รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 1 / ๒๕๕6
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา ๑๐.๐๐ – 13.00 น.
ณ โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ (ห้องทับทิม) จังหวัดหนองคาย
***************************************
ผู้มาประชุม
1. นายสมชัย ไกรครุฑรี

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพืน้ ที่
ภาคหอการค้าไทย
2. นายชยพล ธิติศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนผูว้ ่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนผูว้ ่าราชการจังหวัดหนองคาย
4. นายเทวัญ สรรค์นิกร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนผูว้ ่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
5. นายไชยยงค์ พิทักษ์สฤษดิ์
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
6. นายรังสรรค์ บุญสะอาด
อุตสาหกรรมจังหวัดแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
7. นางปรียนันท์ ศรีกลุ วงศ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
8. นายสมยงค์ ตระกูล
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
9. นายต่อศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
พาณิชย์จังหวัดหนองคาย
10. นายวิโรจน์ พิเภก
พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
11. นายพัตทอง กิตติวัฒน์
รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
12. นางสาวลักขณา ศรีไตรรัตนรักษ์ คลังเขต 4
13. นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ
ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานอุดรธานี
14. นายวิเชียร ขาวขํา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
15. นายอภิวัชรี สีสตั ตรัตนะกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู
16. นายพรเทพ ศักดิส์ ุจริต
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
17. นายรังสรรค์ สิงหาบุตร
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ
18. นางสาวเตือนใจ กองพล
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
19. นายกิติพงษ์ อมรศิริวัฒนกุล
รองประธานหอการค้าฝ่ายท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย
แทนประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย
20. นางรัตนาภรณ์ เขียวเซ็น
แทนประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ
21. นางสุภาภรณ์ ชัยมูล
แทนนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
22. นายธีรเดช วงษ์ราชธ์
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
23. นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์
หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

-224. นายชาญชัย คงทัน
25. นายสมหวัง อารีย์เอื้อ
26. นายจํารัส นาแฉล้ม
27. นายพรพิทักษ์ อํามาตทัศน์
28. นายเชาว์วรรธน์ กราบไกรแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองคาย
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเลย

ผู้ไม่มาประชุม
1. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลําภู
5. พาณิชย์จังหวัดเลย
5. ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเลย
6. หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
9. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
10. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11. ผู้อํานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
13. ประธานหอการค้าจังหวัดเลย
14. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลําภู
15. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
16. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
17. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู
18. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย
19. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

กรรมการ

ติดราชการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

-320. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลําภู
21. เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
22. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมเด็จ ปุระเทพ
2. นางสาวดวงใจ สุขเกษมสิน
3. นางสาวรัชนี แย้มแก้ว
4. นางสาวลินดา ฟองลม
5. จ.ส.อ.สามิตร ศรีสองเมือง
6. นายนพนนท์ ขาวขํา
7. นางพรพิมล กังวานตระกูล
8. นายชวิศ ป้องขันธ์
9. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี
10. นางลดาวัลย์ โภคานิตย์
11. นายยงยุทธ ถิ่นแถลบ
12. นางสาวเกศิณี คุ้มบุ่งคล้า
13. นางรสริน ศิริเกตุ
14. นางสาวชาคริยา ใจขาน
15. นางสาววันวิสา ศรีสโุ คตร
16. นายจิโรจ แก้วโวหาร
17. นายณัชร์ คนยัง

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รองผู้อํานวยการแขวงการทางบึงกาฬ
รองประธานหอการค้าฝ่ายเศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย
หอการค้าจังหวัดหนองคาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
เจ้าหน้าที่ที่ทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่พัสดุและบัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานบริการ
พนักงานพิมพ์ดีด

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เนื่องจาก นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1 ประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (กรอ.) ติดภารกิจราชการสําคัญ จึงได้มอบหมายให้นายชยพล ธิตศิ กั ดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานที่ประชุมแทนและดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้

-4ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน

ที่ประชุม

ประธาน

เลขานุการ

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หรือ กรอ.กลุ่มจังหวัด เป็นนโยบายของ
รัฐบาลทีต่ ้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัด
กระทรวงมหาดไทยจึงตอบสนองนโยบาย โดยให้มีคําสั่งแต่งตั้ง กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งกําหนดให้มีการจัดการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่าน
มาทราบว่าไม่มีการประชุม
ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลไกดังกล่าว จึงมีการปรับปรุงคําสังแต่งตั้งกรอ.กลุม่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครอบคลุมทุกจังหวัดในกลุม่ จังหวัด และเชิญท่าน
ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯมาประชุมในวันนี้
รับทราบ
เรื่องเพื่อทราบ
2.๑ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดได้มีคําสั่งที่ 49/2555 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 แต่งตั้ง
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งได้จดั ส่งให้คณะกรรมการฯทุกท่านตามหนังสือกลุ่มจังหวัดฯ ที่ มท
0224 (อด)/ว 2341 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 และตามทีแ่ จกจ่ายที่ประชุม
รับทราบ
2.2 การติดตามความคืบหน้าผลการดําเนินการตามมติการประชุม กรอ.ภูมิภาค
ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
สืบเนื่องจากผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) ครั้งที่ 2/2555 เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ จังหวัดอุดรธานี
มีมติเห็นชอบดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
จํานวน 7 เรื่อง ขอให้จังหวัดและหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินการตามมติ
ที่ประชุมดังกล่าวตามลําดับ
(1) โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่กรุงเทพฯ - หนองคาย ช่วงขอนแก่น – หนองคาย
จากการประสานข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมทราบว่า ขณะนี้ รฟท. อยู่ระหว่างการ
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษา
ศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ สํารวจออกแบบ รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม รวมทั้งจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
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รับทราบ
(2) โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ - หนองคาย ระยะทาง 615 กม.
จากการประสานข้อมูลจากสํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้รับ
การชี้แจงว่า สนข.ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เพื่อดําเนินการศึกษา
และออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา วงเงิน ๑๔๕.๖๙๖ ล้านบาท
ระยะเวลาในสัญญา ๑๔ เดือน (30 พฤศจิกายน 2555- 29 มกราคม 2557) สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ได้จากการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามแนวเส้นทาง
ช่วงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย (พื้นที่ย่อยที่ 4) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซต์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี โดยทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่
ระหว่างออกแบบและศึกษาความเหมาะสม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตาม
ขั้นตอน และคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลระบบรถไฟฟ้าได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2556

ความเห็นที่ประชุม

มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบรถไฟความเร็วสูงกับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว
และปัจจุบันโครงการดังกล่าวดําเนินการในเฟสแรกช่วงจากกรุงเทพฯ-นครราชสีมา คาดว่าจะใช้
ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปี โดยเริ่มดําเนินการในปี พ.ศ.2556 และจะเริ่มดําเนินการต่อ
ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ในเฟส 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 11 ปี ข้างหน้า ซึ่งมีความเห็น
ว่าโครงการมีความล่าช้า ไม่ทนั ต่อการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558
ส่งผลกระทบให้กลุ่มจังหวัดสูญเสียโอกาสในการแข่งขันหลายด้าน
ซึ่งในฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่น โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี (นายวิเชียร ขาวขํา) เรียนที่ประชุมว่าได้มีความพยายามผลักดันเรื่องนี้ให้เร็วกว่าแผนที่
รัฐบาลกําหนดและจะยังคงผลักดันต่อไปอย่างน้อยให้แล้วเสร็จในระยะเวลาใกล้เคียงกับสาย
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ

ในส่วนของจังหวัดหนองคายได้มีการวางแผนรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพฯ - หนองคาย โดยประสานกับมหาวิยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ออกแบบและกําหนดจุดสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง รองรับผู้โดยสารขนาดใหญ่ เชื่อมโยงกับ
สถานีขนถ่ายกระจายสินค้า จากระบบรางเข้าสู่ระบบล้อ และการกระจายสู่จังหวัดต่าง ๆ รวมทั้ง
ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการนําเข้า-ส่งออก กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าของ
ศุลกากร กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง กระบวนการขนถ่ายกระจายผูโ้ ดยสารและสินค้า ระบบตู้
คอนเทนเนอร์ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มคี วามพร้อมในการ
ให้บริการครบวงจรแบบ National Single Window แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

-6ในเบื้องต้นมีความเห็นร่วมกันกําหนดสถานีจอดรถไฟความเร็วสูงไว้ที่สถานีพัฒนาสัตว์
อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย จํานวน 250 ไร่ อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดประมาณ 37 กม. น่าจะมีความเหมาะสม จังหวัดได้เจรจาขอความ
ร่วมมือกรมปศุสัตว์คืนพื้นทีใ่ ห้จังหวัดแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทําแผนอพยพเคลื่อนย้ายสถานี
พัฒนาสัตว์ไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป
ส่วนการออกแบบสถาปัตยกรรมของสถานีจอดรถผูโ้ ดยสาร ได้มอบหมายองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดรับไปดําเนินการต่อ ทราบว่าจะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานสถานีรถไฟ
ลาดกระบังและระบบขนถ่ายสินค้าด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ จากระบบรางสู่ระบบล้อ
และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุม

นายสมเด็จ ปุระเทพ

เลขานุการ

ที่ประชุม

รับทราบ
(3) โครงการปรับปรุงขยายช่องทางการจราจรเพื่อการคมนาคมและการท่องเที่ยว
เลียบแม่น้ําโขง เส้นทางหมายเลข 211 และ 212 เชือ่ มโยงหนองคาย บึงกาฬ นครพนม
และมุกดาหาร
การปรับปรุงขยายช่องทางจราจรเพื่อการคมนาคมและการท่องเที่ยวเลียบแม่น้ําโขง
เส้นทางหมายเลข 212 หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม ดังนี้
- ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในปี 2555 ขยายช่องทางจราจรสายบึงกาฬ – นครพนม ช่วงบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัด
บึงกาฬมาเชื่อมโยงจังหวัดนครพนม งบประมาณ 27,350,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้าง และในปี 2557 ได้เสนอของบประมาณจากกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อดําเนินการต่อเนื่องอีก
จํานวน 42,000,000 บาท
- การปรับปรุงถนนสาย 212 เป็น 4 ช่องจราจร ช่วงอําเภอปากคาด - บึงกาฬ
จังหวัดได้เสนอแผนความต้องการไปยังกรมทางหลวง เพื่อบรรจุในแผนปี 2557 แล้ว
ระยะทาง 38.675 กม. งบประมาณ 710,000,000 บาท จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงเส้นทางเลียบชายแดนทางหลวงหมายเลข 212 (เส้นเดิม) ตอนสี่แยกบึงกาฬ ถึง
คอสะพานห้วยเล็บมือฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.136+700-กม.138+025 จังหวัดบึงกาฬ
ระยะทาง 1.325 กม. วงเงิน 30.000 ลบ. เป็นการเชื่อมและขยายช่องทางจราจรจาก 2
ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลางถนน เชื่อมระหว่างเส้นทางจากสี่แยกบึงกาฬ
ถึงศาลากลางจังหวัดบึงกาฬหลังใหม่
รับทราบ
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(4) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีอํานาจ
ในการออกพระราชกฤษฎีกา โดยผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา มีคณะกรรมการนโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะทําหน้าที่ในเชิง
วิชาการ และประสานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรการภาษี มาตรการทางการเงิน
มาตรการสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน และ
อื่นๆ แล้วจัดทําร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย เสนอคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่นายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน พิจารณาศักยภาพความพร้อมและความเป็นไปได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
เพื่อเสนอต่อรัฐสภาต่อไป จึงเป็นหน้าที่ของภาคเอกชน นักธุรกิจ ในพืน้ ที่กลุ่มจังหวัด ได้แก่
หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่จะต้องเสนอความต้องการของภาค
ธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกแก่นักลงทุน ที่จะเข้า
มาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ สิทธิพิเศษด้านแรงงาน ภาษี งบลงทุน กฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น เสนอ
กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป

นายสมชัย ไกรครุฑี

เห็นด้วยกับแนวคิดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1 และเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อจัดทําข้อเสนอความต้องการ
ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตอ่ ไป

ประธาน

ในเบื้องต้นนี้ให้เป็นหน้าที่ของแต่ละจังหวัดในการจัดตั้งคณะทํางานตามที่จังหวัด
เห็นสมควร แล้วรวบรวมความต้องการเสนอเข้าที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในโอกาสต่อไป

ที่ประชุม

นายพัตทอง กิติวัฒน์

รับทราบ
(5) โครงการตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industrial Estate)
สืบเนื่องจาก มติ ครม.ในการประชุม กรอ.ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2555 ที่จังหวัด
อุดรธานี มีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
ศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น
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นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ดร.ธนิต โสรัตน์ พร้อมคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ร่วมกันสํารวจ
พื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 บริเวณบ้านโนนสูง
อ.เมือง จ.อุดรธานี เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาเพื่อจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมมาก่อนแล้ว แต่ได้ล้มเลิกจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ แต่มีโครงสร้าง
พื้นฐานเดิมอยูบ่ ้างแล้ว ปัจจุบันที่ดินบริเวณ ดังกล่าว ได้เปลี่ยนเจ้าของมาเป็นของนายสุวิทย์
พิพัฒน์วิไลกุล ซึ่งได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมกับ กนอ. และกําลังยื่นขอรับการ
สนับสนุน จาก BOI ควบคู่กันไป
และได้มีคําสั่งจังหวัดที่ 10056/2555 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 แต่งตั้งคณะ
ทํางานเพื่อดําเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (สีเขียว) ในจังหวัดอุดรธานี มีหน้าทีศ่ ึกษาและ
เสนอพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (สีเขียว) กําหนดรูปแบบการพัฒนา และ
ศึกษาระเบียบกฎหมายเพื่อไม่ให้ขดั กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
รวมทั้งมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบนโยบายและกําหนดแนวทางในการ
สนับสุนนพัฒนาร่วมกัน ดังนี้
แจ้ง ทต.หนองขอนกว้าง ทต.หนองไผ่ อบต.โนนสูง อบต.หนองนาคํา เพื่อทราบและ
สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ แจ้งโครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี วางแผน
สนับสนุนการใช้น้ําในพื้นทีโ่ ครงการ แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิจังหวัดอุดรธานี วางแผนสนับสนุน
ระบบไฟฟ้าในพื้นที่โครงการ แจ้งสํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ตรวจสอบการใช้ทดี่ ินบริเวณ
ที่คณะทํางานฯ เสนอ
นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต

ที่ประชุม

เห็นด้วยกับการพัฒนาให้มีนคิ มอุตสาหกรรมในพื้นที่ แต่ขอให้ทุกภาคส่วนคํานึงถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย ควรอนุญาตเฉพาะอุตสาหกรรมสะอาดที่ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เท่านั้น นอกจากการเป็นอุตสาหกรรมสะอาดแล้ว การเตรียม
ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ก็มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดฯ ยังไม่เคยมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ ดังนั้น ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน อาจไม่เพียงพอต่อการรองรับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในบริเวณ
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและพืน้ ที่ใกล้เคียง เช่น ที่พักอาศัย คอนโดมีเนียมขนาดใหญ่ ไฟฟ้า
น้ําประปา และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น
รับทราบ

-9(6) โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
นายไชยยงค์ พิทักษ์สฤษดิ์
โครงการนี้มแี นวความคิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 วัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว และขยายกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว มีการศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว แต่มีการต่อต้านจากกลุ่ม อนุรัษ์อยู่หลายครั้ง เป็นเหตุให้
โครงการไม่มคี วามต่อเนื่อง
ต่อมาเมื่อ ปี 2554 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติประกาศจังหวัดเลยเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ.2555 จังหวัดเลยได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม กรอ.
ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2555 จังหวัดอุดรธานี จึงมีมติมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) หรือ อพท.ศึกษาความเหมาะสมโครงการ โดย อพท.ได้ยกร่างข้อกําหนด
การศึกษา (Term of Reference : TOR) เรียบร้อยแล้ว
และประชุมพิจารณาร่าง TOR เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม
อพท.อาคารเอสเอ็มอีแบงก์ พญาไท กรุงเทพฯ ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการเสนอขออนุมัติงบประมาณเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ต่อไป
เรื่องนี้ได้มีการประชุมกันหลายครั้งหลายเวทีโดยเฉพาะการประชุมหอการค้าภาค
นายสมชัย ไกรครุฑรี
อีสานและทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ไม่ขดั ข้อง
ทางภาคราชการและภาคเอกชนของจังหวัดเลย ควรใช้โอกาสจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประชา เร่งสมบูรณ์สุข ในการผลักดันเรื่องดังกล่าวให้
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ที่ประชุม

เลขานุการ

รับทราบ
(7) โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สืบเนื่องจากมติที่ประชุม กรอ.ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ รับไปพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนิน
โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจงั หวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยความเห็นที่ประชุม การจัดตั้งศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในลักษณะ Virtual University อาจจะไม่
เหมาะสมสําหรับการสอนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และไม่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐที่ไม่ส่งเสริมจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนอกพื้นที่ ทั้งนี้ หากเป็นความต้องการของ
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอาจพิจารณาร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใน
การพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานหรือการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการนี้แต่อย่างใด

-10นอกจากนั้นแล้ว แนวทางการพัฒนาศูนย์ดงั กล่าวให้เป็นมหาวิทยาลัยในอนาคต
อาจซ้ําซ้อนกันกับข้อเสนอของจังหวัดอุดรธานีที่มีการเสนอ ครม.เพื่อขอจัดตั้งมหาวิทยาลัย
อุดรธานี และได้รับจัดสรรงบประมาณ 28.000 ล้านบาท ว่าจ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ขณะนีส้ ่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว
รายละเอียด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการใน
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี คงจะได้ชแี้ จงเพิ่มเติมใน
ลําดับต่อไป
นายวิเชียร ขาวขํา

หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีร่วมกับภาคการเมืองนําเสนอโครงการ
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี ต่อ ครม.นอกสถานที่ เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการ อนุมัติงบประมาณเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จํานวน
28 ล้านบาท มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 และ
ประชุมร่วมหารือ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปความก้าวหน้า ดังนี้
1. ในเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจะสนับสนุนงบประมาณ และ
อาคารเรียน เปิดรับสมัครนักศึกษาภายในปีการศึกษา 2556 นี้ โดยทํา MOU ร่วมกับ
สถาบันที่จะมาเปิดวิทยาเขตให้ก่อน 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร หลักสูตรจะไม่ซ้ําซ้อนกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ค่าหน่วยกิตทางสถาบันจะ
มาจัดเก็บเองและแบ่งส่วนหนึ่งให้กับ อบจ.เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ เมือ่ เด็กจบการศึกษาให้
ไปรับปริญญาบัตรที่สถาบันนั้น ๆ และเมื่อมีความพร้อมแล้วจึงจะยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
อุดรธานีต่อไป
2. ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมีความพร้อมประมาณ 80 – 90 %
ที่จะผลักดันในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร และรูปแบบต่างๆ โดยเตรียมสถานที่
ก่อสร้างอาคารเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว เป็นทีส่ าธารณะประโยชน์ 2 แห่ง
แห่งที่ 1 บ้านขาว หมู่ที่ 4 ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี ประมาณ 2,000 ไร่
ที่ดินแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างสนามกีฬา 130 ไร่
จะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน พื้นที่ที่เหลือ จะใช้ก่อสร้างอาคารสํานักอธิการบดี อาคารเรียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ หอพักนักศึกษา/
ครูอาจารย์/บุคลากร
แห่งที่ 2 บ้านหนองบุ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ประมาณ 1,400 ไร่
จะใช้เพื่อก่อสร้างเพิ่มเติมในอนาคตอีก 2 อาคาร คือ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์/สาธารณสุขศาสตร์

ที่ประชุม
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นางสาวอสิตรา รัตตะมณี

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ร่างแผนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2557-2560)
กลุ่มจังหวัดฯได้ดําเนินการยกร่างแผนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2557-2560)
ซึ่งเชื่อมโยงมาจากแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี เพื่อให้เห็นความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด และมุ่งหวังว่าภาคเอกชนจะได้ใช้เป็นทิศทางในการดําเนิน
ธุรกิจ และร่วมมือแก้ไข/พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยสามารถเสนอแนวคิดหลักการและ
แผนงาน/โครงการ เพิ่มเติมได้ในที่ประชุมหรือที่ฝ่ายเลขานุการ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
รายละเอียดตามที่แจกจ่ายทีป่ ระชุม และขออนุญาตให้คณ
ุ อสิตรา รัตตะมณี นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ เป็นผู้นําเสนอ
รายละเอียดโดยสรุป
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีวสิ ัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางการ ลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยว
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าํ โขงและประชาคมอาเซียน ”
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการลงทุนด้านการค้า
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร และการท่องเที่ยว
2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบการผลิตและการตลาดในด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า การเกษตร การบริการและการท่องเที่ยว กับ
ประชาคมอาเซียน
4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่วนให้สารถรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
5. รักษาสมดุลการพัฒนาเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ของทุกภาคส่วนสู่ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่พร้อมรองรับการเป็น
ศูนย์กลางการลงทุนด้านต่างๆ ในลุ่มน้ําโขง
4. เพื่อผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และแปรรูปสินค้า
เพื่อเพิ่มมูลค่า
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาด และการค้า
6. เพื่อให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง

-12ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรม และการค้า
3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร
ตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมลุ่มน้ําโขง” โดยจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองแห่ง
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงมรดกโลกและบริการด้านสุขภาพ จังหวัดหนองคายเป็นเมือง
แห่งการท่องเที่ยว จังหวัดเลยเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร
จังหวัดหนองบัวลําภูเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา และจังหวัดบึงกาฬ
เป็นเมืองแห่งการพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานรายได้เดิม ได้แก่ พืชเศรษฐกิจสําคัญของกลุ่ม เช่น ข้าว อ้อย และการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ฐานรายได้ใหม่ มุ่งไปที่ ยางพารา การค้าชายแดน และระบบโลจิสติกส์
ด้านการคมนาคมขนส่ง
แผนงาน / โครงการที่มีความสําคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
(1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานรองรับ
ประชาคมอาเซียน
(2) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน
(3) โครงการพัฒนาเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
(4) โครงการพัฒนาบุคลกรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
(5) โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการลงทุน อุตสาหกรรม และการค้า
(1) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
(2) ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสําหรับอุตสาหกรรม
แปรรูปยางพารา
(3) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่อาเซียน
(4) โครงการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อรองรับ AEC และเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
(5) โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ

-13ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่าง
ครบวงจร
(1) โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ
(2) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
(3) โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการตลาด
(4) โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
(5) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
ความเห็นของที่ประชุม

- ควรมีโครงการด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด และให้มี
แผนการ ตลาดโดยการเดินทางไปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
- ควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ใหม่ๆ ในกลุม่ จังหวัด
- งบประมาณของกลุ่มจังหวัดไม่ควรแตกย่อยเป็นจังหวัด และไม่ควรทําหลายเรื่อง
ควรเป็นเรื่องสําคัญๆ เพียงเรื่องเดียว
- จากการวิเคราะห์ SWOT กลุ่มจังหวัดมีจุดอ่อนเรื่องแหล่งน้ําไม่ครอบคลุมพื้นที่
กลุ่มจังหวัด ซึ่งกิจกรรมการผลิตอาหารและการเพาะปลูกต่าง ๆ มีความจําเป็นต้องใช้น้ํา
ควรมีโครงการพัฒนาโครงข่ายน้ํา ผันน้ําจากแม่น้ําโขงเข้ามาในพื้นที่

มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบแผนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2557-2560) โดยมอบสํานักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ รับข้อคิดเห็นในที่ประชุมไปปรับปรุงแผนความร่วมมือภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(พ.ศ.2557-2560) ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
(- ไม่มี - )

เลิกประชุม เวลา 12.30 น.
ลงชื่อ .......ลดาวัลย์ โภคานิตย์...........................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางลดาวัลย์ โภคานิตย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

พี่ต๋อย/อื่นๆ/(ร่าง) ระเบียบวาระการประชุม/ส้มโอ

