย ซึ่งถือว่าพัฒนาได้น้อยทั้งๆ ที่เป็น 
     ประเทศที่เริ่มต้นก่อน คงต้องขอรบกวนอาจารย์ที่ปรึกษารายงานผล 
     การศึกษาเป็นระยะๆ เพ่ือกลุ่มจังหวัด/จังหวัดจะได้วางแผนพัฒนา 
     โดยเฉพาะการจัดท างบประมาณต่างๆ ส าหรับในการประชุม กรอ.กลุ่ม
     จังหวัดในครั้งต่อไป ขอให้รายงานผลการด าเนินงานปี 2557 ด้วย เพื่อ
     จะได้วางแผน โดยเฉพาะด้านงบประมาณท่ีด าเนินการขับเคลื่อน 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเศรษฐกิจ  ในภาพใหญ่ (มหภาค) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม 
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคอีสานตอนบน หรือ การเติบโตทางเศรษฐกิจได้เกิดข้ึนมาแล้ว แต่ยัง
     ไม่มีหลักฐานการวิจัยเชิงลึกมาสนับสนุนที่ชัดเจน โดยที่ ดร.ณรงค์ชัยฯ 
     ซึ่งเป็นประธานลุ่มน้ าโขง ให้แนวคิดในหลักการว่าความเจริญเติบโตภาค
     อีสานมีผลมาจากส่วนกลาง และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศลุ่มน้ าโขง 
     และอาเซียน 
      ในภาพรองลงมา คือ เรื่องนโยบายใหญ่ๆ 3 เรื่องท่ีมีอิทธิพลต่อ
     การพัฒนา ได้แก่ 
      (1) รถไฟความเร็วสูง 

 (2) เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดหนองคาย ระยะที่ 2 ซึ่งกลุ่ม
จังหวัดต้องเตรียม คือ กิจกรรมที่ต้องการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และพ้ืนที่
จัดตั้ง 
 (3) โครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร โดยเฉพาะเรื่องโซนนิ่ง  



~ 18 ~ 
 
     ซึ่งจากท่ีอาจารย์น าเสนอมา ก็ทราบว่าได้ศึกษาในแนวทางนี้แต่เพ่ือให้ผล
     การศึกษาออกมาชัดเจน ก็ควรจะเชื่อมโยงและจัดล าดับความส าคัญ  
     เพ่ือให้มีการน าเอาผลของการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มจังหวัดได้อย่าง
     แท้จริง 

ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์   ขอขอบคุณท่ีแนะน า และจะพยายามท าให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หากคณะท างานลงพื้นที่เก็บข้อมูล ขอให้อ านวยความสะดวกให้กับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ทีมงานด้วย 

ประธาน      ในนามของกลุ่มจังหวัด ก าหนดยุทธศาสตร์หลักเป็นเรื่องการ 
     ท่องเที่ยว รองลงมาคือภาคเกษตร เป็นเกษตรปลอดภัย ในการจัดท าค า
     ขอตั้งงบประมาณ ปัจจุบันมีนโยบายรถไฟรางคู่หรือความเร็วสูงซึ่งต้อง 
     เกิดข้ึนแน่ ดังนั้นจังหวัดต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดต้องเตรียมด าเนินการให้เป็น
     ไปตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล และเรื่องของเศรษฐกิจพิเศษที่ 
     จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดเลย  
     จะต้องเตรียมรับหรือใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ฝากอาจารย์อีก
     เรื่อง คือ เรื่องท่ีกลุ่มจังหวัดต้องระมัดระวัง ว่ากลุ่มจังหวัดจะได้เปรียบ  
     เสียเปรียบอย่างไร ขอให้ผลการศึกษาได้ชี้ชัดลงไปเลย เช่น ด้านการค้า 
     การเมืองตามแนวชายแดน แรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

ประธานสภาอุตสาหกรรม   ที่เวียงจันทน์มีเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วทั้ง 2 แห่ง และก่อสร้าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ไป 30% แล้วซึ่งจีนเป็นคนก่อสร้าง จึงเกรงว่าในอนาคต ด้วยเงื่อนไขใน
     การลงทุนทาง สปป.ลาวง่ายกว่าของประเทศไทย และประเทศไทยเริ่ม 
     ด าเนินการก่อสร้างช้ากว่า สปป.ลาว ซึ่งถ้าเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ 
     เวียงจันทน์เปิดแล้ว สามารถระดมนักธุรกิจต่างชาติอย่างญี่ปุ่นไปเปิดห้าง
     สรรพสินค้าได้ ต่อไปประเทศเพ่ือนบ้านจะมีสินค้าท่ีน่าสนใจกว่าประเทศ
     ไทย ขอฝากอาจารย์ไว้ด้วย คุณวิโรจน์ฯ เป็นรองประธานสภาธุรกิจไทย-
     สปป.ลาว จะมีนักธุรกิจชาวไทยที่อยู่ฝั่ง สปป.ลาวจ านวนไม่น้อย ซึ่งคุณ
     วิโรจน์ฯ มีรายนามนักธุรกิจไทยกลุ่มนี้ หากมีโอกาสได้สนทนากับนัก 
     ธุรกิจไทยกลุ่มนี้จะทราบถึงข้อมูลธุรกิจเชิงลึกกว่านี้ และทางสภาธุรกิจ 
     ไทย-สปป.ลาว ได้มอบให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นผู้ท างานวิจัยลุ่ม 
     แม่น้ าโขงทั้งหมด  

ประธานสภาอุตสาหกรรม   มีความกังวลเรื่องธุรกิจอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  ตอนบนว่าเป็นอุตสาหกรรมรับผลิตช่วงมากกว่า ไม่ได้เป็นต้นก าเนิดของ
เฉียงเหนือตอนบน 1   อุตสาหกรรม ท าอย่างไรให้นิคมอุตสาหกรรมเกิดข้ึนในจังหวัดอุดรธานีได ้
     ซ่ึงจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลยมีแนวโน้มว่าจะมีการจัดตั้งนิคม 
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     อุตสาหกรรม ท าอย่างไรให้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นรูปธรรม
     อย่างชัดเจน เรื่องของหัวใจหลักท่ีท าให้เกิดอุตสาหกรรมได้คือ เรื่องของ
     การมีโลจิสติกท่ีดี การที่มีระบบขนส่งที่ดีรวมถึงการมีระบบการจัดส่ง 
     วัตถุดิบและสินค้าด้วย สิ่งเหล่านี้ท าให้นักลงทุนหลายชาติหลายบริษัทฯ 
     ติดต่อสอบถามและมีความสนใจในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
     การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้ง 
     จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัด
     หนองบัวล าภูด้วย ระบบโลจิสติกของประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะท าเรื่อง
     ระบบอุตสาหกรรมได้ ขณะนี้มีกลุ่มนักธุรกิจไทยกลุ่มหนึ่งที่ท าในภาค 
     การเกษตร ได้มาหารือและสนใจที่จะลงทุนของการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัด
     อุดรธานีเป็นจังหวัดแรก เป็นพืชชนิดหนึ่งที่เป็นพืชพลังงาน สิ่งที่นักธุรกิจ
     ต้องการคือระบบการขนส่งสินค้าที่มีราคาถูกเมื่อได้ผลิตผลแล้วจะส่ง 
     ผลิตผลลงเรือไปทีม่าบตาพุด ออกแหลมฉบังส่งออกไปยังประเทศเกาหลี
     และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเส้นทางอ้อมซึ่งใช้เวลาเดินทาง 7 วันทะเล แต่
     หากศึกษาเส้นทางอุดรธานี-นครพนม-มุกดาหารและข้ามไปฝั่ง สปป.ลาว
     เดินทางไปยังท่าเรือดานัง จะประหยัดเวลาในการเดินเรือ 4 วัน ซึ่งช่วย
     ประหยัดค่าเดินทางได้อย่างมหาศาล ซึ่งกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยหลายท่าน
     ยังไม่ทราบถึงเส้นทางนี้ ในขณะเดียวกันเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ AEC  
     ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ด้วยเช่นกัน ทั้งในเรื่อง
     ของทรัพยากรและด้านแรงงานที่มีทักษะ สิ่งหนึ่งที่เห็นไดช้ัดคือคนไทยยัง
     ไม่พร้อมเรื่องความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และมีความเป็นไปได้ที่ใน 
     จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดเลย  
     จังหวัดบึงกาฬ อาจมีคลินิกจากประเทศฟิลิปปินส์ และบริษัทด้านการเงิน
     จากสิงคโปร์มาเปิดให้บริการในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว ส่วนคนไทยนั้นจะท า
     อะไร ซึ่งประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
     การสื่อสารได ้ 
     ส่วนในเรื่องการเชื่อมทางรถไฟรางคู่ระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว ซ่ึง
     ลงทุนโดยประเทศจีนนั้น ผู้ที่ได้รับประโยชน์จะเป็นนักลงทุนชาวจีน 
     มากกว่านักลงทุนชาวไทยหรือชาวลาว หัวใจหลักท่ีจะเกิดอุตสาหกรรม 
     หลักได้จะเกิดจากโลจิสติกมาก่อน 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด    ในภาพรวม ของการเสนอโครงการนี้ต้องอยู่ใน 5 กรอบ 6  
หนองบัวล าภู    ลักษณะและต้องไม่ใช่ลักษณะต้องห้าม 1 ใน 6 แต่ที่น าเสนอโครงการนี้ 
     เป็นการเสนอสัมมนา แต่เนื้อหาของการสัมมนาคือการวิจัย จากท่ีได้ฟังที่
     อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่ แต่เนื้อหาจริงๆ คือการวิจัย แต่ลักษณะการ 
     ด าเนินงานคือการสัมมนา  
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ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์   สัมมนาที่มีคุณภาพจะต้องไปดึงข้อมูล และจะศึกษาข้อมูล   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เพ่ือน าเสนอ เพ่ือให้พ้ืนที่นั้นมีผลต่อการสัมมนาที่ดี เพราะฉะนั้นต้องไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ศึกษาข้อมูลให้ลึกซ้ึง แต่ผลที่ออกมาจะไม่น ามาเขียนในรูปของวิจัย แต่ 
     จะน าผลมาเล่าให้ฟัง เพ่ือน าไปสู่โจทย์ของค าตอบที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น
     แล้วถามว่าเป็นวิจัยหรือไม่ จะเป็นการค้นคว้าข้อมูล และมีวิธีการ 
     วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อที่จะได้ผลที่จะได้นั้นมาตอบโจทย์ในที่ 
     ประชุมสัมมนา 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด    เมื่อด าเนินการสัมมนาแล้ว สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ เป็นรูปธรรม คือ 
หนองบัวล าภู    การท าคู่มือเพ่ือก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มฯ ตรงนี้ ตามท่ีเขียน 
     โครงการว่าเพ่ือการแข่งขัน อาจารย์ต้องน าผลจากการสัมมนามาใช้  
     อาจารย์น าผลจากการสัมมนามารายงานผลแล้วไม่เกิดเป็นรูปธรรม  
     ก็จะไม่เข้าลักษณะที่เป็น 6 ลักษณะตามที่ขอรับงบประมาณมาท า 
      ใน 6 กรอบท่ีรัฐบาลเขียนไว้ในหลักเกณฑ์การท าต้องมี 6  
     กรอบหรือไม่ในการสัมมนาคราวนี้ 6 กรอบเรื่องการสอดคล้องทั้งแผน 
     นโยบาย 11 ด้าน อีก 3 อย่างที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ จะต้องตอบที่ 
     เกี่ยวกับ 5 กรอบเหล่านี้ในการสัมมนาคราวนี้ 

สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้มาน าเสนอในวันนี้คือข้อจ ากัดของกลุ่มจังหวัดที่จะ
ไปแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งในวันนี้ควรจะน ามาเสนอข้อมูลนั้น
ด้วย ตัวอย่าง ในเรื่องของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครม.มีมติให้
กลุ่มจังหวัด 5 แห่งแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านักนายกฯ ว่าด้วยการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ในสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้ง 5 แห่ง คือ งบประมาณ ขอย้อนกลับไปดูที่เพ่ือนบ้าน 
ประเทศเพ่ือนบ้านแรก พม่า (เมียนมาร์) ที่เมียวดี ตรงข้ามกับแม่สอด 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถามว่าน างบประมาณมาจากไหนถึงสร้างเสร็จ วิธีการ
นั้น เข้าใจว่าทางเมียนมาร์ใช้ outsource (การใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญ 
ภายนอกองค์กร ให้มาดูแลในสิ่งที่องค์กรนั้นๆ ต้องการ) ซ่ึงทางเมียนมาร์
ไม่ได้รองบประมาณเท่าทีท่ราบมา และกลุ่มชาตินายทุนก็เข้ามาลงทุน
ด้วย มองกลับมาที่แม่สอด มูลค่าการค้าขายเกือบแสนล้าน ไม่มี ยังไม่เกิด 
ข้อจ ากัดคือเรื่องงบประมาณต้องมีข้อมูลมาป้อน ส่วนที่สองคือ สปป.ลาว 
เรียกกันว่า สะหวันเซโน ใกล้เสร็จแล้วด้วย แต่ สปป.ลาวมีเงินไหม คงไม่
มีเลย ไม่มีแม้กระทั่งงบประมาณแต่ท าไมถึงเกิดขึ้นได้ เป็นสิ่งทีต่้องน ามา
คิดกัน มาศึกษาและต้องน าเสนอว่า ถ้ารองบประมาณ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้ง 5 แห่งจะไม่เกิดเลยถ้ารองบประมาณ เพราะงบประมาณในแต่
ละครั้งนั้นใช้ไปมาก ดูได้อีกท่ีคือสะเดา ทราบข้อมูลมาว่าตั้งงบประมาณ
ไว้เป็นหมื่นๆ ล้านมาแล้ว แต่ก็ต้องท าเพราะตรงนั้นเป็นด่าน ด่านที่ขยาย
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ออกจากด่านเดิมออกไป ถอยร่นออกไป ไปชนกับมาเลเซีย งบประมาณ
ตรงนี้มีเงินอัดฉีดเพราะมีสินค้าเข้าออก เรื่องนี้เกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

ส่วนที่สองคือเรื่องการพัฒนาพ้ืนทีช่ายแดน ด่านถาวรทั้งหลาย
นั้น ประเทศไทยได้ประโยชน์น้อย ส่วนประเทศเพ่ือนบ้านได้ประโยชน์
มาก มูลค่าการใช้จ่ายเงินไปทางประเทศเพ่ือนบ้าน นี่คือจุดหนึ่งที่สัมมนา
คราวนี้ควรชี้ให้เห็นว่าควรแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เป็นไปได้ไหมที่จะมี  
ดิวตี้ฟรี(สินค้าปลอดภาษี สินค้าท่ีมีรสนิยมชนิดเดียวกันแต่มีราคาถูกกว่า
ร้านค้าอ่ืนทั่วไป) อยู่ฝั่งไทย หากถ้าจะบอกว่าทางประเทศเพ่ือนบ้านนั้น
ไม่มีก าลังซื้อ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าท าไมประเทศมาเลเซียถึงมีดิวตี้ฟรี แต่ทาง
ฝั่งประเทศไทยถึงไม่มี ทั้งๆ ที่มาเลเซียก็มีก าลังซื้อ สิ่งนี้คือเหตุผลที่
อาจารย์ควรจะหามาเขียนลงในนี้น าเสนอในสัมมนาคราวนี้ 

      เรื่องถัดมาคือเรื่องกฎระเบียบทางการค้า หากเข้าประเทศ 
     มาเลเซียเพื่อผ่านไปยังประเทศสิงคโปร์สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยเสียเปรียบ
     คือการถ่ายล า (การขนถ่ายสินค้า เปลี่ยนยานพาหนะ เพื่อส่งออกไปยัง 
     ต่างประเทศ ) ท าไมประเทศไทยต้องถ่ายล า ในขณะที่มาเลเซียเข้ามาไม่
     ต้องถ่ายล า สินค้าไม่ต้องถูกถ่ายล า  
     อย่างที่ 2 หากต้องไป สปป.ลาว สินค้าจากประเทศไทยต้องพักที่โกดัง 
     คอนเทนเนอร์ก่อนที่จะไปจุดหมาย แต่สินค้าจาก สปป.ลาวเข้ามา 
     ประเทศไทยสามารถขนส่งสินค้าได้ต่อไปยังจุดหมายปลายทาง  
     อย่างที่ 3 คือ การท่องเที่ยว ท าไมจึงต้องไปใช้บริการไกด์ (หรือ  
     มัคคุเทศก์ คือผู้ที่คอยอธิบายเกี่ยวกับสถานที่หรือเส้นทางแก่ผู้มาเยือน) 
     และการบริการด้านรถยนต์ของประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ในทางกลับกัน  
     หากนักท่องเที่ยวจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท่องเที่ยวสามารถใช้ 
     บริการจากไกด์ของประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาน าทางในประเทศไทยได้ 
     ทันที นี่คือสิ่งที่ต้องแก้ไขบริการ ทางการค้าต่างๆ กฎระเบียบต่างๆ การ
     แข่งขัน ไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้าน
     ได้ อีกส่วนหนึ่งที่ควรจะเตรียมพร้อมที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 / 2559 
     คือ การแข่งขันด้านผลผลิตที่ต้องใช้แรงงาน ค่าแรงขั้นต่ าในบางประเทศ
     เพ่ือนบ้านมีราคาต่ ากว่าค่าแรงขั้นต่ าของประเทศไทย จึงท าให้ต้นทุนการ
     ผลิตสินค้ามีราคาถูกกว่า เช่นสินค้าทางการเกษตรที่ประเทศไทย 
     เสียเปรียบประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ กระเทียม หอมแดง ที่มีราคาต้นทุน
     แรงงานที่ถูกกว่าประเทศไทย โรงงานอ้อยก็ไม่สร้างในเมืองไทยแล้ว ได้ 
     ย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเพ่ือนบ้าน เพราะมีต้นทุนแรงงานที่ถูกกว่า 
     ในรายงานการประชุมกลุ่มจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดนี้ ต้องการให้มีการระบุว่า 
     มีสินค้าเกษตรมีอะไรบ้าง สินค้าใดบ้างที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพ่ือน
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     บ้านได้ ด้านการท่องเที่ยวและสินค้าทางการเกษตรสามารถแข่งขันกับ 
     ประเทศเพ่ือนบ้านได้หรือไม่ หากไม่สามารถแข่งขันได้ ควรมีการ 
     เตรียมการอย่างไร ทีผ่ลการสัมมนาที่ขอให้อาจารย์ช่วยพิจารณาตรงนี้  

ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องแม่น้ าเหืองและแม่น้ าโขง ประเทศไทยเสียเปรียบ
ในด้านการบริหารจัดการ 2 ลุ่มแม่น้ านี้ ประเทศไทยเสียเปรียบเพราะไม่
เคยได้เข้าไปดูแลบริหารจัดการเลย เพราะฉะนั้นน าเวทคีวามสัมพันธ์
ระหว่างประเทศมาพูดคุยกัน สิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านต้องผลักดันในข้อเสนอนี้ 
รวมทั้งการใช้กลไกความร่วมมือของประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กลไกการ
รักษาความสงบเรียบร้อย หรือกลไกท่ีประเทศไทยมีอยู่น าเสนอสิ่งเหล่านี้ 
เพ่ือสะท้อนไปยังรัฐบาลช่วยพิจารณาตรงนี้ 

     สุดท้าย ประเทศต่างๆ ที่เข้ามาพัฒนาและแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้าน
     ได้ เป็นเพราะรัฐบาลของประเทศนั้นๆ เชิญชวนประเทศ/กลุ่มนักลงทุน
     เข้ามา ส่วนแบ่งการตลาดของไทยตอนนี้มีน้อยมาก ตอนนี้สินค้าจาก 
     ประเทศจีนและประเทศเกาหลีเข้าไปยังประเทศเวียดนาม สปป.ลาวและ
     กัมพูชาเกือบหมดแล้ว แต่ยังคงมีสินค้าจากประเทศไทยบางอย่างที่ยังคง
     มีความต้องการของประเทศเพ่ือนบ้านอยู่บ้าง  
     เรื่องระบบรางรถไฟที่จังหวัดหนองคายมีแล้ว สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จ
     เป็นองคป์ระธานท าพิธีเปิดรถไฟสายนี้ โดยวิ่งจากจังหวัดหนองคายไปยัง
     นครเวียงจันทน์ และการโลจิสติกท่ีมีราคาถูกท่ีสุดคือระบบราง ขอฝาก 
     อาจารย์ช่วยน าเรื่องนี้ไปเขียนนโยบายเชิงแนะ ที่จะต้องน าไปท าเป็น 
     แผนปฏิบัติการให้กับกลุ่มจังหวัดนี้ ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่ม 
     จังหวัดนี้ 

ประธาน      หลายเรื่องท่ีท่านรองสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ ได้พูด มีหลาย 
     เรื่องเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ว่าประเทศไทยควรจะพัฒนาอย่างไรถึงจะ 
     แข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ ทั้งพัฒนาภายในประเทศและต้องเจรจา
     ในเงื่อนไขต่างๆ ที่ประเทศไทย โดยส่วนใหญ่นั้นเสียเปรียบ ในระดับ 
     จังหวัดไม่มีอ านาจต้องให้ผู้บริหารระดับส่วนกลาง กระทรวง หรือว่า 
     นายกฯ ผู้ที่มีอ านาจได้เจรจาตกลงกันในข้อกฎระเบียบทั้งหลายที่ 
     ประเทศไทยนั้น เสียเปรียบอยู่ในขณะนี้เพ่ือจะได้มีการปรับ มีการแก้ไข 
     รัฐบาลควรจะมี ส่วนช่วยในเรื่องโครงสร้างใหญ่ๆ ไม่ว่าจะใช้เงินกู้หรือวิธี
     ใดๆ ถ้าจะให้ระดับจังหวัดมาตั้งงบประมาณปีละ 100 – 200 ล้านบาท
     นี้คงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

ที่ประชุม      เห็นชอบหัวข้อโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาขีดความ 
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     สามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
     1 โดยขอให้ที่ปรึกษาทบทวนประเด็นต่างๆ ตามท่ีประชุมเสนอให้ 
     ครบถ้วนสมบูรณ์ 

     4.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี (รายไตรมาส) 

เลขานุการ     ส านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้จัดท ารายงานภาวะเศรษฐกิจ
     การคลังจังหวัดอุดรธานี (รายไตรมาส) เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
     สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและด้านฐานะการคลังของจังหวัดอุดรธานี     
     จึงขอให้คลังจังหวัดอุดรธานี รายงานต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 

คลังจังหวัดอุดรธานี    รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี เครื่องชี้ 
     เศรษฐกิจจังหวัดในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
     มีสัญญาณชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้า ทั้งในด้านอุปทานและด้าน 
     อุปสงค์ โดยด้านอุปทานชะลอตัว จากการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการ
     หดตัวของภาคเกษตรกรรม ในขณะที่ภาคบริการขยายตัว ด้านอุปสงค์มี
     สัญญาณชะลอตัว จากการลงทุนภาคเอกชนและการหดตัวของการ 
     บริโภคภาคเอกชน ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว จากการเบิกจ่ายเงิน
     งบประมาณรายจ่ายประจ าที่เพ่ิมขึ้น ด้านการจ้างงานมีแนวโน้มปรับตัว
     ลดลง ตามภาวะการลงทุนและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
   ภาวะเศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า ชะลอตัวจากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากเครื่องชี้การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ชะลอตัวร้อยละ 5.0 เป็นผลจากอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดส่วนใหญ่
ชะลอตัว ประกอบกับสถานการณ์ด้านการส่งออกที่ยังคงเผชิญความเสี่ยง
จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ ฟ้ืนตัว รวมทั้งการผลิตภาค
เกษตรกรรมหดตัวต่อเนื่องร้อยละ 39.3 ขณะที่ภาคบริการยังคงขยายตัว
ร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากไตร
มาสก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ 1.7 เป็นผลจากความเชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งนโยบายของจังหวัดที่มีแนวทางส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

   ภาวะเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาณชะลอ
ตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สะท้อนได้จาก การลงทุนภาคเอกชน
ชะลอตัวต่อเนื่องร้อยละ 2.6 เป็นผลจากธุรกิจส่วนใหญ่ชะลอการลงทุน
ใหม่ เพ่ือรอความชัดเจนของการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจและนโยบายภาครัฐ 
ด้านการบริโภคภาคเอกชนหดตัวอย่างต่อเนื่องร้อยละ 8.0 อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยด้านการใช้จ่ายภาครัฐยังคงขยายตัวร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับไตร
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มาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ปรับตัว
เพ่ิมข้ึน 

   ด้านรายได้การเกษตรในจังหวัด พบว่า รายได้เกษตรกรในไตร
มาสที่ 3 ปี 2557 หดตัวอย่างต่อเนื่องร้อยละ 44.6 เมื่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากผลผลิตในหมวดปศุสัตว์ที่ปรับตัว
ลดลง ประกอบกับแรงงานภาคเกษตรปรับเปลี่ยนมาเป็นแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ราคาสินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ 
มันส าปะหลังและเศษยางที่หดตัวร้อยละ 17.7 และ 24.5 ตามล าดับ 
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ประเทศผู้น าเข้ารายใหญ่ของไทยลดการน าเข้ามันส าปะหลัง มันอัดเม็ด
และมันเส้นลง ส่วนราคาเศษยางที่ปรับตัวลดลง เป็นผลจากเศรษฐกิจโลก
ยังคงชะลอตัวและความต้องการยางพาราในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง 
สต็อกยางพาราในตลาดโลกที่ยังคงสูง ประกอบกับประเทศจีนหันไป
น าเข้ายางพาราจากประเทศเวียดนามเพ่ิมขึ้น 

   ด้านการเงิน พบว่า ปริมาณเงินฝากรวมชะลอตัวร้อยละ 3.7 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากการแข่งขันระดมเงินฝาก
ของสถาบันการเงินชะลอตัวลงและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

   เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ดัชนีชะลอตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากราคาสินค้าในหมวดอาหารสดที่ชะลอลง 
จากมาตรการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของรัฐบาล การลดลงของ
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงและภาวะการลงทุนที่ชะลอตัว 

ประธาน   ไม่ทราบว่ารายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังของกลุ่มจังหวัด ได้มี
หน่วยงานใดไดจ้ัดท าไว้หรือไม ่

คลังจังหวัดอุดรธานี   ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีกับกลุ่มจังหวัด มีความ
สอดคล้องกัน ส าหรับการจัดท ารายงานเป็นของกลุ่มจังหวัดสามารถ
ด าเนินการได้ เพราะทุกจังหวัดได้มีการจัดท ารายงานภาวะเศรษฐกิจเป็น
รายไตรมาสในทุกจังหวัดอยู่แล้ว หากน ามาประมวลผลในภาพรวม จะได้
ภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ซึ่งในโอกาสต่อไปจะได้น าเสนอใน
ภาพรวมของกลุ่มจังหวัด 

ที่ประชุม   ทราบ 
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     4.4 งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 เม่ือวันที่ 21 – 23 
     พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดเชียงราย 
เลขานุการ     ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557 ได้มีการจัดงาน 
     สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ซึ่งได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้า
     ร่วมประชุมสัมมนาร่วมกับหอการค้าจังหวัด และมีการปาฐกถาพิเศษของ
     บุคคลส าคัญ 5 ท่าน ได้แก่ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รอง 
     นายกรัฐมนตรี ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย
     นายกลินท์ สารสิน กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย กล่าวสรุปผลการ
     ประชุมหารือของการสัมมนา 3 กลุ่ม คือ  
     กลุ่ม 1  “อาเซียน : โอกาสที่ไร้พรมแดน”  
     กลุ่ม 2  “ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า” 
     กลุ่ม 3  “นวัตกรรม... เราต้องท า” 
     พลเอกอนุพงษ ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
     “กระทรวงมหาดไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค”  
     คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและ 
     กีฬา “ความร่วมมือระหว่างหอการค้าฯ กับการท่องเที่ยว” 
     พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
     “การขับเคลื่อนนโยบายทางการค้า : การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน”  
     และคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย“บทบาทหอการค้าไทย
     กับการปฏิรูปประเทศ” ซ่ึงฝ่ายเลขานุการได้จัดท าเอกสารสรุป 
     สาระส าคัญของแต่ละท่านไว้ในเอกสารวาระการประชุมด้วยแล้ว 
      รายละเอียดเพิ่มเติม ท่านประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดจะได้ 
     กรุณาชี้แจง 

ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด   สาระส าคัญตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้สรุปแจกท่ีประชุมไว้แล้ว  
     และถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกท่ีมีคณะรัฐมนตรี และ 
     รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมสัมมนาจังหวัดมากที่สุด และในการสัมมนา 
     ครั้งต่อไป จะมาจัดที่จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 3,000 
     คน ซึ่งทางกลุ่มจังหวัดจะต้องเตรียมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ประธาน      ขอให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดรับไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
     โดยไม่แข่งกัน แต่ให้ไปพร้อมๆ กัน และเตรียมการรองรับการประชุมใน
     ครั้งต่อไปด้วย โดยเฉพาะการจัดเตรียมแผนงาน/โครงการส าคัญๆ ของ 
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพ เสนอแผนงาน/
     โครงการต่อ ครม. 

ที่ประชุม     ทราบ 
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     4.5 ผลการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
     จังหวัดหนองคาย 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองคาย  ปัจจุบัน หนองคายยังอยู่ในเฟส 2 จังหวัดมีการเตรียมความ 
     พร้อมโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 – 4 คณะ เพื่อศึกษารายละเอียด 
     ความเหมาะสมทั้งหมด โดยภาคเอกชนมีส่วนผลักดันเป็นอย่างมาก  
     สรุปผลการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 

      1. ด้านการจัดเตรียมสถานที่ ให้มองที่ที่สาธารณะประโยชน์ 
     ค าโป้งเป้ง อ.เมือง จ.หนองคาย 2,113 ไร่ ริมถนน อุดรหนองคาย ห่าง
     จากอุดรธานี 43 กม. ห่างจากหนองคาย 8 กม. และห่างจากเวียงจันทน์ 
     32 กม. 
      2. ประเภทกิจการที่จะลงทุน 3 เรื่อง คือ ศูนย์กลางตลาด 
     ค้าส่ง-ค้าปลีก สินค้าระหว่างประเทศและในเขตลุ่มน้ าโขง ความต้องการ
     ลงทุนด้านโลจิสติกส์ ทั้งทางรถยนต์และทางอากาศ ความต้องการลงทุน
     ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 
      3. โครงการขนาดใหญ่ที่ภาคเอกชนสามารถด าเนินการได้  
     4 โครงการคือ โครงการพัฒนาสินค้าเกษตร, โครงการพัฒนาโกดังสินค้า, 
     การสร้างและพัฒนาห้องเย็นสินค้า และโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
     ซึ่งทางคณะกรรมการฯ และภาคเอกชนได้จัดท าข้อมูลเสนอไปแล้ว 

      และจากการที่นายกรัฐมนตรีได้พบปะกับนายกรัฐมนตรีของ  
     สปป.ลาว ซึ่งทางเวียงจันทน์ให้การสนับสนุน เรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
     พิเศษของจังหวัดหนองคาย หวังเชื่อมโยงทางการ คมนาคมท้ังทาง 
     รถไฟฟ้า ทางคู่และการสร้างสะพานคู่ขนานไทย-ลาว แห่งที่ 1 ซึ่งปรากฏ
     เป็นข่าว ว่าอาจจะเร่งให้จังหวัดหนองคายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเร็วขึ้น 
     อย่างไรก็ตาม หากมีการเร่งให้เร็วขึ้น จังหวัดหนองคายมีความพร้อมใน
     การให้ข้อมูล  

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย  ขอเสนอให้ที่ประชุมผลักดัน 2 ประเด็นคือเขตเศรษฐกิจพิเศษ
     จังหวัดเลยและระบบโลจิสติกส์ คือ ผมได้มีโอกาสร่วมสัมมนาเขต 
     เศรษฐกิจพิเศษที่ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และดูงานที่เมียวดี ประเทศ
     พมา่ หลังจากนั้น ได้มีโอกาสน าเสนอเข้าท่ีประชุมจังหวัดเลยสมัยท่านผู้ว่า
     ราชการจังหวัด ท่านพรศักดิ์ เจียรนัย เห็นชอบพ้ืนที่อ าเภอท่าลี่ประมาณ 
     5,000 ไร่ ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งท่านรัฐมนตรีช่วย 
     พาณิชย์ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ก็เห็นด้วยแต่เมื่อมีการยุบสภาไป เรื่องนี้ก็
     เลยเงียบไป ซึ่งได้มีการเตรียมการในเรื่องนี้ไว้บ้างแล้วพอสมควร 
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      ประเด็นระบบโลจิสติกส์ ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลยมีความ
     ต้องการเส้นทางรถไฟจากอุดรธานี-หนองบัวล าภู-เลย เชื่อมโยงไปถึง 
     อุตรดิตถ์ทางอากาศขอสนับสนุนให้เป็นท่าอากาศยานศุลกากร ปัจจุบันมี
     เที่ยวบิน วันละ 2 เที่ยวบินแล้ว ซึ่งได้ประสานกับกระทรวงคมนาคมด้วย
     แล้ว และขอสนับสนุนถนนวงแหวนรอบจังหวัดเลย เพื่อแก้ไขปัญหา 
     การจราจรในเขต เมือง ซึ่งจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายแดนและ
     เชื่อมโยงอาเซียน 
      ขอให้กลุ่มจังหวัดฯ สนับสนุนประเด็นดังกล่าวอย่างจริงจังใน 
     โอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม 

ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์   ปัจจุบันถนนเส้นหล่มสัก-พิษณุโลก บริเวณบ้านแยง อ าเภอชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ตระการ เข้ามาทางด่านซ้าย ขณะนี้ก าลังขยายเป็น 4 เลน ซึ่งจะเป็น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ประโยชน์ต่อกลุ่มจังหวัดฯ โดยตรง มันจะเป็น E WEST เข้ามากลุ่มโดย 
     ตรงไม่ต้องผ่านไปขอนแก่น 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเศรษฐกิจ  การจัดท าข้อเสนอเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น โอกาสจะที่เกิดขึ้นได้
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร็วควรได้มีการพูดคุยกับนักธุรกิจรายใหญ่ๆ ที่มีเงินทุน เพราะหากมีการ
     ลงทุนขนาดใหญ่ๆ โอกาสได้เป็นก็มีน้ าหนักมากขึ้น 

ประธาน      ขอฝากท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลยติดตามผลที่ 
     จังหวัดเลยได้ด าเนินการไปแล้วส าหรับข้อมูลที่ท่านผู้อ านวยการสถาบัน
     สภาพัฒน์ฯ ให้ข้อแนะน า ก็ขอให้จังหวัดหนองคายและจังหวัดเลย น าไป
     ไว้ประกอบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุม     ทราบ     

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืนๆ 
     5.1 แผนการท่องเที่ยวจังหวัดเลยเชื่อมโยงอาเซียน 

ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด  เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดฯ จังหวัดเลยได้
วางแผนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน ประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน
ตามเส้นทางสี่เหลี่ยมเป็น “วัฒนธรรมล้านช้าง” เชื่อมโยงระหว่างเลย-
สปป.ลาว-หลวงพระบาง-นครหลวงเวียงจันทน์-หนองคาย โดยใช้จุดด้อย
เป็นโอกาส เพื่อดึงงบประมาณเข้าสู่กลุ่มจังหวัดฯ เนื่องจากการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ก็ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น ที่แม่
สอด ประกอบกับจังหวัดเลย มีพื้นท่ีติดชายแดนค่อนข้างยาว และมี
จุดเชื่อมต่อเพื่อนบ้านหลายแห่ง ข้อจ ากัดก็มีเรื่องด่านพรมแดน คือ จะมี
ด่านสากลทั้งฝั่งไทย-สปป.ลาว คือ ด่านท่าลี่ ส่วนอีกสองด่านที่ อ.เชียง
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คาน ฝั่งไทยกับด่านสานะคาม แขวงเวียงจันทน์ และด่านคกไผ่ ฝั่งไทยกับ
ด่านบ้านวัง เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ยังไม่เป็นด่านถาวร ซึ่งขณะนี้ทาง
จังหวัดเลย ได้มีการหารือกับฝั่งลาว จะเปิดด่านบ้านวัง เป็นด่านถาวร
ต่อไปและจะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมล้านช้าง ขอเรียนที่
ประชุมเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม
จังหวัดฯ 

ประธาน      ควรใช้โอกาสในนามของกลุ่มจังหวัด ในการเชื่อมโยงวัฒนธรรม 
     มรดกโลกแล้วไปด้วยกันทั้งหมด น าของดีหรือของที่เป็นที่ต้องการไปขาย
     ด้วย 

ที่ประชุม     ทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

     ลงชื่อ ศศิกาญจน์  สนิทวงศ์ชัย ผู้จดรายงานการประชุม  
           (นางศศิกาญจน์  สนิทวงศ์ชัย) 
                   นักวิเทศน์สัมพันธ์  

 

     ลงชื่อ ลดาวัลย์ โภคานิตย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางลดาวัลย์ โภคานิตย์) 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 


