รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลาปาง (กรอ.จังหวัดลาปาง)
ครั้งที่ 2/2552
วันที่ 23 กันยายน 2552
ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดลาปาง ชั้น 4
ผู้เข้าประชุม
1. นายสุวรรณ กล่าวสุนทร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง ประธาน
2. นายประสิทธิ์ สิริศรีสกุลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดลาปาง
3. นายอธิภูมิ กาธรวรรินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
4. นายสุรพล ตันสุวรรณ
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลาปาง
5. นายวิชิต อิ้วสมจิตร ประธานชมรมธนาคารจังหวัดลาปาง
6. นายระดม สรรพศีลบุตร แทน ปลัดจังหวัดลาปาง
7. นายสมศักดิ์ วงศ์คาตัน แทน แรงงานจังหวัดลาปาง
8. นายวุฒิชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ พาณิชย์จังหวัดลาปาง
9. น.ส.ศุภมาศ ทิพย์ศรีบุตร แทน คลังจังหวัดลาปาง
10. นายสุรพล ตันสุวรรณ นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลาปาง
12. น.ส.สุปราณี ศิริอาภานนท์ นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลาปาง
13. นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ
กรรมการหอการค้าจังหวัดลาปาง
14. นางสาวโชติรส เที่ยงพิเชียร
กรรมการหอการค้าจังหวัดลาปาง
15. นางสาวพัชรวรรณ ตัณฑวณิชย์
กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
16. นายอนุศิษฏ์ ภูวเศรษฐ
ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจ(หอการค้าจังหวัดลาปาง)
17. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจ(สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดลาปาง)
18. นายนุรักษ์ วงค์อินต๊ะวัง แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาปาง
19. นายสกล สุพรรณบรรจง เลขาธิการหอการค้าจังหวัดลาปาง
20. นายมนัส อนันตกิจไพบูลย์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
21. น.ส.พิมพา ดวงประภา แทน เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลาปาง
22. นางอัญชัญ เหล็กดี เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดลาปาง

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลาปาง
2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาปาง
3. อุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลาปาง
5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดลาปาง
/ 6. ผู้อานวยการ...
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-26. ผู้อานวยการแขวงการทางลาปาง
7. ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ลาปาง
8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
9. นายกเทศมนตรีนครลาปาง
10. นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
11. ประธานชมรมนายก อบต. จังหวัดลาปาง
12. นายวัชรพันธ์ วชิรจินดากุล
กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
13. ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เขตลาปาง
14. ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลาปาง
15. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดลาปาง
16. ประธานชมรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลาปาง
17. พันตารวจโทสมบูรณ์ บูรณะพิร
กรรมการหอการค้าจังหวัดลาปาง
18. นายสวัสดิ์ ลาดปาละ
กรรมการกองทุนพัฒนาชุมชน อ.เสริมงาม
ผู้แทนภาคประชาสังคม
19. นางบุญทิน บุญทวี
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี อ.เมืองลาปาง ผู้แทนภาคประชาสังคม

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.ศรินทร์ทิพย์ ทิพยเนตร
สานักงานจังหวัดลาปาง
2. นายจิตพล
เฉลยถ้อย สานักงานจังหวัดลาปาง
3. น.ส.อาภรรัตน์ พัชนี ศตส.จ.ลาปาง
4. นางสุกัญญา นันตาบุตร ศตส.จ.ลาปาง
5. นายวชิระ เขื่อนสอน
สานักงานจังหวัดลาปาง

เริ่มประชุม : เวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุวรรณ กล่าวสุนทร
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ลาปาง
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง ได้ทาหน้าที่ประธานในการประชุม
กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง/ประธาน กรอ.จังหวัดลาปาง ติดราชการสาคัญและ
เร่งด่วน จึงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง เป็นประธานในการประชุมวันนี้
เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม

: เพื่อทราบ
: รับทราบ
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายการการประชุม ครั้งที่ 1/2552
ประธาน
ตามที่จังหวัดลาปางได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลาปาง (กรอ.จังหวัดลาปาง) เพื่อให้การขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดมีประสิทธิภาพ และแจ้ง
ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ ถือปฏิบัติและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว พร้อม
ทั้งได้จัดประชุม กรอ.จังหวัดลาปาง ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดลาปาง ในการนี้ จังหวัดได้นาเสนอรายงานการ
ประชุมดังกล่าว ในเว็บไซด์ www.lampang.go.th ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงาน
การประชุมดังกล่าว
: เพื่อพิจารณา
: รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
3.1 ทาเนียบสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ประธาน

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่ง ทาเนียบสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประกอบด้วย
1) รายนามผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดารงตาแหน่ง
รักษาการประธานเขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง
ลาพูน)
คือ นายทรงวิทย์ อิทธิพัฒนากุล บริษัทสแตนดาร์ดทัวร์ จ.เชียงใหม่
2) รายนามผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดารงตาแหน่ง
รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลาปาง คือ นายสุรพล ตันสุวรรณ
และรักษาการเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลาปาง คือ นายธนา แก้วนิล
: เพื่อทราบ
: รับทราบ

เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม

3.2 ผลการประชุม กรอ. ครั้งที่ 6/2552

นายนุรักษ์
3.2.1 สานักงานจังหวัดลาปาง นาเสนอผลการประชุม กรอ.ส่วนกลาง ซึ่งจัด
วงค์อินต๊ะวัง ประชุม ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
ได้ประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 และได้นาเสนอแนวทาง
กระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันคณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2552 ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
/1. ข้อเสนอ....
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ข้อเสนอมาตรการทางภาษี : มาตรการเกี่ยวกับภาษีเงินได้และมาตรการ
ที่ต้องการเพิ่มและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในด้านการ
ลงทุนจากต่างประเทศและการค้า ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มาตรการภาษีที่
มีความสาคัญอย่างมาก/มาตรการภาษีที่มีความสาคัญ/มาตรการที่มีความสาคัญเป็น
การเฉพาะ
มติ กรอ. : มอบหมายกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.
ข้อเสนอเพื่อขอยกเลิกภาษีสรรพสามิตของเครื่องปรับอากาศชนิดขนาด
ไม่เกิน 72,000 บีทียู/ชั่วโมง
: เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม
มติ กรอ. : 1) เห็นชอบให้ยกเลิกภาษีสรรพสามิต โดยให้กระทรวงการคลังดาเนินการ
ตามขั้นตอน
2) ให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประสานงานกับผู้ประกอบการ
เพื่อปรับลดราคาขายปลีก
3.
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมก่อสร้าง : มาตรการระยะสั้น เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ สร้างงาน และมาตรการระยะยาว เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างเป็น
ระบบ
มติ กรอ.
: มอบหมายกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงานผู้แทน
การค้าไทย ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.
การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืน : ยุทธศาสตร์
เร่งด่วนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืน
มติ กรอ.
: มอบหมายสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รับไปพิจารณา
5.
การจัดตั้ง One Stop One Start Investment (OSOS): การเปิดดาเนิน
การของศูนย์ประสานการบริการนักลงทุน พร้อมศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
มติ กรอ.
: ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเร่งพิจารณาร่างระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.
ข้อสรุปความช่วยเหลือทางการเงินสาหรับอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยางพาราของสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย
7. ความคืบหน้าการฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายทุกขั้นตอน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550
เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม

: เพื่อทราบ
: รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4

มติที่ประชุม

: เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

4.1 หอการค้าจังหวัดลาปาง
เศรษฐกิจในขณะนี้ยังมีการชะลอตัวอยู่ ขอให้พิจารณาสินเชื่อใน
ภาคเอกชนที่เสนอเข้าไปในระบบธนาคารเร็วขึ้น เนื่องจากบางธุรกิจขณะนี้เริ่มขาด
สภาพคล่อง ค่อนข้างจะมีปัญหา ยอดการท่องเที่ยวทางภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเชียงใหม่ ทางรัฐบาลแจ้งว่าเศรษฐกิจจะมี
การฟื้นตัว แต่ขณะนี้การฟื้นตัวของภาคก่อสร้าง ซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้างเข้า ไป
จานวนมาก ในเรื่องของไทยเข้มแข็ง ฉะนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวต้องนาเรื่องเสนอ
ผ่าน กรอ.จังหวัดลาปาง ไปถึงรัฐบาลว่า ต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศใน
รูปแบบของงบประมาณที่จะเข้าไปใช้ในภาคท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วน
ตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล โดยให้ท่องเที่ยวภายในประเทศ
ขอให้ธนาคารพิจารณาสินเชื่อให้กับธุรกิจที่ขาดสภาพคล่องก่อน
ขณะนี้หลายธนาคารมีการยืดการชาระเงินต้นถึงเดือนกรกฎาคม 2553 ให้ชาระเฉพาะ
ดอกเบี้ยก่อน ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในวันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2552 จะมีงานลาปางมอเตอร์โชว์ เพื่อ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง เห็นได้ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังทรงตัวอยู่
: รับทราบ
4.2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
ความเดือดร้อนของการกู้เงิน SMEs จากธนาคาร ซึ่งเรื่องนี้ขอผลักดัน
ผ่านสานักงานคลังจังหวัดช่วยแจ้งทางธนาคารแห่งประเทศไทยปรับจูนคลื่นให้
ใกล้เคียงกับทางภาคเอกชน ขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เชิญ 16 ธนาคารใน
ประเทศไทยประชุมหารือผลักดันปล่อยเงินกู้ จานวน 200,000 ล้านบาทให้หมด
ภายในสิ้นปี
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลค่าเงินบาทให้กับผู้ประกอบการ
เอกชน ซึ่งขณะนี้ในจังหวัดลาปางมีผู้ประกอบการเซรามิก ไม้ หรือทางเกษตร ต่างก็
ส่งออกสินค้าเป็นส่วนใหญ่ ทุกวันนี้ผู้ประกอบการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่อนข้างมาก
การรายงานความคืบหน้าการอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ ซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลาปางเป็นผู้ดาเนินการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน จานวน 11.9 ล้านบาท บัดนี้
การอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพสาเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จานวน 1,155 คน
จากทั้งหมด 23 โรงงาน เพื่อกระตุ้นให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเซรามิก ไม้ พร้อม
/ทั้ง อุตสาห....
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ทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย สิ้นสุดการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552
การประชุม กรอ.จังหวัดลาปาง ประจาเดือนควรจะต้องมีกรอบในการ
ประชุมให้ชัดเจน วัตถุประสงค์หลักของการประชุม กรอ.จังหวัดลาปาง เพื่อจะดูแล
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการค้า ด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น ขอให้กรอบของการ
ประชุม กรอ.จังหวัดลาปาง อยู่ในกรอบของผลิตอุตสาหกรรม เศรษฐกิจการค้า การ
ท่องเที่ยว และทางด้านสังคม ในขณะเดียวกันนาเรื่องของ กรอ.ส่วนกลางนาเสนอด้วย
ทุกครั้งเพื่อจะรับทราบข้อมูล จะได้มีประเด็น ข้อหารือ หรือประเด็นที่แก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลาปางใน 4 กรอบใหญ่ๆ คือ การผลิต การค้า การ
ท่องเที่ยว และด้านสังคม
: รับทราบ
4.3 ชมรมธนาคารจังหวัดลาปาง
การปรับโครงสร้างหนี้ที่เอกชนต้องการขึ้งอยู่กับนโยบายของแต่ละ
ธนาคาร ขณะนี้ทางธนาคารเร่งปรับโครงสร้างหนี้ เพราะถ้าไม่สามารถแก้ไขหนี้ภายใน
เดือนกันยายน แต่ไปแก้ไขหนี้ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ก็ไม่มีผลประโยชน์อะไร
เพราะทางธนาคารมีกฎกาหนดไว้ชัดเจนแล้ว
ตามนโยบายของรัฐบาลเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งโดยกระทรวงการคลัง
ได้มีนโยบายให้ธนาคารของรัฐทุกธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ช่วยปล่อยอนุมัติสินเชื่อ ไม่ใช้บุคคลค้าประกันได้
ภายใน 7-10 วัน กรณีใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันให้อนุมัติสินเชื่อได้ภายใน 21 วัน
แต่ต้องไปธนาคารที่เหมะสมกับเงินที่กู้
งบประมาณที่เข้าโครงการไทยเข้มแข็งมาจาก 2 ส่วน คือ มาจาก
ธนาคารออมสินส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งมาจากธนาคารที่มีเงินของรัฐบาลสนับสนุน
สานักงานคลังจังหวัดได้แจ้งงบประมาณที่สนับสนุนโครงการไทยเข้มแข็งของจังหวัด
ลาปาง จานวน 2,062 ล้านบาท ที่ผ่านมามีระเบียบของการเบิกจ่ายที่สานักงบประมาณ
ให้สานักงานคลังมาแล้วที่สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ช่วงระยะการ
เบิกจ่ายถึงปี 2555 ตามโครงการ ซึ่งเป็นลักษณะการจัดสรรตามหน่วยงาน แต่
งบประมาณที่สนับสนุนมาก คือ การจัดการแหล่งน้าประมาณเกือบ 400 ล้านบาท ใน
ส่วนสานักงานคลังจังหวัดที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของลาปาง ทางสภาอุตสาหกรรมที่
ขอให้ช่วยเรื่องความเดือดร้อนของการกู้เงิน SME และค่าของเงินบาท ขอให้ประธาน
ชมรมธนาคารเป็นผู้ประสานเพราะใกล้ชิดกับหน่วยงานโดยตรง และสานักงานคลัง
จังหวัด จะช่วยติดต่อประสานงานอีกทางหนึ่งด้วย
/ ขอมติ....
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ขอมติที่ประชุมและทาบันทึกเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลาปางว่า
ที่ประชุม กรอ. ต้องการจะให้แขวงการทางจังหวัดลาปางเข้าร่วมประชุม และชี้แจง
ข้อมูลเรื่องงบประมาณก่อสร้างทาง และจัดทาโครงการโดยเร่งด่วน เพราะการประชุม
ของกลุ่มภาคเหนือให้จังหวัดลาปางเป็นศูนย์กลางของการขนถ่ายสินค้า
: รับทราบ
4.4 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลาปาง
เรื่องทางเลี่ยงเมือง เอกสารที่ส่งให้ทุกท่านเป็นเอกสารสรุปการ
ประชุม กรอ. ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ข้อ 9 ประเด็นสาคัญเรื่อง
ทางสายเลี่ยงเมือง 2 เส้นทาง ระบุชัดเจนว่า ให้แขวงการทางชี้แจงความคืบหน้า จะ
เห็นได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน เพราะฉะนั้น 26 ปีของการประชุม
กรอ. เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดลาปาง
การแต่งตั้ง กรอ.กลุ่ม คณะกรรมการ กรอ.กลุ่ม ซึ่งหัวหน้ากลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน คือ นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ลงนามวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 มี
ข้อผิดพลาดของการประชุม กรอ. ต้องร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะเห็นว่าผู้ว่า ราชการจังหวัด ประธานองค์กรภาคเอกชนทุกจังหวัด รวมทั้งการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทยภาคเหนือ เขต 1 ซึ่งจะดูแลจานวน 4 จังหวัดรวมเข้าไปด้วย
โครงการฝึกอบรมต้นกล้าอาชีพ และสานักงานแรงงานขอชี้แจงข้อมูล
ชัดเจน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดทั่วประเทศได้รับมอบหมายให้ประเมิน
ผู้ได้รับการอบรมต้นกล้าอาชีพ ทาหน้าที่ประเมิน
การแต่งตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยว ซึ่งแต่งตั้งมานานแล้วแต่มี
การประชุมเพียงครั้งเดียว เพราะฉะนั้นโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่ เคลื่อน
ไหวเลย ไม่มีการประชุมจัดทาปฏิทินการท่องเที่ยวประจาจังหวัด ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่
จะเสนอเข้าไปในปฏิทินท่องเที่ยว อยากให้มีการประชุมขับเคลื่อนของคณะกรรมการ
การท่องเที่ยวประจาจังหวัด
เสนอให้
มีการประชุมระหว่างหน่วยงานราชการกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้าประชุมเสริมด้วย เพราะภารกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างท้องถิ่นกับภูมิภาคเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก ภารกิจถ่ายโอนหน้าที่ก็เปลี่ยนมาก
แม้แต่หน่วยงานราชการยังไม่ทราบ เช่น ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติทางหลวงและถนนทุก
สายในเขตท้องถิ่นถ้าขึ้นทะเบียน ถือเป็นถนนทางหลวงเทศบาลและท้องถิ่นทั้งหมด
อานาจปิดถนนเป็นอานาจของนายกเทศมนตรี คือ ผู้อานวยการทางหลวงเทศบาล แต่
ขณะนี้มีการขอปิดถนนเข้าไปตามหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ไม่มีอานาจในการสั่งปิด
ถนนได้
เรื่องฝึกอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
/ มีงบประ....
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มีงบประมาณจากสานักนายกรัฐมนตรีว่า ผู้ประกอบการแต่ละจังหวัดทาเรื่องขอไป ได้
งบประมาณ จานวน 600,000 กว่าบาท นามาอบรมพนักงานในโรงแรมโดยใช้
วิทยากรต่างชาติและจ้างพนักงานเข้าอบรม 160 บาท/วัน จานวน 120 คน ค่าเช่า สถานที่ 6,000 บาท/วัน และค่าวิทยากร เป็นการเพิ่มศักยภาพพนักงาน
โครงสร้างคณะกรรมการร่วมภาครัฐ กรอ.กลุ่มจังหวัด มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปางเป็นรองประธานกรรมการ อุตสาหกรรมจังหวัดลาปางเป็น
กรรมการ พาณิชย์จังหวัดลาปางเป็นกรรมการ พัฒนาการจังหวัดลาปางเป็นกรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปางเป็นกรรมการ นายประสิทธิ์ ศิริศรีสกุลชัย
ประธานหอการค้าจังหวัดลาปาง เป็นกรรมการ นายสุรพล ตันสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลาปาง เป็นกรรมการ นายชูชาติ กีฬาแปง กรรมการ
และเลขานุการ และหัวหน้าสานักงานจังหวัดลาปาง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ นอกจากที่
เสนอประธานอุตสาหกรรมแล้วยังมีใครอีกบ้างเพราะจะได้นาเสนอครั้งเดียว
: รับทราบ
4.5 ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
1) ความจาเป็นของโรงพยาบาลลาปาง คือ ขณะนี้โรงพยาบาลลาปาง
กาลังก่อสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ จากข้อมูล ทราบว่า มีความจาเป็นเพราะโรงพยาบาล
ลาปางเป็นโรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ แต่ไม่มีศูนย์ผ่าตัดหัวใจ และขณะนี้มีนายแพทย์
ณัฐพล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผ่าตัดหัวใจ มาประจาอยู่ที่โรงพยาบาลลาปาง
และมีทางโรตารี่ ภาค 3360 สนับสนนุนงบประมาณ 90 กว่าล้าน ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ
ไม่ได้ให้บริการกับผู้ป่วยที่มีฐานะทางการเงินอย่างเดียว จะช่วยกับผู้ป่วยที่เป็น
โรคหัวใจแต่เป็นผู้ยากไร้ด้วย
งบเหลือจ่าย เช่น งบ CEO ตอนนี้อนุมัติกิจกรรมที่ 1 มาให้หมด ในส่วนของ
กิจกรรมที่ 2 ยังไม่ได้อนุมัติ แต่แจ้งให้เตรียมกิจกรรมที่ 2 ไว้เลย จากการจัดสรรยัง
เหลือเงินอีกยอดหนึ่ง จะเฉลี่ยให้จังหวัดใดนั้น ขึ้นอยู่กับการประสานกับทางสานัก
งบประมาณหรือส่วนกลาง ในเบื้องต้นให้งบมากันหมดแล้ว ทางจังหวัดต้องประสาน
กับโรงพยาบาล ของบประมาณเพิ่ม ส่วนการเบิกจ่ายก็ยึดตาม ระเบียบของ
กระทรวงการคลัง โดยผ่านสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพราะโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดๆ ของบไปยังกระทรวงสาธารณสุข ทางสาธารณสุขจังหวัด
กับโรงพยาบาล ขึ้นอยู่กับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ้ามีโครงการของบได้
แน่นอน
2) ฝากแนวความคิดให้กับนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดว่า ใน
ปัจจุบันนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ยอดการท่องเที่ยวก็ลดลง ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการ
/ ท่องเที่ยวไม่....
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-9ท่องเที่ยวไม่มีการประชุม และการกระตุ้นตลาดเลย เป็นสัญญาณอันตรายต่อการ
ท่องเที่ยว ต้องการให้มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีการทาการตลาด และ
มีการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นตัวสินค้าหลักก็ว่าได้ เมื่อไม่มีการทา
กิจกรรมให้ต่อเนื่อง ยอดการท่องเที่ยวก็ลดลงเรื่อยๆ เสนอให้เชิญผู้อานวยการ
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เข้ามามีบทบาทและหารือเรื่องแผนประจาปี ซึ่งภาค
ราชการเป็นเจ้าของงบประมาณ ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดลาปาง ทั่วทั้งประเทศให้ความ
เป็นห่วงกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นอย่างมาก แต่
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทั่วประเทศมาจากสายพลศึกษากันทั้งนั้น
จึงเน้นแต่เรื่องกีฬาเท่านั้น ไม่เคยจัดเรื่องการท่องเที่ยวเลยแม้แต่น้อย และที่น่าเป็น
ห่วงที่สุดในปีงบประมาณ 2553 งานเกือบทั้งหมดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ถ่ายโอนไปให้สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แต่เดิมเรื่องการจัดกิจกรรมก็ดี การประชาสัมพันธ์ก็ดี การจัดปฏิทินงาน การออกสื่อ
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์นอกประเทศที่ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเรื่องของ ททท.
ทั้งหมดเลย แต่ปัจจุบันนี้จะเหลือแค่เดินสายต่างประเทศ และกิจกรรมบางอย่าง งาน
ทั้งหมดโอนไปให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว
การทางานถ้าไม่ถนัด ก็จะเป็นการทางานแบบขอไปที ให้เสร็จเป็น
งานๆไป ในส่วนของภาคเอกชน โดยเฉพาะสมาคมท่องเที่ยวจะต้องมีแผนงานและ
เป็นกรอบให้นาเสนอ และเป็นตัวสนับสนุน ประสานกับจังหวัด ในการขอความร่วมมือ
งบประมาณส่วนไหนมาช่วย น่าจะเป็นนโยบายของคณะกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
ขอเสนอให้ประธานกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชิญประชุม เพื่อเป็นแนวทางและ
นโยบาย และต้องการให้เป็นนโยบายของคณะกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด ให้หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมกัน ช่วยในการประสานงาน จะทาให้เกิด
รูปแบบใหม่ขึ้นมา และได้งานใหญ่ตรงตามเจตนา จังหวัดเป็นเจ้าภาพ ส่วนหน่วยงาน
อื่นก็รับผิดชอบในส่วนของตัวเองไป
การทางานต้องมีการประสานงาน และร่วมมือกัน ที่ผ่านมาการจัดงาน
ส่วนใหญ่ทุกหน่วยงานรองบส่วนกลางกันหมด และตั้งรายละเอียดของบมากเกินความ
จาเป็น ไม่มองว่า รับผิดชอบมากแค่ไหน
ปัจจุบันนี้จังหวัดลาปางไม่มีแผนแม่บทเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพราะ
ฉะนั้นการดาเนินงานจึงทาในลักษณะเป็นการแยกส่วน ใครคิดจะทาอะไร หรือคิด
โครงการแต่ละครั้ง แต่ไม่มีการเชื่อมโยงกัน ขอแนะนาว่า ให้จัดทาเป็นแผนแม่บท 5 ปี
หรือแผนระยะยาว และยึดกรอบตัวนั้นเป็นหลัก ในส่วนของกรรมการ การขับเคลื่อน
จะเป็นไปได้ยาก เพราะคณะกรรมการมีจานวนมาก อาจตั้งกรรมการจานวนที่เหมาะสม
และเชิญหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลด้วย ต้องแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ
เช่น สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดทาเรื่องการตลาด และการจัดกิจกรรม หอการค้าจังหวัด
/ให้ดูแล....
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- 10 ให้ดูแลในเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าให้ดี และการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ ไม่อยากให้ทางานแบบต่างคนต่างทา เพราะจะไปคนละทิศละทาง เป็น
การแบ่งงานกันทา ต้องดูว่า จังหวัดลาปางมีอะไรเด่นๆที่สามารถดึงคนนอกพื้นที่เข้า
มาเที่ยวได้ และประสานงานหาหน่วยงานที่รับผิดชอบที่จะปรับปรุงให้มีคุณภาพและมี
แผนการ จะต้องมีการนัดประชุมเพื่อทาให้กระชับ คัดสรรผู้ที่รับผิดชอบ และแบ่ง
กิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจ ไม่ได้หมายความถึงนักท่องเที่ยว
เพียงอย่างเดียว เราต้องมองว่า จะดึงคนจากที่อื่นให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลาปาง
ได้อย่างไร ทั้งชาวต่างชาติและคนในประเทศ ยังมีกลุ่มที่น่าสนใจอีกหลายกลุ่ม เช่น
กลุ่มสัมมนา กลุ่มการจัดกีฬา กลุ่มทัวร์สุขภาพ หรือกิจกรรมเรื่องการศึกษา ที่เป็นกลุ่ม
ที่เราต้องให้ความสาคัญอีกด้วย
ในส่วนของการจัดกิจกรรม ถ้าภาครัฐมีส่วนช่วยสนับสนุนภาคเอกชน
บ้าง เช่น การจัดเลี้ยง การแสดง ฯลฯ จะทาให้ภาคเอกชนกล้าที่จะร่วมมือจัดงานใน
จังหวัดมากขึ้น ในส่วนที่ทางจังหวัดสามารถดาเนินการได้ จะนาเรียนให้ท่านผู้ว่า –
ราชการจังหวัด รับทราบ และสนองความคิดเห็นและความต้องการของทุกท่านต่อไป
เสนอที่ประชุม
: เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
: รับทราบ
: กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม

ประธาน

เลิกประชุม : เวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกการประชุม
(น.ส.อาภรรัตน์

(ลงชื่อ)

พัชนี)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนุรักษ์ วงค์อินต๊ะวัง)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลาปาง (กรอ.จังหวัดลาปาง)
ครั้งที่ 1/2552
วันที่ 28 กรกฎาคม 2552
ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดลาปาง ชั้น 4
ผู้เข้าประชุม
1. นายสามารถ ลอยฟ้า
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง ประธาน
2. นายประสิทธิ์ สิริศรีสกุลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดลาปาง
3. นายอธิภูมิ กาธรวรรินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
4. นายสุรพล ตันสุวรรณ
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลาปาง
5. นายวิชิต อิ้วสมจิตร ประธานชมรมธนาคารจังหวัดลาปาง
6. นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ ปลัดจังหวัดลาปาง
7. นางอุไร พงษ์นิกร แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลาปาง
8. นายสุชาติ สุนทรพันธุ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาปาง
9. นายสาเริง สมบูรณ์ผล อุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
10. นายวุฒิชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ พาณิชย์จังหวัดลาปาง
11. นางภาวิณี ป้องสุวรรณ แทน คลังจังหวัดลาปาง
12. นางพิมพาภรณ์ เจริญจาตุภัทร์ แทน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลาปาง
13. นายไชยา ไชยเขตต์ แทน ผู้อานวยการแขวงการทางลาปาง
14. นายสุรัช สัจจพงษ์ แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ลาปาง
15. นายทักษิณ อัครวิชัย แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
16. นายสุรพล ตันสุวรรณ แทน นายกเทศมนตรีนครลาปาง
17. นายณัฐพล โยธาวุฒิ แทน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
18. นางจันทร ประสม แทน ประธานชมรมนายก อบต. จังหวัดลาปาง
19. นายมานูญ หาญเทวี แทน นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลาปาง
20. น.ส.สุปราณี ศิริอาภานนท์ นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลาปาง
21. นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ
กรรมการหอการค้าจังหวัดลาปาง
22. นางสาวโชติรส เที่ยงพิเชียร
กรรมการหอการค้าจังหวัดลาปาง
23. นายวัชรพันธ์ วชิรจินดากุล
กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
24. นางสาวพัชรวรรณ ตัณฑวณิชย์
กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
25. นายวิชิต อิ้วสมจิตร แทน ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เขตลาปาง
26. นายสุภัทร์ เทวะณา แทน ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลาปาง
27. นายกฤษฏาพันธ์ ขัดปัน แทน ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจังหวัดลาปาง
/28. นายประหยัด...
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-228. นายประหยัด แลสันกลาง
ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจ(สภาอุตสาหกรรมจ.ลาปาง)
29. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจ(สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดลาปาง)
30. นายสง่า บัวระดก แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาปาง
31. นายสกล สุพรรณบรรจง เลขาธิการหอการค้าจังหวัดลาปาง
32. นายมนัส อนันตกิจไพบูลย์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
33. นายธนา
แก้วนิล เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลาปาง
34. นางอัญชัญ เหล็กดี เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดลาปาง
35. นายอุทัย
สาธรรม
แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดลาปาง

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. แรงงานจังหวัดลาปาง
2. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลาปาง
3. ประธานชมรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลาปาง
4. พันตารวจโทสมบูรณ์ บูรณะพิร
กรรมการหอการค้าจังหวัดลาปาง
5. นายอนุศิษฏ์ ภูวเศรษฐ
ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจ(หอการค้าจังหวัดลาปาง)
6. นายสวัสดิ์ ลาดปาละ
กรรมการกองทุนพัฒนาชุมชน อ.เสริมงาม
ผู้แทนภาคประชาสังคม
7. นางบุญทิน บุญทวี
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี อ.เมืองลาปาง
ผู้แทนภาคประชาสังคม

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางรัตนา ใหม่ทา สานักงานคลังจังหวัดลาปาง
2. นายปิยะพงษ์ ใชยจิตต์ สานักงานคลังจังหวัดลาปาง
3. น.ส.สุจิตรา ติไชย ศตส.จ.ลาปาง
4. น.ส.สุภาวดี สิงห์เชื้อ ศตส.จ.ลาปาง
5. นายพงศกร ศรีสกุล ศตส.จ.ลาปาง
6. น.ส.สุรางค์รัตน์ อินต๊ะวัน ศตส.จ.ลาปาง
7. นางสุกัญญา นันตาบุตร ศตส.จ.ลาปาง
8. น.ส.จริยา ยาไชยบุญเรือง ศตส.จ.ลาปาง
9. น.ส.พิมพ์พร กันเตจ๊ะ ศตส.จ.ลาปาง
10. นายวชิระ เขื่อนสอน
สานักงานจังหวัดลาปาง
11. น.ส.ศรินทร์ทิพย์ ทิพยเนตร
สานักงานจังหวัดลาปาง
/เริ่มประชุม....
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-3-

เริ่มประชุม : เวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสามารถ ลอยฟ้า
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง ได้ทาหน้าที่ประธานในการประชุม กล่าว
เปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
กรอ.จังหวัด คือ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจระดับจังหวัด ซึ่งเกิดจากความสาเร็จในการพัฒนาความร่วมมือของ
ภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจร่วมกับภาครัฐบาลภายใต้
บทบาทของ กรอ. นั้น คณะกรรมการ กรอ. จึงมีแนวคิดที่จะขยายความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนในระบบ กรอ.ออกไปสู่ภูมิภาค
โดยมีจุดประสงค์สาคัญ คือ
 สนับสนุนการพัฒนาองค์กรเอกชนและนักธุรกิจในภูมิภาค ให้เข้มแข็ง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเพิ่มบทบาทความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากขึ้นกว่า
เฉพาะธุรกิจของตนเอง
 พัฒนาหน่วยงานภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด ฯลฯ ให้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและบริการประชาชน
ในจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพสูง และพร้อมที่จะเป็นผู้ประสานงานร่วมกับภาคเอกชน
ในระดับจังหวัด
 ให้มีองค์กรความร่วมมือในภูมิภาคเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในส่วนกลาง โดย
แนวนโยบายดังกล่าว จึงได้มีการจัดประชุม กรอ.ภูมิภาคขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยของ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นการจัดประชุมสัมมนา รวม 3 ภาค คือภาคเหนือ
(เชียงใหม่ 2527), ภาคใต้ (สงขลา 2528) และภาคะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น
2529) นโยบายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศดังกล่าว ได้มีส่วน
กระตุ้นให้ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคตื่นตัวและยอมรับกลไกร่วมมือระหว่าง
กัน การประชุมสัมมนา กรอ. ในช่วงหลังมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนส่วนภูมิภาค
ในการเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่น เพื่อรองรับการกระจายความ
เจริญจากส่วนกลางและการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผล
จากการประชุมในภูมิภาคดังกล่าว ทาให้เกิดความตื่นตัวในอันที่จะระดมความร่วมมือ
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาค ทั้งยังเกิดผลในการ
/สร้างความเข้า...
รายงานการประชุมกรอ.521
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สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การดาเนินงานของ กรอ.ได้อีก
รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้
มีการจัดตั้ง กรอ.จังหวัด โดยให้มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป คานึงถึงความพร้อมของ
ภาครัฐบาลและเอกชนระดับจังหวัดเป็นหลัก ต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด ปรากฏว่า มีการจัดตั้ง กรอ.
จังหวัดเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก ในการจัดตั้ง กรอ.จังหวัดนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ให้
นโยบายว่าจะต้องคานึงถึงความพร้อมทั้งของภาคราชการและภาคเอกชนในจังหวัด
เป็นสาคัญ ในปี 2533 จึงได้มีการจัดตั้งครบทุกจังหวัด
โครงสร้างของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมีรูปแบบเป็นคณะกรรมการร่วม
โดยเป็นการจาลองรูปแบบมาจากคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง มีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ กรอ.จังหวัด ภาครัฐบาล ได้แก่ ส่วนราชการประจาจังหวัดที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ/สังคม ภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัด และ
ชมรมธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดนั้น ทาหน้าที่เสนอแนะนโยบายแนวทางและมาตรการ
ทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
จังหวัด และการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัด
ในปี 2552 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งมติ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
(กรอ.) ในการประชุม ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่
8 เมษายน 2552 เห็นชอบการจัดตั้ง
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด(กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)โดยมี
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้หารือกับ
ภาคเอกชนแล้ว ในการนี้
จังหวัดลาปางได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
และได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดลาปาง เพื่อให้การขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดมีประสิทธิภาพแล้ว และได้
แต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดลาปาง และส่งคาสั่งดังกล่าวรายงานกระทรวง
มหาดไทยทราบ และแจ้งผู้ได้รับแต่งตั้งทราบ ถือปฏิบัติและดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องแล้ว
ในวันนี้ ได้เรียนเชิญคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดลาปางมาประชุมร่วมกันเป็น
ครั้งแรก หลังจากมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว
เสนอที่ประชุม
: เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
: รับทราบ
/ระเบียบวาระ...
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- 5 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจจังหวัดลาปาง (กรอ.จังหวัดลาปาง)

นายสง่า
จังหวัดลาปางได้มีคาสั่ง ที่ 1061/2552 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552
บัวระดก เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดลาปาง(กรอ.จังหวัดลาปาง) ตามโครงสร้างและองค์ประกอบ ของคณะ
กรรมการฯ ตามที่ กรอ.ส่วนกลาง กาหนด จานวน 43 ท่าน รายละเอียดตามคาสั่งที่
ได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านทราบและถือปฏิบัติแล้ว
ตามหนังสือจังหวัด
ลาปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0016.2/ว 1880 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552

ประธาน

ฝากประธานหอการค้า ประธานอุตสาหกรรม ตลอดจนเครือข่ายภาคธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องช่วยกันพิจารณาเครือข่ายที่ยังไม่ครบและยังไม่สมบูรณ์
ควรจะมีการ
ประชุม กรอ.ทุกเดือนเหมือนกับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาเรื่องของ
เศรษฐกิจ สถานการณ์ของจังหวัด เพราะเป็นการหารือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่
ใกล้ชิดและสะดวกที่สุด ทุกเดือนจะมีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อยจังหวัด แต่ไม่เคยประชุมเรื่องเศรษฐกิจ เป็นปัญหาสาคัญต้องทา
คู่ขนานกันระหว่างปัญหาความมั่นคงและเศรษฐกิจ

เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม

: เพื่อทราบ
: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
นายสง่า
3.1 สานักงานจังหวัดลาปาง นาเสนอผลการประชุม กรอ.ส่วนกลาง ซึ่งจัด
บัวระดก ประชุมแล้ว 5 ครั้ง (สนจ.ลป.ได้จัดทาเอกสารแจกจ่ายทุกท่านแล้ว) ดังนี้
1) ครั้งที่ 1
มีสาระสาคัญเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานของ
คณะกรรมการ
กรอ. 4 ข้อ /ข้อเสนอของภาคเอกชน 5 ข้อ
2) ครั้งที่ 2
มีสาระสาคัญเกี่ยวกับมติคณะกรรมการ กรอ. 3 ข้อ
3) ครั้งที่ 3
มีสาระสาคัญเกี่ยวกับมติคณะกรรมการ กรอ. เกี่ยวกับ
ข้อเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจ 5 ข้อ/การชะลอขึ้นค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ/ความคืบหน้า
การปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ
SMEs/มาตรการภาษีเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้/
การจัดตั้งคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
4) ครั้งที่ 4
มีสาระสาคัญเกี่ยวกับมติคณะกรรมการ กรอ. เกี่ยวกับ
ปัญหาการใช้ระบบ e-Auction/แนวทางแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
ยางพารา/ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกรณีการประกาศเขต
/ควบคุมมล...
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- 6 ควบคุมมลพิษในพื้นที่มาบตาพุด/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องโรงงานที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง/ความคืบหน้าการปล่อยสินเชื่อให้
ผู้ประกอบการ SMEs/ความคืบหน้าการดาเนินการตามมาตรการภาษีเพื่อปรับปรุง
โครงสร้างหนี้/มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว
5) ครั้งที่ 5
มีสาระสาคัญเกี่ยวกับมติคณะกรรมการ กรอ. เกี่ยวกับ
ความคืบหน้าการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs/ความคืบหน้าการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ/แนวทางแก้ไขปัญหาน้าตาลทราย/การเร่งรัดจัดระเบียบ
ผู้ประกอบการโรงแรม/การฟ้องศาลปกครองเพื่อบังคับให้รัฐปฏิบัติตามกฎหมาย

ประธานสภาอุตสาหกรรม สอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวกับมติ กรอ.ส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2552
ท่องเที่ยวจังหวัดลาปาง เรื่อง การตั้ง กรอ.กลุ่มจังหวัด ขอทราบความคืบหน้าการตั้ง กรอ.
กลุ่มจังหวัด

เพราะระดับจังหวัดได้มีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

นายสง่า
บัวระดก

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหัวหน้ากลุ่ม
ตามโครงสร้างการบริหารงานยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สานักงานฯ จะอยู่ที่
จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะทาหน้าที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัด และ
ได้ประสานขอรายชื่อตามโครงสร้างของกลุ่มจังหวัดจากจังหวัดลาปางไปแล้ว ยังไม่
ทราบผลการแต่งตั้ง

ประธานหอการค้า
กลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบน คือ เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง
จังหวัดลาปาง แม่ฮ่องสอน ในส่วนภาคเอกชน ทางหอการค้าจังหวัดจะมีอดีตประธาน
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานกลุ่มจังหวัด ตาแหน่งใน กรอ.กลุ่ม
จังหวัดจะเป็นรองประธานกลุ่มจังหวัด ได้ประชุมไปบ้างแล้ว มีการนาเสนอหลายเรื่อง
เช่น จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นศูนย์กระจายสินค้า และในกลุ่มจังหวัดจะมีการประชุม 3
เดือน/ครั้ง ความเหมาะสมในการดาเนินการภารกิจของกลุ่มจังหวัด ต้องประชุมกัน
ในระดับ 4
จังหวัดดังกล่าว เชียงใหม่พยายามจะตั้งศูนย์กระจายสินค้ากลุ่มจังหวัด
ที่เชียงใหม่ ทั้งที่ศูนย์กระจายสินค้าดังกล่าวตั้งที่ลาปางจะเหมาะสมที่สุด และได้
นาเสนอประธานกลุ่มจังหวัดที่แม่ฮ่องสอน ใช้ศูนย์แสดงและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เ ซรามิก
ที่เกาะคา เป็นศูนย์กระจายสินค้า หากตั้งศูนย์ที่ลาปาง จะเดินทางได้สะดวกมากกว่าใน
ทางบก และเส้นทางของระบบร้านเราได้เปรียบกว่า แต่เชียงใหม่เสนอว่า ถ้าตั้งที่
ลาปาง แม่ฮ่องสอนจะเดินทางมาไกล เรื่องนี้คงต้องหารือกัน และกลุ่มจังหวัด
จะประชุมประมาณเดือนกันยายน และจะเสนอเรื่องนี้ให้ที่ประชุมเห็นชอบให้ลาปาง
เป็นศูนย์กระจายสินค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ 1
ต่อไป
/ประธานสภา...
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ประธานสภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอ กรอ.ส่วนกลาง
ท่องเที่ยวจังหวัดลาปาง เรื่องการท่องเที่ยวถือเป็นวาระแห่งชาติ ทาง กรอ. ได้มีมติเห็นชอบเรื่อง
การส่งเสริมให้มีการจัดประชุมสัมมนา ของหน่วยงานภาครัฐ และการจัด
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการขาย ขอให้ทางจังหวัดได้พิจารณาเรื่องการ
ส่งเสริมการประชุมสัมมนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับกลุ่มจังหวัด หรือระดับภาค ถ้า
สามารถชักนาหน่วยงานต่างๆให้จัดประชุมสัมมนาที่ลาปางจะเป็นผลประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการโดยรวม
อีกประการหนึ่งทางรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนไปทัศนศึกษา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ในการจัดทัศนศึกษาดังกล่าว อยากจะให้เน้นทัศนศึกษาในจังหวัด
ก่อนหรือในกลุ่มจังหวัด เพื่อจะให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักของดีในจังหวัดตนเอง
หรือจังหวัดในกลุ่มจังหวัดของตน มีสถานที่ใดน่าท่องเที่ยว น่าศึกษา และสามารถ
นาไปประชาสัมพันธ์ต่อได้ แทนที่จะมุ่งหน้าไปต่างจังหวัด เช่น พัทยา ชะอา เพชรบุรี
เท่ากับเงินเราไหลออก และนักเรียน นักศึกษา เยาวชน แทนที่จะรู้เรื่องพื้นที่ของ
ตนเอง กลับตั้งเป้าหมายจะเที่ยวทะเลกันอย่างเดียว
ในการประชุม กรอ. ครั้งที่ 5/2552 เรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพของประเทศ 7
กลุ่ม กลุ่มที่สาคัญ คือกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และ
ท่องเที่ยวมรดกโลกนั้น มีในยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดอยู่แล้ว ลาปางจะเป็นประธานกลุ่ม
และแกนนากลุ่มเรื่องวัฒนธรรม ดังนั้น ในเรื่องท่องเที่ยวอารย
ะธรรมล้านนา ถ้าลาปาง
สามารถเป็นประธานโครงการ หรือเป็นผู้ดาเนินการ รวมถึงผู้จัดสรรงบประมาณ น่าจะ
เป็นการดี
นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นาเสนอเรื่องเร่งรัดการจัดระเบียบผู้ประกอบการโรงแรม เป้าหมายจริงคือหอพักเถื่อน
อพาทเมนต์เถื่อน ในจังหวัดลาปางผู้ประกอบการโรงแรมตกอยู่ในภาวะที่ต้อง
เสียเปรียบ คือ ภาษีโรงเรือน ภาษีรายได้อื่นๆ รวมถึงภาษีค่าธรรมเนียมห้องพัก แต่
หอพัก อพาทเมนต์ ไม่ต้องเสีย และจะมีปัญหาการจัดระเบียบสังคม มีการใช้หอพัก
อพาทเมนต์ เป็นหอพักเถื่อนที่ชาย-หญิงพักร่วมกัน จะมีปัญหาเรื่องจริยธรรมและ
ปัญหาสังคมในอนาคตอีกด้วย ขอให้จังหวัดเร่งดาเนินการและเข้มงวดในการ
ดาเนินการ
เนื่องจากเป็นประชุมครั้งแรกของ กรอ.จังหวัดลาปาง ขอให้ประธานพิจารณา
การแนะนาตัวของผู้เข้าร่วมประชุมเพราะส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการ กรอ. เดิม แต่ไม่
มีการประชุมมา 5
ปีแล้ว ตอนนี้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่หลายคน
คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดลาปาง ที่เข้าร่วมประชุม ได้แนะนาตัวต่อที่ประชุม
/นายสง่า...
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นายสง่า
จากการสอบถามเรื่อง การส่งเสริมการประชุมซึ่งเป็นมติและการเสนอ
บัวระดก ของ กรอ. ส่วนกลางที่เสนอไห้มีการประชุมสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐ ใช้สถานที่
ของโรงแรมเพื่อเป็นการกระตุ้น และเพิ่มรายได้หมุนเวียน ในส่วนของจังหวัดลาปาง ก็
ได้ดาเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว สังเกตว่าเวลาจะจัดการประชุม โดยเฉพาะลานักงาน
จังหวัด ซึ่งมีโครงการอบรมอยู่หลายโครงการ บางครั้งกาหนดวันแล้วต้องโทรศัพท์จอง
บางทีห้องซ้ากัน บางครั้ง 3
หน่วยงาน จัดพร้อมกัน โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายจากส่วนกลาง ซึ่งผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของส่วนกลางมีนโยบาย
ให้หน่วยงานภาครัฐปรับโครงการโดยเฉพาะโครงการอบรมสัมมนาที่วางไว้ในช่วง
ปลายปีงบประมาณ ให้ปรับเร็วขึ้นกว่าเดิมให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน ที่เลยเดือน
มิถุนายนให้ปรับขึ้นหมดเลย แต่ปรากฏว่าแน่นเกินไปไม่ทันก็ยืดหยุ่นให้มีการปรับการ
ประชุมให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ถ้าหน่วยงานไหนปรับไม่ทันหรือมีความจาเป็น
ที่จะต้องจัดหลังเดือนกรกฎาคม หรือ 2 เดือนที่เหลือ คือ เดือน สิงหาคม และ
กันยายน ต้องเสนอเป็นกรณีพิเศษ ไปที่กระทรวงและขอมติ ครม.
เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม

: เพื่อทราบ
: รับทราบ

ประธานหอการค้า
3.2 หอการค้าจังหวัดลาปาง นาเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดลาปาง เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก ทิศทางของคณะกรรมการส่วนใหญ่ น่าจะ
เข้าในเรื่องของ กรอ. เป็นหลักใหญ่ เป็นการนาเสนอของภาคเอกชนที่ประสบปัญหาใน
การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม นาเข้ามาเสนอในระดับจังหวัด เพื่อที่จะให้การ
แก้ไขปัญหาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือเยียวยาในสิ่งที่คิดว่าจะทาให้เกิดผล
กระทบหรือทาให้ผู้ประกอบการหรือสังคมจังหวัดลาปางเกิดความย่าแย่ลง
เรื่องการประชุมทุกๆ เดือน จะขอให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่า เป็นสัปดาห์ที่
3
หรือ 4 จะได้ตกลงเพื่อที่จะให้ภาคเอกชนอยู่กันพร้อมและส่วนราชการที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ อยู่ในที่ประชุม จะได้เตรียมตัวให้ว่าง
เรื่องการนาเสนอปัญหาต่างๆ หรือโครงการที่จะไปเสริมสร้าง กบจ. น่าจะมี
การกลั่นกรองขึ้นมาก่อน เวลานาประเด็นเข้ามาสู่ระดับคณะกรรมการ กรอ. เกรงว่า
เวลามีแค่ 2-3 ชั่วโมง จะทาให้การพิจารณาไม่ละเอียด ถ้ามีการตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาเพื่อกลั่นกรองเรื่องก่อนจะเสนอระดับ กรอ. ระดับจังหวัด ยกตัวอย่างเช่น ถ้าจะ
ตัดถนนเส้นหนึ่ง จะต้องเชิญแขวงการทางมาชี้แจงวิธีดาเนินการ และแหล่งงบประมาณ
นาเข้าสู่การกลั่นกรอง เพื่อนาเสนอเข้ากรอ.ส่วนกลาง กรอ.จังหวัดจะได้ให้ความ
เห็นชอบและจะได้ผลักดันเข้าสู่แหล่งงบต่างๆ ของส่วนราชการ ให้ได้ตามที่ต้องการ
/หรือการแก้…
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- 9 หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในลาปางจะได้ง่าย ถ้าเสนอเรื่องเข้ามาเลย เกรงว่าการ
พิจารณาอาจจะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน เนื่องจากต่างคนต่างมีภารกิจ ควรจะมีการ
กลั่นกรอง

ปลัดจังหวัดลาปาง เสนอให้ภาคเอกชนเป็นหลักในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ประธานสภาอุตสาหกรรม เสนอเป็น มติ กรอ.จังหวัด แบ่งเป็น 2 เรื่อง บางเรื่องที่เกี่ยวกับ
ท่องเที่ยวจังหวัดลาปาง ระดับประเทศ ส่งเรื่องไปที่ กรอ.ส่วนกลางให้ความเห็นขอบหรือรับทราบ
ถ้าเป็นเรื่องของจังหวัด เสนอให้มีวาระเรื่องจากการประชุม กรอ.บรรจุเป็นวาระหนึ่งใน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องจากว่าบางเรื่องมีมติที่ส่วนราชการอื่นควรจะนาไป
พิจารณา และดาเนินการ เพราะฉะนั้น ทั้ง 2
เรื่องจะเกี่ยวเนื่องกันคือว่า มตินี้จะใช้
เวลากี่วันที่จะเตรียมเรื่องและเสนอเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ แต่ควรจะเป็น 12 วัน ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เรื่องควรจะมีคณะกรรมการกลั่นกรอง คิด
ว่าเป็นครั้งคราวหรือตามสาระของการนาเสนอแต่ละครั้งน่าจะเหมาะสมกว่า เพราะแต่
ละท่านไม่มีเวลาว่างพอ

ประธานสภาอุตสาหกรรม สนับสนุนให้ประชุมในสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ส่วนจะเป็นวันไหน
จังหวัดลาปาง ให้ที่ประชุมกาหนดแน่นอนเลย และควรจะให้มีการประชุมเป็นประจาทุกเดือน
เนื่องจาก กรอ. เป็นคณะกรรมการที่มีความสาคัญ หากระดับจังหวัดและประเทศให้
ความสาคัญกับกรรมการชุดนี้ จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนในส่วนปัญหา
ต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ขอเสนอเป็นสัปดาห์
ที่ 3 ของทุกเดือน และทุกวันพุธ

ประธานหอการค้า
ประเด็นบางเรื่อง อยากจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่
หากท่านติด
จังหวัดลาปาง ภารกิจอาจจะได้เลื่อนเป็นวัน พฤหัสบดี หรือ วัน ศุกร์ ในสัปดาห์ที่ 3
ของ
เดือน
ในหลักการกลั่นกรอง ถ้ามีเรื่องเร่งด่วน อาจจะนาเสนอในกลุ่มย่อยเพื่อจะ
พิจารณา
เช่น รัฐบาลมีการลอยตัวแก๊ส อุตสาหกรรมเซรามิกอาจจะเดือดร้อน จะต้อง
มีการเสนอกลุ่มพิจารณากลั่นกรองว่า แนวทางที่จะขึ้นราคาแก๊สนั้นจะทาอย่างไร
จะต้องมีข้อมูลเสนอ กรอ.ส่วนกลาง ซึ่งจะทาให้เกิดการพิจารณาได้ง่าย หรือเรื่องการ
พัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งเป็นประเด็นหลักในการทารายได้เข้าสู่ประเทศอย่างจังหวัด
ลาปางจะเชื่อมเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายอย่างไร ต้องเข้าสู่กระบวนการตรงนี้
และความคิดแนวทางที่มีกลุ่มกลั่นกรองคือคณะทางานกลุ่มย่อยศึกษาให้ละเอียดว่า
วิธีการนาเสนอ วิธีการแก้ปัญหาของจังหวัดมีทั้งทางบวกและทางลบ ถ้าเราเอาแต่ได้
อย่างเดียว อาจจะไม่ผ่านในระดับประเทศ แต่ถ้าเรามองเชื่อมโยงกันทุกจังหวัดแล้ว
/การนาเสนอ…
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- 10 การนาเสนองบประมาณในระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัดผ่าน กบจ
. จะเป็นเรื่องชัดเจน
มากขึ้น กลุ่มที่จะเข้ามาเป็นอนุกรรมการกลั่นกรองจะเป็นกลุ่มที่มีข้อมูลอยู่ในมือ ถ้า
ไม่มีอะไรนาเสนอระดับ กรอ
.จังหวัดจะชี้แจงไม่ได้และถ้านาเสนอ กรอ.ส่วนกลางจะ
ชี้แจงไม่ได้ เพราะทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนหมด เนื่องจากมี คุณภาพทั้งลบและ
บวกในตัวเอง คือบางครั้งเอกชนอยากจะรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการเอกชน
ทั้งหมดที่อยู่ในองค์กร แต่บางครั้งไปกระทบกับรายอื่นและต้องทาให้กลับมาคิดว่า
จะต้องเดินไปแนวทางไหนเนื่องจากว่าธุรกิจมีความหลากหลายและซับซ้อนมากในการ
กลั่นกรอง อาจจะไม่จาเป็นต้องมีทุกเดือน นอกจากเป็นเรื่องเร่งด่วนก็เสนอแล้วนัด
ประชุมกลุ่มย่อย อาจจะเป็นสัปดาห์ที่
2 ของเดือน ถ้ามีบางเดือนที่ประชุมต้องกาหนด
ให้มีคณะทางานกลุ่มไหนอาจจะ
4 องค์กรที่มีอยู่ส่งตัวแทนเข้ามาและมีคณะกรรมการ
กลั่นกรอง/ประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง และมีส่วนราชการที่สามารถให้ข้อมูลได้

นายอนุวัตร
ภาคเอกชนจะมีเลขาธิการของแต่ละองค์กรมาเป็นรองเลขานุการ ของ
ภูวเศรษฐ กรอ.จังหวัดอยู่แล้ว เห็นด้วยกับประธานหอการค้าที่เสนอให้มีคณะกรรมการกลั่นกรอง
โดยแต่ละองค์กรจะนาเสนอผ่านเลขาธิการขององค์กรของตนเอง สามารถรวบรวมและ
ขอให้สานักงานจังหวัดทาหน้าที่เป็นเลขานุการของกรอ.จังหวัด เพื่อรวบรวมอีกครั้ง
และบรรจุเป็นวาระการประชุม ขอเสนอเรื่องวาระการประชุมเพื่อให้ได้ผลและให้ทุกคน
ได้มีโอกาสรู้ถึงวาระล่วงหน้า ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ส่งวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้
คณะกรรมการทุกท่านได้อ่านและ พิจารณาเรื่องที่นาเสนอ อาจจะนาเสนอผ่านอีเมล์
เพราะการประชุมของสภามหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งปัจจุบันได้ส่งผ่านอีเมล์ ซึ่งเสีย
ค่าใช้จ่ายไม่มาก และทุกคนมีโอกาสได้อ่านวาระการประชุมก่อนจะมาหารือกัน ซึ่งจะ
ทาให้เข้าใจและเตรียมข้อมูลที่จะนามาแลกเปลี่ยนหรือหารือกัน

นายสง่า
ทีมเลขานุการ น่าจะอยู่ในทีมกลั่นกรองโดยหน้าที่
บัวระดก ตัวแทนเลขาธิการ ของแต่ละองค์กร

เพราะมาจาก

ประธานหอการค้า
คณะกรรมการกลั่นกรองจะมาจากเลขาธิการของแต่ละองค์กรที่อยู่ใน
จังหวัดลาปาง ที่นี้ คือ หอการค้าจังหวัดลาปาง,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลาปาง,ชมรมธนาคารจังหวัดลาปาง,สมาคมเครื่องปั้นดินเผา,
สมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่ และให้สานักงานจังหวัดเป็นประธานกลั่นกรอง

นายสง่า
เห็นด้วยก่อนการประชุมแต่ละครั้ง โดยเฉพาะวาระที่ไม่ใช่วาระหลัก
บัวระดก ควรจะส่งก่อน 1สัปดาห์ ซึ่งจะสอดคล้องกับที่ท่านประธานแจ้งแล้วว่าในบางเรื่องที่
/นาเสนออาจ...
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- 11 นาเสนออาจเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ ซึ่งไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการตามโครงสร้าง
กรอ. ซึ่งฝ่ายเลขานุการอาจจะเชิญเข้ามาร่วมประชุมเป็นครั้งคราว เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา ถ้าส่งช้าหรือกระชั้นชิดเกินไป นอกจากฝ่ายเลขานุการจะเตรียม
รายละเอียดของข้อมูลไม่ทันแล้ว การจะเชิญหน่วยที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของ กรอ.
จังหวัดเข้ามาร่วมประชุมด้วยจะกระชั้นชิดจนเกินไป

ประธานหอการค้า
เสนอให้กลั่นกรองเป็นสัปดาห์ที่ 2
แต่ละองค์กรส่วนใหญ่จะ
จังหวัดลาปาง ประชุมกันในองค์กร หรือปัญหาเร่งด่วนสามารถที่จะสรุปภายในสัปดาห์แรกของ
เดือนแล้วส่งเรื่องมาที่สานักงานจังหวัด โดยอาจมอบหมายให้สานักงานจังหวัดเป็น
ประธานแล้วส่งเรื่องมา หรืออาจจะประชุมกันระหว่างกรรมการกลั่นกรอง แต่ถ้า
เรื่องใดที่คิดว่าสานักงานจังหวัดยังไม่เข้าใจหรือรายละเอียดไม่พอ ก็เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาชี้แจง เพื่อจะได้นาสู่ระเบียบวาระระดับจังหวัด จะได้เกิดความลื่นไหลของ
งาน
บางเรื่องเป็นเรื่องเร่งด่วน กรอ. มีหน้าที่เรื่องเศรษฐกิจ สังคมเป็นหลัก ไม่ได้มี
เฉพาะ 6 องค์กรที่อยู่ในที่นี้ แม้จะไม่ใช่สมาชิกของ 6 องค์กร กรอ.จังหวัดก็ต้องช่วย
ถือว่าอยู่ในโครงสร้างของจังหวัดทั้งหมด เพราะ 6 องค์กรในที่นี้ที่เป็นคณะกรรมการ
ไม่ได้มีสมาชิกทั่วทั้งจังหวัด คือการแก้ไขปัญหาต้องแก้ไขทั้งจังหวัดในภาพรวมเป็น
หลัก จะยึด 6 องค์กรเป็นหลักไม่ได้ ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่า กรอ.ไปเอื้อประโยชน์
ให้ 6 องค์กรนี้ ทั้งที่จริงแล้วการแก้ไขปัญหาต้องมองทั้งระบบ เวลามีมาตรการหรือ
ปัญหาต่างๆของหน่วยงานออกไป ต้องเข้าใจและนามาเสนอไปให้ระดับประเทศได้
แก้ปัญหา เพราะบางหน่วยงานอยู่ในระดับของส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะ
เอื้อมไม่ถึงแต่อาจจะขอความช่วยเหลือได้ คิดว่าถ้าทุกท่านเข้าใจการทางานของ กรอ.
ก็จะเกิดความราบรื่นและเกิดความร่วมมือกันในทุกระดับ
เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม

: เพื่อทราบ
: รับทราบ

ประธานสภาอุตสาหกรรม 3.3 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง นาเสนอเรื่องศูนย์แสดงและ
จังหวัดลาปาง จาหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลาปางมีความพร้อมในการ
ดาเนินงานเรียบร้อยแล้ว จากการประชุมร่วมกันระหว่างจังหวัดลาปางและกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมกับธนารักษ์พื้นที่ลาปางร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและ
ภาคเอกชน ได้มีข้อสรุปเบื้องต้นที่จะให้องค์กรเอกชนเข้าไปดูแลและดาเนินการบริหาร
จัดการศูนย์แห่งนี้เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทางการตลาด แก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดโดยสมาชิกสภา
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกและผู้ประกอบการสินค้าอื่นๆ
ได้มีประเด็นนาเสนอให้ที่ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดลาปางพิจารณา ดังนี้
/1.ขอให้ช่วย...
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- 12 1. ขอให้ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน
รูปแบบตลาดการค้า
2. ขอให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการประชาสัมพันธ์สถานที่จาหน่าย
สินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม
3. ขอให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการ
ดาเนินกิจกรรม
4. การส่งเสริมให้ส่วนราชการต่างๆ เข้าไปใช้สถานที่ในการประชุมสัมมนา
เพื่อเกิดความเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ
ขณะนี้การดาเนินของคณะกรรมการบริหารศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้าเซรา
มิกและหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลาปางมีความคืบหน้าไปในระดับหนึ่ง อยู่ระหว่างการ
เขียนแผนการดาเนินโครงการเพื่อนาเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอนุมัติให้คณะกรรมการชุดนี้
เข้าไปดูแลบริหารจัดการศูนย์ได้ โดยไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งทั้งหมดภาคเอกชนจังหวัด
ลาปางประมาณ 8-9 องค์กร เป็นคณะกรรมการดาเนินการบริหารศูนย์ รายละเอียด
ของแผนการดาเนินการศูนย์ ทางองค์กรภาคเอกชนจะนาเสนอให้คณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนจังหวัดเพื่อทราบต่อไป เมื่อทาแผนได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
จะบรรจุความคืบหน้าของศูนย์ ให้ที่ประชุมทราบเป็นระยะ

ประธานหอการค้า
ศูนย์แห่งนี้ยังไม่ได้เปิดดาเนินการ เพียงแต่อยู่ในแผนว่าภายในปลาย
จังหวัดลาปาง ปีนี้จะเปิดดาเนินการ ปัญหาใหญ่ คือ ระดับจังหวัดยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา

TOR ของศูนย์ และงบประมาณที่จะใช้ตรงนั้นยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
เมื่อนาเสนอตรงนี้แล้ว ระดับจังหวัดต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อดูแลศูนย์

นายสุรัช
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดูแลศูนย์นี้อยู่ แต่ต้องรอสภาอุตสาหกรรม
สัจจพงษ์ และองค์กรเอกชนของจังหวัดลาปางที่ต้องทาแผนธุรกิจเสนอและให้ ทางธนารักษ์
พิจารณาว่าจะอนุญาตให้ใช้และคิดค่าตอบแทนอย่างไร ขณะนี้ ศูนย์ฯกาลังขอ
งบประมาณค่าครุภัณฑ์จากจังหวัดอยู่

ประธานหอการค้า
การที่สภาอุตสาหกรรมเสนอนั้น คิดว่า คงไม่มีคณะกรรมการขัดข้อง
จังหวัดลาปาง ในเรื่องของรูปแบบ แต่จะติดขัดที่ธนารักษ์พื้นที่ลาปาง เนื่องจากถ้ามีการใช้
ฮอล์ด้านหลังพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร จะมีการเก็บค่าเช่า และค่าเช่าจะเป็นไปตาม
ระเบียบของกรมธนารักษ์ อุปสรรคคือ ไม่ทราบวิธีการเก็บค่าเช่าตรงนั้น ถ้าเก็บค่าเช่า
แพง คงไม่มีการเช่า ค่อนข้างจะเป็นปัญหาอุปสรรค ในระดับ กรอ.จังหวัด ไม่มีอานาจ
ตรงนี้ คงต้องเสนอระดับส่วนกลางว่า กระทรวงการคลังอาจจะต้องขอผ่อนผันค่าเช่า
โดยสั่งการทางธนารักษ์พื้นที่ลาปางหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการธนารักษ์พื้นที่ลาปาง
/แต่จะได้ผล...
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- 13 แต่จะได้ผลอย่างไรต้องอยู่กับระเบียบและกติกา เมื่อทาแล้วเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
สังคมของจังหวัดหรือไม่ ถ้าเป็นอาจจะมีการผ่อนผันได้ ขอให้ที่ประชุมรับทราบและ
พิจารณารูปแบบที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเสนอ หากเห็นชอบจะนาสู่ระดับจังหวัด
และเสนอ กรอ. ส่วนกลาง ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นกรรมการ เป็นการหารือ ไม่ใช่แค่
เฉพาะจังหวัด เพราะจริงๆแล้วจังหวัดไม่มีอานาจตรงนี้เลย เนื่องจากว่า ต้องเป็นไป
ตามกรอบ/ระเบียบการให้เช่า จะทานอกเหนือจากนั้นคงจะยาก บางครั้ง เราอาจจะ
มองว่า จังหวัดเข้มงวด เพราะทางจังหวัดมีกติการกาหนดแน่นอนอยู่ ถ้าจะผ่อนผันให้
ถูกลง หรือเว้นเป็นครั้งคราว ต้องให้กระทรวงหรือกรมสั่งการ

ประธานสภาอุตสาหกรรม ในส่วนของงบประมาณ ปี 2553 หรือ 2554 เนื่องจากยุทธศาสตร์
จังหวัดลาปาง จังหวัดมีเรื่องของเซรามิก/การท่องเที่ยวและการค้า การพูดคุยและนาเสนอ
ในครั้งนี้มีโอกาสที่จะบรรจุในการจัดสรรงบประมาณ หรือถ้างบประมาณไม่ทันแล้ว ก็
อาจจะมีงบ
CEO ของผู้ว่าราชการ จังหวัด ใน ปี 2553 โดยปรับว่าตรงไหนพอช่วย
สนับสนุนใช้ได้
ควรลองนามาใช้

ปลัดจังหวัดลาปาง เรื่องนี้น่าจะดาเนินการโดยเร็ว เพราะรอมานานแล้วและอาคารเริ่มที่จะต้อง
ดูแลรักษา อีก 3 เดือนจะถึงฤดูท่องเที่ยวแล้ว ต้องรีบดาเนินการโดยด่วน
ของสภา อุตสาหกรรมกับองค์กรที่จะเข้ามาดูแลจะมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง ในชั้นที่จะ
ให้จังหวัดทา เช่น งบประมาณปี 2553 กับข้อเสนอที่จะให้ กรอ.ส่วนกลาง
ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะให้เราใช้ประโยชน์ในอาคารหลังนี้ให้คุ้ม
ประโยชน์และคุ้มค่า

ข้อเสนอแนะ

ประธานหอการค้า
ประธานสภาอุตสาหกรรมยังไม่ได้ชี้แจงโครงสร้างคณะกรรมการ
จังหวัดลาปาง
บริหารศูนย์ฯ ซึ่งมี ส.ส.นิคม เชาว์กิตติโสภณ เป็นประธานกรรมการ และ
องค์กรเอกชนในจังหวัดลาปาง เป็นรองประธานกรรมการ,หอการค้าจังหวัด,สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นเลขาฯ ปัญหาคือ จะขอบริหารศูนย์ 10 ปี ซึ่งต้องเสนอ
TOR คาดว่าจะเสนอจังหวัดในเดือนสิงหาคม เมื่อครบ 10 ปีเสร็จแล้ว เข้าใจว่าจะ
ไม่มีค่าเช่า แต่ว่าจะมีค่าเช่าในเรื่องของอาคารฮอลล์ ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
จะต้องมีค่าเช่า ซึ่งกรมธนารักษ์กาหนดไว้ ประธานสภาอุตสาหกรรมเสนอว่า ศูนย์ฯไม่
มีงบประมาณแม้ในเรื่องประชาสัมพันธ์ การตลาด
ศูนย์ฯ ซึ่งคาดว่าจะเปิดในเดือน
พฤศจิกายน ยังไม่มี การเตรียมการเรื่องงบประมาณา ถ้าเปิดศูนย์ครั้งแรก คงต้อง
เปิดตัวให้นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางทราบว่ามีศูนย์จาหน่ายและแสดงสินค้า อุปสรรค
คือ ขณะนี้ไม่มีเงินเลย เดิมงบปี 2552 ที่ทาง กบจ.เคยตั้งงบไว้ แต่ทาความชัดเจนใน
เรื่องของรูปแบบไม่ได้ ดังนั้นงบประมาณดังกล่าวจึงถูกนาไปใช้ในทางอื่น เหลืองบ
/ปี 2553...
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- 14 ปี 2553 ได้หารือกับ ปปช. ในการประชุมวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ถึงรูปแบบการ
ใช้งบประมาณ ถ้าไม่อยากให้มีปัญหา เพราะเกรงว่าผู้ว่าราชการจังหวัด จะมีปัญหา
ประธานกรรมการบริหารศูนย์ฯ เป็น ส.ส. สัดส่วน ถ้าขอเงินมาแล้วนาเข้าศูนย์ฯ เลย
โดยที่ประธานกรรมการบริหารเงินตรงนี้ ต้องระวังไม่ให้ผิดพลาด เพราะถ้าผิดพลาด
แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีความผิดด้วย จะทาให้เป็นอุปสรรคมากพอสมควร
เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม

: เพื่อทราบ
: รับทราบ

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3.4 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด นาเสนอกิจกรรม
จังหวัดลาปาง ของสมาคมท่องเที่ยวที่จะดาเนินการในระยะเวลาที่จะถึงนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
อนุมัติงบประมาณตามที่สมาคมท่องเที่ยวเสนอโครงการสืบชะตาหลวง และจัดสร้าง
เครื่องหลวงล้านนาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุลาปางหลวง ในปีฉลู ใน
เบื้องต้นได้กาหนดการคือ วันที่ 25 กันยายน จะมีการจัดการแสดงพื้นเมืองรื่นเริง
และฉลองเครื่องหลวงครัวตาน ณ ข่วงนคร ในวันที่26กันยายน จะมีพิธีสืบชะตาหลวง
ณ วิหารพระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุลาปางหลวง พิธีการแห่เครื่องหลวงครัวตาน
ถวายเครื่องหลวงแก่องค์พระธาตุ ประเพณีนี้ คาดว่าจะจัดเป็นประจาทุกปี เพื่อความ
เป็นศิริมงคล และเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในทุกปี ในปีนี้ผู้จะ
เกษียณอายุราชการส่วนใหญ่จะเกิดปีฉลู
เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม

: เพื่อทราบ
: รับทราบ

ประธานชมรมธนาคาร 3.5 ชมรมธนาคารจังหวัดลาปาง นาเสนอเรื่องที่ธนาคารพาณิชย์ ใน
จังหวัดลาปาง จังหวัดลาปางได้สนับสนุนด้านเศรษฐกิจ ด้านเงินทุน เพราะตอนนี้ในภาพรวมของ
ธนาคารการปล่อยสินเชื่อ ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น ในส่วนของ NPL หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง แสดงว่าสภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ต้องให้อยู่ใน
สภาวะปกติไม่มีเหตุการณ์ทางการเมือง หรือเหตุการณ์ที่ทาให้กระทบชื่อเสียงของ
ประเทศ ส่วนด้านธุรกิจและด้านโครงการต่างๆ มีหลายธนาคารออกมาสนับสนุน
ผู้ประกอบการในทุกๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็น โครงการกู้วิกฤติแรงงานไทยคืนถิ่นของ ธกส.
การขยายกองทุนหมู่บ้านต่อยอดล้านที่ 1 ล้านที่ 2 ของ ธกส. และออมสิน และการ
สนับสนุนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าให้กับลูกค้าตามสาขาต่างๆซึ่ง ธกส.และออมสิน
ก็เริ่มมีโครงการจัดโครงการสินเชื่อชะลอการเลิกจ้าง โครงการผู้ประกอบการรายใหม่
SMEs โครงการส่งเสริมธุรกิจห้องแถวให้ลูกค้าประชาชนรายย่อยพวกฐานราก
/ โครงการส่ง...
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- 15 โครงการส่งเสริมรัฐวิสาหกิจชุมชน ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งสินเชื่อของ
ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว ตอนนี้ทางรัฐบาลมีนโยบายให้หลาย
ธนาคารสนันสนุน ธนาคารได้สนันสนุนประชาชนหรือฝีมือแรงงานต่างๆ ด้านการ
อบรมทางด้านการส่งเสริมความรู้ สินเชื่อธนาคารอาจจะมีการชะลอ หรืออนุมัติให้
น้อย หรือไม่มีการอนุมัติ เพราะวันนี้ทุกธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ISO 39 คือ
ทุกกรณีทุกรายที่ปล่อยสินเชื่อ ไม่ว่ารายไหน สินเชื่อประเภทอะไร ต้องสารองไว้ 1 %
แต่ถ้าปล่อยสินเชื่อไปแล้วมีปัญหาหนี้ไม่เกิดรายได้ ค้างชาระ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคาร
ต้องกัน 100 % ในการอนุมัติตรงนื้ ทาให้ธนาคารต้องรอบคอบหรือพิจารณาเป็น
รายละเอียดเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเป็นธุรกิจเดิมหรือลูกค้ารายเดิม หรือธุรกิจที่แต่ละธนาคาร
สนับสนุนอยู่แล้ว คงจะไม่มีปัญหา เพราะฉะนั้นในสภาพเศรษฐกิจทั่วไปเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการรายใดต้องการจะใช้เงินไปสนับสนุนต้องใช้บริการให้ถูกธนาคารและ
วัตถุประสงค์ให้ตรงกับความต้องการ

ประธานหอการค้า เรื่องหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบของธนาคารเมื่อมีการปรับโครงสร้าง
จังหวัดลาปาง หนี้แล้วจะต้องเป็นหนี้ปกติ ผ่อนชาระตามเงื่อนในการโครงสร้างหนี้อย่างน้อยติดต่อ
6 เดือน จึงจะขอสินเชื่อใหม่ได้
ซึ่งอาจนานเกินไป เนื่องจากขณะนี้สภาพคล่องของ
เศรษฐกิจ ในระดับ
SMEs ค่อนข้างมีปัญหามาก หากเป็นไปได้พอมีการปรับโครงสร้าง
หนี้แล้ว ขอให้ระดับจังหวัดส่งต่อไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสมาคมธนาคาร
ไทยซึ่งอยู่ใน กรอ. ระดับประเทศ ขอให้ลดจาก 6 เดือน ลดเหลือ 3 เดือน เพื่อจะได้
เข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้น เพราะบางคนมีปัญหาเรื่องเงิน
NPL แต่ธุรกิจยังไปได้
เพียงแต่นาเงินไปใช้หนี้นอกระบบ ซึ่งดอกเบี้ยแพง พอรายได้เข้ามาไปจ่ายนอกระบบ
ดอกเบี้ยหมด จึงไม่สามารถจ่ายในระบบได้ เมื่อปรับโครงสร้างหนี้แล้ว พอหนี้ปกติ 3
เดือนสามารถขอเงินสนับสนุนสภาพคล่องเข้ามาชาระหนี้นอกระบบได้ ต้นทุนในทาง
การเงินก็ต่าลง และสามารถดาเนินการธุรกิจได้

ประธานชมรมธนาคาร สาหรับตรงนี้ต้องอยู่ที่นโยบายของแต่ละธนาคาร การพิจารณาอนุมัติ
จังหวัดลาปาง สินเชื่ออยู่ที่การวิเคราะห์ของธนาคาร มีการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าผลการ
พิจารณาไม่ผ่านคือไม่ผ่าน

อุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง การปล่อยสินเชื่อในขณะนี้ควรมีการพิจารณาให้เร็ว ส่วนจะรอบคอบ
อย่างไรก็แล้วแต่ธนาคาร ถ้าเป็นไปได้เพื่อเสริมสภาพคล่องกับผู้ประกอบการ
ธนาคารควรจะยืดหยุ่นเพื่อให้เงินมาหมุนเวียน สภาพคล่อง ควรจะรีบทา โดยเมื่อ
ปล่อยเงินกู้ไปแล้ว อาจจะส่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารติดตามดูการใช้เงินว่าตรงตาม
/ จุดประสงค์...
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- 16 จุดประสงค์หรือไม่ หรือส่งเจ้าหน้าที่ไปแนะนาการใช้เงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ
ธนาคารและผู้ประกอบการเอง

นายประหยัด สอบถามเรื่องการเสียค่าใช้จ่ายในการไปดูสถานที่ของธนาคารก่อนการ
แลสันกลาง พิจารณาปล่อยสินเชื่อ ซึ่งผู้ประกอบการต้องจ่ายล่วงหน้าแพงมาก ขอให้ธนาคารเจรจา
กับบริษัทประเมินหลักทรัพย์ในการลดค่าใช้จ่าย เพราะผู้ประกอบการแทบจะไม่มีเงิน
หมุนเวียนอยู่แล้ว แต่ต้องเสียค่าประเมินแพงมาก

ประธานชมรมธนาคาร ธนาคารจะเก็บค่าประเมิน 20-30 สตางค์ ส่วนการเสียค่าประเมิน
จังหวัดลาปาง ดังกล่าวคงเป็นเงื่อนไขที่ทางบริษัทประเมินจะเจรจากับผู้กู้ ขอให้ผู้ประกอบการ
ขอใบสาคัญรับเงินเพื่อยืนยันด้วย

นายกฤษฏาพันธ์ ธนาคารจะเก็บค่าประเมินร้อยละ 2.05 ของวงเงินกู้ แต่ละธนาคารจะมีบริษัท
ธนาคาร SMEs Contact อยู่ ขึ้นอยู่กับจะเลือกบริษัทไหน ถ้าวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท เจ้าหน้าที่
ธนาคารจะประเมินเอง

ประธานหอการค้า
สรุปเป็นมติที่ประชุม เรื่อง การให้สินเชื่อของผู้ประกอบการรายย่อย
จังหวัดลาปาง ซึ่งตอนนี้มีปัญหาขาดสภาพคล่องของให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลัง
ลดขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้สภาพคล่องเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมทุกระบบใน
จังหวัดลาปาง
ขอให้ประธานสภาอุตสาหกรรมประสานข้อมูลกับชมรมธนาคาร เพื่อส่ง
เรื่องไปส่วนกลางต่อไป

ประธานชมรมธนาคาร การให้สินเชื่อของแต่ละธนาคารจะขึ้นอยู่กับกฎของส่วนกลาง แต่ละ
จังหวัดลาปาง ธนาคารจะไม่เหมือนกัน ถ้า กรอ.จังหวัดลาปางส่งมติดังกล่าวไปส่วนกลาง จะเป็น
ประโยชน์กับจังหวัดอื่นด้วย
เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม

: เพื่อทราบ
: รับทราบ

3.6 ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นาเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประธานหอการค้า
ขอทราบความคืบหน้าการออกแบบถนนเลี่ยงเมือง 3 แยก โยนก ไป
จังหวัดลาปาง ออกทางบ้านพิชัย เพราะในปี 2555 คาดว่าสะพานเชียงของที่เชียงรายจะข้ามไปลาว
จะเสร็จ จะมีรถยนต์เข้ามาจังหวัดลาปางจานวนมาก เกรงว่ารถขนส่งใหญ่ๆจะเข้ามาใน
เขตเมือง อยากให้รถยนต์ดังกล่าวออกไปทางเลี่ยงเมืองให้หมด เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่อง
/เร่งด่วน...
รายงานการประชุมกรอ.521

- 17 เร่งด่วน เพราะถ้ารถบรรทุกเข้าไปในเมืองจะทาให้มีปัญหามาก เห็นชอบว่า
ควรจะเร่งทา และของบประมาณเรื่องเงินกู้ เมื่อออกแบบเสร็จแล้วน่าจะได้งบ
ทา
และอีกถนนหนึ่งจากบ้านท่าขัวออกไปทางบ้านบ่อแฮ้ว แล้วไปบรรจบถนน
ซุบเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลาปาง เสนอให้แขวงการทางบรรจุในโครงการทั้ง 2
เส้นทาง ขอทราบความคืบหน้าโครงการซ่อมบารุงทางหลวงแผ่นดินจาก อ.
แม่พริก- อ. เถิน เพราะจะเข้าฤดูท่องเที่ยวแล้ว
นายไชยา
กรมทางหลวงเป็นคนออกแบบและดาเนินการโครงการดังกล่าว
ไชยเขตต์ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินงานและออกแบบ ส่วนถนนที่ อ.แม่พริก ตอนนี้มี
ช่วงหนึ่งที่ต้องการ ประกวดราคาไปแล้ว คาดว่าจะเริ่มดาเนินการเร็วๆนี้

นายทักษิณ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถวิ่งสวนทางเป็นวิ่งทาง
อัครวิชัย เดียว ตั้งแต่แยกดอยพระบาท ถึงโลตัสและเลยไปถึงบิ๊กซี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตของ ชุมชนทั้ง 2 ฝั่ง อย่างมาก ที่เคยเลี้ยวซ้ายหรือสวนทางได้ แต่ตอนนี้ทาไม่ได้
และมีคนที่ฝืนกฎจราจรเป็นอันตรายค่อนข้างมาก ขอให้ทาเครื่องหมายให้ชัดเจน และ
เพิ่มป้ายบางจุด นอกจากนี้ เทศบาลนครลาปางเคยทายุทธศาสตร์รถม้า ในอนาคต
ควรจะอนุรักษ์เรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับม้า ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับม้า อบรมให้ความรู้เรื่อง
ม้า คนเลี้ยงม้า การขยายพันธุ์ม้า หรือทาโรงงานรถม้า หรือการแสดงของม้า หรือ
สนามแข่งม้า ถ้ามีอาจจะเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง

นายไชยา
การเปลี่ยนแปลงการเดินรถดังกล่าวนั้น เป็นนโยบายกรมทางหลวง
ไชยเขตต์ ให้ดาเนินการเปลี่ยนแปลง ได้กาหนดเรื่องป้ายไว้หมดแล้ว แต่ขณะนี้แขวงทางการเพิ่ง
ทาใหม่ยังไม่สมบูรณ์ กาลังเตรียมการอยู่ รออีกสักระยะหนึ่ง คงจะดีขึ้นกว่านี้

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ก่อนที่จะปรับเป็นเดินรถทางเดียว เหลือจังหวัดลาปาง
จังหวัดลาปาง จังหวัดเดียวในประเทศไทยและเอเซีย ที่รถยังขับรถยนต์สวนกันในทางคู่ขนาน ซึ่ง
ปัจจุบันไม่ใช่ทางหลวงแผ่นดิน แต่เป็นเอเชียนไฮเวย์ ทู เอเชียนไฮเวย์ วัน เป็นเส้น
ตัดกัน เพราะต้องยึดหลักมาตรฐานสากลเรื่องการจราจร หลีกเลี่ยงไปไม่พ้นแต่จะทา
อย่างไร ให้เห็นด้วย
บางอย่างยังไม่ชัดเจน ที่สาคัญคนมีความเคยชินมานาน 20 ปี ที่
ผ่านมาทาแบบครึ่งๆกลางๆ เอาใจชาวบ้านก่อน ตรงนี้ต้องปรับปรุง เทศบาลนคร
ลาปางได้พยายามประสานกับเจ้าของที่ดินใกล้ทางคู่ขนาน เพื่อจะตัดทางเข้าออก
เพิ่มเติมบริเวณสุขสวัสดิ์ให้สะดวกยิ่งขึ้น

นายอนุวัตร
ในเชิงธุรกิจหรือคนทีอ่ ยูบ่ ริเวณทางคูข่ นานนั้นน่าเห็นใจ เข้าใจว่าทางคูข่ นานจะ
ภูวเศรษฐ เหมือนถนนวิภาวดีรังสิต แต่ที่ไม่เหมือนกันคือ ถนนวิภาวดีรังสิตจะมีที่กลับรถ ทุกระยะ
/ 5 หรือ 10 กิโล...
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- 18 5 หรือ 10 กิโลเมตร แต่ทางคู่ขนานที่ลาปางนึกไม่ออกว่าจะไปกลับรถตรงไหน
เพราะไกลมาก ถ้าจะดาเนินการต้องทาให้ครบโดยทาทางที่กลับรถด้วย เพราะถ้ามุ่งไป
เชียงรายจะไปกลับรถตรงไหน และมีปัญหามอเตอร์ไซด์ที่ไม่มีวินัยจราจร จะเกิด
ปัญหาหากออกจากทางคู่ขนานแล้วไปกลับรถตรงไฟแดง เป็นจุดอันตรายมาก ฝาก
กรมทางหลวงหากจะทาให้ได้มาตรฐานสากลควรทาให้เป็นสากลทั้งระบบ ต้องมีทาง
กลับรถที่เป็นแบบทางข้าม ทางกลับรถลอยฟ้าด้วยเพื่อให้รถสามารถผ่านได้

นายไชยา
เดิมนั้นกรมทางหลวงได้ทาทางคู่ขนานในย่านชุมชน ที่มีรถปริมาณมาก แต่
ไชยเขตต์ บังเอิญถนนสาย A3 ที่จะมาจากต่างประเทศจะก่อสร้างภายหลัง กรมทางหลวงกาลัง
ดาเนินงานตรงนี้อยู่ ในอนาคตคงจะมีเหมือนปกติ ตอนนี้เพิ่งใหม่อยู่ คิดว่าคงจะทา
ในลักษณะนี้

นายอนุวัตร ขอทราบเรื่องป้ายโดยเฉพาะบริเวณ 4 แยก ระยะทางเท่าใดจะต้องเลี้ยวรถไม่น้อย
ภูวเศรษฐ กว่า 100 เมตร ป้ายน่าจะบอกตั้งแต่ 4 แยกแรกแล้ว ไม่ต้องพะวงชาเลืองดูซ้ายขวา
แทนที่จะปลอดภัย ถ้าเป็นไปได้ให้ทาป้ายบอกทางด้วย

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม ถ้ามีคณะทางานที่เกี่ยวข้องแล้ว ประกอบกับถนนคงไม่ยาวมาก เสนอ
จังหวัดลาปาง ให้จัดรถยนต์ให้คณะทางานนั่งไปด้วยกันเพื่อศึกษาจุดที่เหมาะ/ไม่เหมาะสม
บางครั้งดูจากแบบแปลนจะเหมาะสม สวยงาม แต่ถ้าปฏิบัติจริงอาจจะเกิดความเสี่ยง
ตรงจุดนั้น ขอเสนอให้มีคนรับผิดชอบเรื่องนี้

ประธานหอการค้า
ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ถ้าจะดาเนินการ ต้องให้แขวงการทางไปด้วย
จังหวัดลาปาง มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนไปดาเนินการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เสนอให้ทาเป็นข้อเสนอของ กรอ.จังหวัด เสนอคณะ
จังหวัดลาปาง อนุกรรมการจราจรทางบกจังหวัด ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
ในรอบปีนี้ยังไม่มีการประชุม และจะมีอีกหลายเรื่องที่น่าเสนอเป็นมติ กรอ.จังหวัด

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดลาปางได้จัดทายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว โดย
จังหวัดลาปาง ทาโครงการต่างๆและได้ข้อสรุปแล้ว แต่ผู้บริหารได้แปลงงบประมาณเป็นอย่างอื่น
ทาให้ไม่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวที่สาคัญได้ มีคาถามว่า จะมีมาตรการและวิธีการ
แก้ไขอย่างไร หรือจะให้มีคณะกรรมการติดตาม
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดชุดเดิม มีจานวนมากเกินไป ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ขอเสนอให้มีคณะอนุกรรมการชุดทางาน 4 ฝ่าย สรุปเป็นประเด็นแล้ว
นาเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ ปัจจุบันมีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคคล การตลาด และกิจกรรมซึ่งจะต้องส่งเสริมการวิจัย
/พัฒนาและ...
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- 19 พัฒนาและเครือข่าย ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเรื่องจากสานักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเรื่องประธานฝ่ายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังไม่มีการตอบ
รับเป็นประธาน ขณะที่ 3 ฝ่ายพร้อมแล้ว เหลือ 1 ฝ่ายดังกล่าว เพราะตรงนี้จะเป็น
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด อนึ่ง การท่องเที่ยวในอนาคตจะมีการ
เติบโตขึ้นตลอดเวลา ควรจัดระเบียบการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งทางบกและน้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้วิจัยพบนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยม
มาเที่ยวเมืองไทยเพื่อดูช้างและวัดไทย ลาปางโชคดีที่มีทั้ง 2 อย่าง คือ ศูนย์อนุรักษ์
ช้างไทยและวัดพระธาตุลาปางหลวง ควรจะมีความเห็นร่วมกันในการแบ่งงานกันทา
การตลาด เป็นตลาดไทยและตลาดต่างประเทศ เพื่อความชัดเจน มีความเข้มข้นในการ
ทาการตลาด น่าจะส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวลาปางให้อยู่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ซึ่งจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวไทยเพื่อกระจายรายได้ และให้
นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในลาปาง

นายกฤษฏาพันธ์ มีโครงการสินเชื่อเพื่อการท่องเที่ยว สาหรับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา
ธนาคาร SMEs ปัญหาภาวะเศรษฐกิจและจากการปิดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีทุนสนับสนุน 5,000 ล้าน กระจายไปทั่วประเทศ ให้
SMEs เพื่อปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MLR -3 ตอนนี้ MLR
อยู่ที่ 7 % ปัจจุบัน 4 % กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี ปีที่ 3,4,5 อัตราดอกเบี้ยที่ MLR ไม่มีบวก
เงื่อนไขคือ ผู้ที่จะกู้ต้องสังกัดสมาคม และมีสมาคมการท่องเที่ยว สมาคมที่พักโรงแรม
และภัตตาคาร และผู้ประกอบการเกี่ยวกับของที่ระลึก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับของที่ระลึก
จะต้องไปขอหนังสือรับรองจากสมาคมท่องเที่ยวจังหวัด

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เป็นเรื่องใหญ่ควรนาเสนอเข้า กรอ. ส่วนกลาง
จังหวัดลาปาง ประการแรก NPL เมื่อบันทึกข้อมูลไปจะถูกตัดทันที ไม่พิจารณาว่า NPL นี้เกิด
หลังวิกฤติเศรษฐกิจหรือไม่ ประการที่ 2 การที่ลูกค้าจะค้าประกันกันเอง ไม่มีใครค้า
แน่นอนไม่มีใครเสี่ยง เนื่องจากรายละเอียดปลีกย่อย ตอนนี้สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คือติดเงื่อนไข
ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเดียว ตอนนี้มีการแก้ไข ที่ผ่านมาได้รับอนุมัติไม่ถึง
2
% นับปัญหาใหญ่มากมีการวิพากษ์ทุกเวที

ประธานหอการค้า
ขณะนี้ธนาคารค่อนข้างจะระมัดระวังการปล่อยกู้มาก จุดประสงค์เพื่อ
จังหวัดลาปาง จะช่วยผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาวิกฤติ คงต้องทาเสนอให้ผ่อนผัน หมายความว่า
คนที่เป็น

NPL แล้วเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 6 เดือน ถึงจะได้เงินตรงนี้
ได้ดอกเบี้ยถูก 2 ปี กู้ได้ไม่เกิน 5 ล้าน เป็นเรื่องใหญ่พอสมควร จะผลักดันการปล่อย
/กู้ตรงนี้...

รายงานการประชุมกรอ.521

- 20 กู้ตรงนี้ให้ง่ายก็ยากพอสมควร แต่เมื่อมติตรงนี้ออกไปขอธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคาร คงจะผ่อนปรนเงื่อนไขและการค้ากันเอง อาจจะให้มี บสย. มาค้าให้บางรายที่
น่าจะมีศักยภาพทาธุรกิจต่อไปได้

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดกิจกรรม
จังหวัดลาปาง พิพิธภัณฑ์ติดล้อมาตั้งที่บริเวณข่วงนคร ระหว่างวันที่ 1 ส.ค.- 30 ก.ย. 2552 เวลา
10.00–18.00 น. ทุกวันเว้นวันจันทร์และวันอังคาร กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
กัน เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมอบพิพิธภัณฑ์ติดล้อนี้มาจัดแสดง ตรงนี้เป็น
ก้าวแรกของการประสานงานระหว่างเทศบาลกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
สืบเนื่องจากจังหวัดลาปางได้รับอนุมัติงบประมาณการสร้างพิพิธภัณฑ์จังหวัดลาปาง ที่
ศาลากลางจังหวัดลาปางหลังเดิม งบประมาณ 155 ล้าน
งบประมาณ 3 ปีต่อเนื่อง คือ
ปี 2553-2555 พิพิธภัณฑ์นี้จะเสร็จสมบูรณ์เดือนกันยายน 2555 และเปิดให้ใช้งาน
โดยจังหวัดลาปางมอบหมายให้เทศบาลนครเป็นผู้ดาเนินการ เป็นผู้ดูแลต่อไป
งบประมาณดังกล่าวจะมีการปรับปรุงอาคาร สร้างหอคา คือหอประชุมขนาดใหญ่ขึ้น
บริเวณศาลากลาง จากนั้นเทศบาลจะจัดสรรงบประมาณปรับปรุงศาลหลักเมือง
บริเวณหลวงพ่อดา หลวงพ่อเกษม สืบเนื่องจากเรื่องนี้ขอฝากที่ประชุม โดยเฉพาะ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและสมาคมเครื่องปั้นดินเผาด้วย
งบ 155 ล้านดังกล่าวจะเป็น
งบใกล้เคียงกับอาคารศูนย์หัตถกรรมเซรามิกที่เกาะคา ซึ่งเทศบาลนครรับเป็นหน้าที่ที่
จะต้องดูแลพิพิธภัณฑ์ให้อยู่รอดได้ ขอเสนอทางเลือกที่ 2 ฝากอาคารที่เกาะคาให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดดูแล เนื่องจากว่า อบจ. มีอานาจหน้าที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว ประกอบกับ อบจ. จัดเก็บภาษีหัวจ่ายน้ามัน และค่าธรรมเนียมผู้พัก
โรงแรม จึงเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องมาดูแลเรื่องเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ขณะนี้จะมีสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดลาปางแล้ว
จังหวัดลาปาง ตอนนี้อยู่ระหว่างจดทะเบียน และจะปรากฏรายชื่อของมัคคุเทศก์ในเวปไซต์ของ
จังหวัด บางคนสามารถพูดได้หลายภาษา สามารถใช้บริการได้ เราสร้างตลาดคนแล้ว
ต้องมีตลาดรองรับเช่นนี้ หรือจะให้ทาหน้าที่เป็นล่ามหรือสื่อก็ได้

นายอนุวัตร เห็นด้วยกับความคิดทีจ่ ะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คือ อบจ. และเทศบาล ภูวเศรษฐ ตาบลเกาะคา
ดูแลศูนย์ฯเซรามิกที่เกาะคา หากหาแหล่งสนับสนุนหรือแหล่ง
งบประมาณดูแลไม่ได้ เพราะอยู่ในพื้นที่ ทั้ง 2 หน่วยงานอาจจะมีงบประมาณดูแลได้
และสิ่งที่จะไม่ขาดแคลนหรือจะไม่เสียโอกาส คือยังเป็นองค์กรส่วนปกครองส่วน
ท้องถิ่นดูแล การที่ภาคเอกชนจะนาไปใช้ประโยชน์ก็ทาได้อยู่ ตอนนี้เราขาดผู้บริหาร
ขาดคนที่มีงบประมาณ และมีกาลังคนในการลงไปดู ถ้ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/น่าสนใจ...
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- 21 ก็น่าสนใจ

นายทักษิณ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับภารกิจใดมาทานั้น เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้อง
อัครวิชัย ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ประกาศของคณะการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่สาคัญคือ ยิ่งมีการกระจายอานาจมาก ให้งบประมาณมาก กระบวนการ
ตรวจสอบก็เข้มข้นมากขึ้นไปอีก ฉะนั้นการจะใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดูแลศูนย์ฯ
เซรามิก ต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบให้ดีว่า ทาได้หรือไม่ได้ อะไรที่ทาได้แล้ว
ผู้บริหารยอมรับว่าเป็นประเด็น คนจะหยิบเอามาทา ก็อยู่ในวิสัยที่ทาได้ ถ้ากฎหมาย
ไม่ให้อานาจ แล้วเอาไปทา ผลกระทบที่ตามมาคือ ให้หาผู้ที่กระทาผิดและชดใช้เงินคืน
คลัง ซึ่งเป็นเรื่องที่กลัวกันมากสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้ เพราะคิดว่า
เป็นองค์กรอิสระคิดทาอะไรเองก็ได้ แต่บางทีต้องหาระเบียบ กฎหมายมาตอบให้ได้ว่า
เอาอะไรมารองรับ ถ้าไม่ติดขัดเรื่อง สตง. และไม่ติดขัดเรื่องระเบียบกฏเกณฑ์ และ
นโยบายของผู้บริหารระดับสูงที่ยอมรับด้วยกัน เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ ขอศึกษา
รายละเอียดเรื่องนี้ให้ชัดเจนอีกครั้ง

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม วาระการประชุมที่สานักงานจังหวัดได้สรุปให้ทราบตั้งแต่ภาพรวม
จังหวัดลาปาง ของส่วนกลาง คณะกลั่นกรองในการประชุมครั้งต่อไป น่าจะให้สานักงานจังหวัดส่ง
ให้ผู้ที่จะอยู่คณะกลั่นกรองไปศึกษาว่า มีผลกระทบกับภาคหรือส่วนใดของหน่วยงาน
ตนเอง เพื่อนามาเข้าคณะกลั่นกรองจะได้เร็ว
น่าจะติดตามความคืบหน้า กรอ.กลุ่ม
จังหวัดด้วย เพื่อจะสรุปให้ กรอ.จังหวัดได้ทราบและติดตามเป็นข้อเสนอเพื่อบรรจุใน
วาระต่อไป
: เพื่อทราบ
: รับทราบ

เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม

ประธานหอการค้า
จังหวัดลาปาง

กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุม : เวลา 17.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกการประชุม
(นายอุทัย สาธรรม)

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสง่า บัวระดก)
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