รายงานการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลําปาง (กรอ.จังหวัดลําปาง)
ครั้งที่ 3/2552
วันที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดลําปาง ชั้น 4
ผูเขาประชุม
1. นายศุภกิจ
บุญญฤทธิพงษ ผูวาราชการจังหวัดลําปางประธาน
2. นายประสิทธิ์
สิริศรีสกุลชัย ประธานหอการคาจังหวัดลําปาง
3. นายอธิภูมิ
กําธรวรรินทร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
4. นายสุรพล
ตันสุวรรณ
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดลําปาง
5. นายวิชิต
อิ้วสมจิตร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดลําปาง
6. นายวิวัฒ
เมธีวรรณกิจ ปลัดจังหวัดลําปาง
7. นางชุลีวันทน
สายสิงหทอง หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง
8. น.ส.สุปราณี
ศิริอาภานนท นายกสมาคมเครื่องปนดินเผาจังหวัดลําปาง
9. น.ส.พัชวรรณ
ตัณฑวณิชย กรรมการสภาอุตสาหกรรม จ.ลําปาง
10. นายมนัส
อนันตกิจไพบูรณ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จ.ลําปาง
11. นางอัญชัญ
เหล็กดี
เลขาธิการชมรมธนาคาร จ.ลําปาง
12. นายวิชญ
วีระขจร
ผูอํานวยการแขวงการทาง
13. นายสุภาพ
ตันติวีระสุด ผูอํานวยการศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิคลําปาง
14. นายสุภัทร
เทวะณา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
15. น.ส.เกศรา
ศรีสนพันธุ
แทน คลังจังหวัดลําปาง
16. นายไมตรี
เดชะศิริ
ประชาสัมพันธจังหวัดลําปาง
17. นายทักษิณ
อัครวิชัย
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
18. พันตํารวจโทสมบูรณ บูรณะพิร กรรมการหอการคาจังหวัดลําปาง
19. นายอนุวัตร
ภูวเศรษฐ
กรรมการหอการคาจังหวัดลําปาง
20. นายนิคม
เชาวกิติโสภณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกลุมจังหวัดที่ 1
21. นางบุญทิน
บุญทวี
ประธานกลุมพัฒนาสตรี อ.เมืองลําปาง
22. นายประหยัด
แลสันกลาง ผูแทนองคกรภาคธุรกิจ
23. นายสงา
บัวระดก
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดฯ
24. นายเจตน
อริยะสมบัติ ประธานชมรมผูสื่อขาวนครลําปาง
25. น.ส.อมลยา
เจนตวนิชย ผูแทนองคกรภาคธุรกิจ
26. นายศิรพงษ
กรุงวงศ
ผูอํานวยการทาอากาศยานลําปาง
27. นายสุรพล
ตันสุวรรณ
แทน นายกเทศมนตรีนครลําปาง
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-2ผูไมมาประชุม
1. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
2. เกษตรและสหกรณจังหวัดลําปาง
3. อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
4. ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง
5. นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร
6. ประธานชมรมนายก อบต. จังหวัดลําปาง
7. นายวัชรพันธ วชิรจินดากุล กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
8. ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตลําปาง
9. ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัดลําปาง
10. ประธานชมรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปาง
11. นายสวัสดิ์ ลาดปาละ กรรมการกองทุนพัฒนาชุมชน อ.เสริมงาม
ผูแทนภาคประชาสังคม
ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
เริ่มประชุม

นายเสกสรร
น.ส.ศรินทรทิพย
น.ส.อาภรรัตน
น.ส.ศันสนีย

พุทธวงค
ทิพยเนตร
พัชนี
ปญญาเจริญ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการฯ
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง

: เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ผูวาราชการจังหวัดลําปาง/ประธาน กรอ.จังหวัดลําปาง
นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ เปนประธานในการประชุมและไดกลาวเปด
การประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายการการประชุม ครั้งที่ 2/2552

หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดลําปาง

ตามที่ จั ง หวั ด ลํ า ปางได จั ด ประชุ ม กรอ.จั ง หวั ด ลํ า ปาง ครั้ ง ที่ 2/2552
เมื่อวันที่23 กันยายน 2552 ณ หองประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดลําปาง ในการนี้
จังหวัดไดนําเสนอรายงานการประชุมดังกลาว ในเว็บไซตจังหวัดลําปาง
www.lampang.go.th ขอใหที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมดังกลาว

เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม

: เพื่อพิจารณา
: รับรองรายงานการประชุม
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-3ระเบียบวาระที่ 3
หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดลําปาง

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
3.1 ผลการประชุม กรอ. ครั้งที่ 7/2552 (สํานักงานจังหวัดลําปาง)
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ที่ประชุม
ไดมีมติรับทราบและเห็นชอบมติคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่ อ
แกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)ครั้งที่ 7 /2552 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552
โดยในการประชุมดังกลาวมีเรื่องพิจารณา รวม 7 เรื่อง ดังนี้
1. การให ค งวงเงิ น การให ค วามช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ของ
ธนาคารแหงประเทศไทยไวโดยกระทรวงการคลังชวยดูแลแทน
มติกรอ. : มอบหมายกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาดําเนินการโครงการให
ความชวยเหลือทางการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยใหมีความตอเนื่อง
โดยไมตองรอใหถึงวันหมดอายุโครงการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2554 และ
รายงานคณะกรรมการ กรอ. ตอไป
2. การอํ านวยสิ นเชื่อของสถาบัน การเงินเฉพาะกิจในสภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย
มติกรอ. :
1)
มอบหมายกระทรวงการคลังรับความเห็นของคณะกรรมการ กรอ.
ไปพิ จ ารณาดํ า เนิ น การและให มี ภ าคเอกชนเข า ร ว มในการกํ า หนด
แนวทางการอํานวยสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2) มอบหมายกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการ
ออกมาตรการและระเบียบในการสงเสริมและชวยเหลือการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมกอสรางในตางประเทศ และรายงานคณะกรรมการ กรอ.
ตอไป
3. การทบทวนการดํ า เนิ น งานภายใต ค วามตกลงการค า เสรี
ระหวางประเทศไทยกับคูภาคี
มติกรอ. : มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ) รับไป
พิจารณาเรื่อง Post FTA ในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
(กนศ.) โดยอาจใชกลไกคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการเจรจาความตกลง
การคาเสรี ภายใตคณะกรรมการ กนศ. ที่มีอยู หรือพิจารณาจัดตั้งขึ้นใหม
โดยใหมีประธานผูแทนการคาไทยเขารวมเปนองคประกอบดวย แลวนําเสนอ
คณะกรรมการ กรอ. ตอไป
4. แนวทางการแกไขปญหาน้ําตาลทรายโควตา ก.
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-4มติกรอ. :
1) ให ค งอั ต ราการนํ า เงิ น เข า กองทุ น อ อ ยและน้ํ า ตาลทราย โดยใช ร าคา
น้ําตาลทรายโควตา ก. ที่ปรับเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29
เมษายน 2551 คือ เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 5 บาท จนครบกําหนดการชําระ
หนี้ใหกองทุนประมาณเดือนพฤศจิกายน 2553
2) มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
พิจารณาแนวทางการยกเลิกอัตราการนําเงินเขากองทุนออยและน้ําตาล
ทรายภายหลังจากครบกําหนดชําระหนี้ของกองทุน
3) มอบหมายกระทรวงพาณิชยรับไปพิจารณาทบทวนรายการสินคาที่ถูก
ควบคุ ม ราคารวมทั้ ง สิ น ค า ที่ ต อ งติ ด ตามภาวะและสถานการณ อ ย า ง
ใกลชิด (Watch List) ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน โดยใหภาคเอกชนเสนอเรื่องการขอปรับราคาสินคา
โดยเฉพาะสินคาในหมวดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลและน้ําอัดลม และ
หมวดผลิตภัณฑที่ไดจากนม ใหกระทรวงพาณิชยพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน และรายงานคณะกรรรมการ กรอ. ทราบ
5. ความคืบหนา การแกไขป ญหาการจัด ซื้อ จัด จ างดว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
มติกรอ. : รับทราบความคืบหนาการแกไขปญหาการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิ เ ล็ก ทรอนิ กส
(e-Auction)
และมอบหมายกระทรวงการคลั ง
(กรมบัญชีกลาง) รับไปศึกษาทบทวนหลักการของการดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) โดยพิจารณาถึงหลักการและ
ประเภทสินคา
/โครงการที่ควรจะใชระบบ e-Auction และประเมินผล
การดําเนินงานกอนและหลังการใชระบบ e—Auction โดยใหพิจารณาราคา
ประมูลเทียบกับราคากลางดวย ทั้งนี้ ใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน แลว
นําเสนอคณะกรรมการ กรอ. ตอไป
6. ความคื บ หน า การศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมและชุมชนอยางยั่งยืน
มติกรอ. : รับทราบความกาวหนาการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและชุมชนอยางยั่งยืน
7. ความคืบหนาการฟองรองตอศาลปกครองเพื่อบังคับใหรัฐตอง
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายทุ ก ขั้ น ตอนตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 67
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-5มติกรอ. : รับทราบความคืบหนาการฟองรองตอศาลปกครองเพื่อบังคับใหรัฐ
ต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายทุ ก ขั้ น ตอนตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 และมอบหมายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับไปปรับปรุงรางประกาศของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหบูรณาการเรื่องรางหลักเกณฑ และ
วิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติไวในกระบวนการเดียวกัน
แลวใหนําเสนอตอคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อพิจารณาในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สามารถดาวน โ หลดได จ ากเว็ บ ไซต
จังหวัดลําปาง www.lampang.go.th
ผลการประชุม กรอ. ครั้งที่ 8/2552
1. ยุทธศาสตรยางและไมยางพารา
1.1 สาระสําคัญ คณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1.1.1 เรงแตงตั้งใหประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หรือผูแทน เขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
ตามที่ไดรับความเห็นชอบไวแลว ทั้งนี้เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมสามารถเสนอ
ยุทธศาสตรและแนวทางแกไขปญหาไดโดยตรงและทันตอเหตุการณผาน
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
1.1.2 ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของอุตสาหกรรมที่ใชยางพาราในปริมาณสูงและสรางมูลคาเพิ่มได
สูงสุดตามลําดับ คือ อุตสาหกรรมยางลอและอุตสาหกรรมถุงมือยาง ดังนี้
1) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑ
ยางลอในประเทศไทย โดยดําเนินการเชิงรุกในการเชิญชวนผูผลิตยางลอ
ชั้นนําของโลกเขามาลงทุนหรือขยายการลงทุนในประเทศไทยเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มในประเทศแทนการสงออกในรูปวัตถุดิบ ซึ่งจะชวยทําใหเกิดการ
ขยายตัวดานเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งจะเกิดการสรางงาน และรัฐจะไดรับผลตอบแทนจากภาษี
ทั้งทางตรงและทางออม ตลอดจนเปนชองทางในการถายทอดเทคโนโลยี
ใหกับผูประกอบการยางลอไทย
2) จัดตั้งสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑยางพารา ภายใต
กระทรวงอุตสาหกรรมและรวมมือกับมหาวิยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนศูนยกลางของการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑยาง และลงทุนดานหอง
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ทดสอบ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับตอความตองการของอุตสาหกรรม
ยางทั้งระบบ ตลอดจนเปนกลไกในการเพิ่ม Productivity ใหกับผูประกอบการ
ไทย โดยใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมยางลอ และถุงมือยางในระยะแรก
1.2 มติคณะกรรมการ กรอ.
1.2.1 มอบหมายสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
จัดเวทีสําหรับผูประกอบการเพื่อทํา Business Matching รวมทั้งรับไป
พิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การลงทุนเพื่อสรางอุตสาหกรรมแปรรูปยางในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ โดยมี
กรอบระยะเวลาทํางาน 1 เดือน แลวรายงานตอคณะกรรมการ กรอ
1.2.2 มอบหมายสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝาย
เลขานุการของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เรงรัดและติดตามการ
ดําเนินการตามขั้นตอนของการเพิ่มผูแทนจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทยในองคประกอบของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
1.2.3 มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม รับไปพิจารณา
ดําเนินการตอยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางในขั้นกลางน้ําและปลายน้ํา
โดยใหเชื่อมโยงกับการพัฒนายางตนน้ําตามยุทธศาสตรพัฒนายางพารา
พ.ศ. 2552-2556 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมทั้งรับหลักการใหมี
การจัดตั้งสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑยางพารา
2. การขอปรับลดคาอนุรักษน้ําบาดาล
2.1 สาระสําคัญ คณะกรรมการ กกร. ไดเสนอแนะแนวทางการขอปรับลด
คาอนุรักษน้ําบาดาล ดังนี้
2.1.1 ขอใหปรับลดคาอนุรักษนา้ํ บาดาลจาก 8.50 บาท/ลบ.ม.
ลงเหลือ 4.50 บาท/ลบ.ม. ตามมติคณะกรรมการน้ําบาดาล เมื่อวันที่
15 กันยายน 2551 โดยการแกไขกฎกระทรวง เพื่อบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนของภาคเอกชน ที่ยังมีความจําเปนตองใชน้ําบาดาล อีกทั้งสามารถ
ปรับลดตนทุนการผลิตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมใหสามารถดํารงอยูและ
แขงขันกับตางประเทศได
2.1.2 ขอใหจัดหาน้ําภาคอุตสาหกรรม ใหผูประกอบการทั้งในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งบริเวณอื่นๆ อยางเหมาะสมและ
เพียงพอ เพื่อเปนการแกไขปญหาการใชน้ําอยางบูรณาการตอความมั่นคงใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2.2 มติคณะกรรมการ กรอ.
มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม พิจารณา
ดําเนินการรวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
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หนวยงานที่เกี่ยวของ ภายในกรอบระยะเวลา 2 เดือน ดังนี้
2.2.1 ทบทวนความเปนไปไดในการปรับปรุงอัตราคาอนุรักษ
น้ําบาดาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยคํานึงถึงแนวโนม
ปริมาณการใชน้ําที่จะเพิ่มขึ้นและความเสี่ยงของสถานการณการทรุดตัวของ
แผนดิน ทั้งนี้ ใหมีการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องอัตราการ
สูบน้ําแบบปลอดภัย (Safe Yield) ที่เชื่อถือไดโดยมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร
รองรับ อัตราการทรุดตัวของแผนดิน และปญหาการปนเปอนของสารเคมีใน
น้ําบาดาลซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนตน
2.2.2 พิจารณาแนวทางการใชประโยชนจากเงินกองทุนอนุรักษ
น้ําบาดาลเพื่อชวยเหลือ และพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม
โดยอาจดําเนินการได 2 ลักษณะ คือ (1) ชดเชยเงินคืนใหผูประกอบการที่
เปลี่ยนจากการใชน้ําบาดาลมาเปนน้ําประปา และ (2) สําหรับพื้นที่ที่โครงขาย
ของระบบน้ําประปายังไมครอบคลุมและภาคอุตสาหกรรมที่มีความจําเปนตอง
ใชน้ําบาดาลในกระบวนการผลิต ควรมีการชวยเหลือในดานประสิทธิภาพการ
ใชน้ําบาดาล หรือมีมาตรการลดหยอน เปนตน และใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการน้ําบาดาล และแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอม อาทิ
พัฒนาแหลงน้ําทดแทน พัฒนาเทคโนโลยีสะอาด ประหยัดน้ํา และนําน้ํา
กลับมาใชใหม (ครอบคลุมน้ําเสียที่ปลอยจากครัวเรือน) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชน้ํา รวมทั้ง ใชในการสนับสนุนใหมีการรวมกลุม
อุตสาหกรรมเพื่อยายฐานไปตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรม
2.2.3 จัดทําแผนพัฒนาน้าํ เพื่อภาคอุตสาหกรรม โดยพิจารณา
จัดหาแหลงน้ําธรรมชาติทดแทนหรือแหลงน้ําอื่นที่เหมาะสมใหผูประกอบการ
ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งบริเวณอื่นๆ อยาง
เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อเปนการแกไขปญหาการใชน้ําอยางบูรณาการ
3. การพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟาขนสงมวลชนและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย
3.1 สาระสําคัญ คณะกรรมการ กกร. เสนอที่ประชุมพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟาขนสงมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
ในประเทศไทย ใน 3 ประเด็น ดังนี้
3.3.1 ใหภาครัฐดําเนินการสงเสริมอุตสาหกรรมรถไฟฟา
ขนสงมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย ใหเกิดขึ้นเปน
รูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อทดแทนการนําเขา และเพิ่มโอกาสผูประกอบการไทยใน
การเขาสูอุตสาหกรรมรถไฟฟาขนสงมวลชนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
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3.3.2 ใหภาครัฐใหสิทธิประโยชนทั้งในรูปแบบทางภาษีและ
ไมใชภาษีสําหรับผูประกอบการผลิตชิ้นสวนปอนอุตสาหกรรมรถไฟฟาขนสง
มวลชน และใหความสําคัญในลําดับแรกสําหรับผูเสนอราคาซึ่งใชชิ้นสวนที่
ผลิตในประเทศ (Local Content) ในสัดสวนที่สูง
3.3.3 ใหจัดตัง้ สถาบันพัฒนาการขนสงทางรางและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศไทย และใหดําเนินงานภายใตความ
รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ประกอบดวยภาครัฐ คือ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวง
อุตสาหกรรม ภาคเอกชน ประกอบดวย กกร. และพันธมิตรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
3.2 มติคณะกรรมการ กรอ.
3.2.1 มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม เรงดําเนินการศึกษาให
แลวเสร็จโดยเร็ว และใหนําผลการศึกษารายงานตอคณะกรรมการ กรอ.
ตอไป
3.2.2 มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี รวมกันศึกษาความเปนไปไดในการ
จัดตั้งสถาบันพัฒนาการขนสงทางรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศ
ไทย โดยใหพิจารณาถึงโครงสรางองคประกอบของสถาบัน บทบาท และ
หนาที่ใหชัดเจนดวย
3.2.3 มอบหมายสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการศึกษาแนวทางการ
กําหนดเงื่อนไขการจัดหาระบบรถไฟฟา และรถไฟ โดยใหมีการถายทอด
เทคโนโลยีทั้งในดานการผลิต การเดินรถและซอมบํารุง ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรไวในขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference: TOR)
3.2.4 มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรม
แห ง ประเทศไทยดํ า เนิ น การสํ า รวจศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถของ
ภาคอุ ต สาหกรรมไทยในการรองรั บ การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมรถไฟฟ าและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลประกอบการ
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาตอไป
4. การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
เรื่องการทําสัญญาระหวางรัฐกับเอกชน (อนุญาโตตุลาการ)
4.1 สาระสําคัญ คณะกรรมการ กกร. เสนอที่ประชุมพิจารณาให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กรกฎาคม 2552
เพื่อใหเกิดความชัดเจนวา ใหหนวยงานของรัฐสามารถพิจารณาระบุในสัญญา
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กับเอกชนใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทไดตามความจําเปน
และสมควรตอสถานการณ
4.2 มติคณะกรรมการ กรอ.
4.2.1 รับทราบความเห็นของที่ประชุมถึงขอจํากัดการใชวธิ ีการ
อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และเรงรัดชีแ้ จง
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหเขาใจถึงมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 กรกฎาคม
2552 วาไมไดเปนขอหามตอหนวยงานภาครัฐในการใชวธิ ีการอนุญาโตตุลาการ
เพื่อระงับขอพิพาท
4.2.2 มอบหมายประธานผูแทนการคาไทยประมวลเรื่องการใช
วิธีการอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาท และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
5. นโยบายและมาตรการนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตว (กากถั่วเหลือง)
5.1 สาระสําคัญ สภาหอการคาแหงประเทศไทย ขอใหรัฐบาลเรง
ประกาศนโยบายและมาตรการนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตว ป 2553 เนื่องจาก
นโยบายและมาตรการนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตว ป 2552 จะสิ้นสุดในวันที่ 31
ธันวาคม 2552 เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินการ ซึ่งกากถั่วเหลืองที่ใช
เปนวัตถุดิบอาหารสัตว ไทยสามารถผลิตไดปละประมาณ 3 แสนตัน และตอง
นําเขาอีกปละ 2 ลานตัน เพือ่ ใหเพียงพอตอความตองการใชในประเทศ โดยสวน
ใหญไทยนําเขาจากประเทศบราซิล และอินเดีย
5.2 มติคณะกรรมการ กรอ.
เห็นควรใหกระทรวงพาณิชยเรงรัดหาขอสรุปอัตราอากรขาเขา
กากถั่วเหลือง และเสนอนโยบาย และและมาตรการนําเขากากถั่วเหลืองป 2553
ตอคณะรัฐมนตรี กอนการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งตอไปในวันที่ 23
ธันวาคม 2552
6. ความคืบหนาขอเสนอแกไข พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484
6.1 สาระสําคัญ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
รายงานความคืบหนาขอเสนอแกไข พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 ตามมติ
คณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 วา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยกรมปาไมไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ซึ่งที่ประชุมมีมติดังตอไปนี้
6.1.1 การขยายรอบระยะเวลาการจัดทําบัญชีไมเปนทุก
7 วัน จะตองมีการแกไขขอกําหนดฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) วาดวยการ
ควบคุมการแปรรูปไม

รายงานการประชุมกรอ.521

-106.1.2 การตออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมของกรมปา
ไมที่มีอายุ 1 ป ตออายุคราวละ 1 ป มีความเหมาะสมอยูแลว แตควร
เร ง รั ด ขั้ น ตอนและกระบวนการดํ า เนิ น งานให ร วดเร็ ว สะดวกแก
ผูประกอบการมากขึ้น
6.1.3 การขอแกไข พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 จําเปนตอง
ไ ด รั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า อ ย า ง ร อ บ ค อ บ โ ด ย เ ส น อ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ ตั้งคณะทํางาน ประกอบดวย สวนราชการและ
ภาคเอกชนรวมกันพิจารณา เนื่องจากการแกไข พ.ร.บ.ปาไมฯ เพื่อ
แกไขปญหาโรงงานอุตสาหกรรมไมยางพารา อาจกอใหเกิดปญหาใน
การควบคุมตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไมประเภทอื่นๆ เนื่องจาก
มีกฎหมาย ขอกําหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของคอนขางมาก
การแกไขเฉพาะเรื่องอาจกระทบตอการบังคับใชกฎหมายหลายฉบับ
ที่เกี่ยวเนื่องกัน ประกอบกับปจจุบันยังมีการนําไมที่มิชอบดวย
กฎหมายมาสวมรอยเปนไมในที่ดินกรรมสิทธิ์ใหเขาโรงงานแปรรูปไม
เปนปญหาตอการตรวจสอบควบคุมของเจาหนาที่ รวมทั้งหนวยงาน
ในระดับพื้นที่ขาดแคลนอัตรากําลังและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ กรมปาไมจะนํามติของที่ประชุมดังกลาวเสนอกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่อพิจารณาแนวทางในการดําเนินการ
ดังกลาวตอไป
6.2 มติคณะกรรมการ กรอ.
รับทราบ โดยมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดําเนินการทบทวนและ หาแนวทางปรับปรุง พ.ร.บ.ปาไม
พ.ศ.2484 ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นภายในกรอบระยะเวลา 2 เดือนและรายงานตอคณะกรรมการ
กรอ. ตอไป
มติที่ประชุม

: รับทราบ

3.2 ผลการประชุมเวทีหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจระดับรัฐมนตรีและ
ระดับผูวาราชการจังหวัด ครั้งที่ 2 (สํานักงานจังหวัดลําปาง)
ตามที่ รั ฐ บาลกั ม พู ช า ได เ ป น เจ า ภาพจั ด การประชุ ม เวที
หัวหนาสํานักงาน
หารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจระดับรัฐมนตรี
จังหวัดลําปาง
และระดับผูวาราชการจังหวัด ครั้งที่ 2(Economic
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-11Corridor Forum : ECF) ระหวางวันที่ 16 – 17 กันยายน 2552 ณ
กรุงพนมเปญ ประกอบดวย (1) การประชุมเวทีหารือระดับผูวา
ราชการจั ง หวัด ในวั น ที่ 16 กั นยายน 2552 โดยหั ว หน า ผู ต รวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย(นายจาดุร อภิชาตบุตร) เปนหัวหนา
คณะผูแทนฝายไทย และมีผูแทนกระทรวงมหาดไทยเขารวม (2)
การประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรี ในวันที่ 17 กันยายน 2552 โดย
มี รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี (นายวี ร ะชั ย วี ร เมธี กุ ล )
ปฏิบัติหนาที่รัฐมนตรีกํากับดูแลแผนงาน GMS
1. ผลการประชุมเวทีหารือระดับผูวาราชการจังหวัดที่ประชุม
ไดหารือภาพรวมการพัฒนา GMS การพัฒนาตามแนวพื้นที่
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของแตละแนวพื้นที่
เศรษฐกิจ บทบาทภาครัฐและเอกชน และกลไกการทํางานรวมกัน มี
ความเห็นและมติรวมกันดังนี้
1.1 ควรเริ่มดําเนินการความรวมมือระดับจังหวัดในเรื่อง
ที่ทําไดเร็วกอน เชน ดานทองเที่ยวแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การศึกษา
และพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเรงการเชื่อมโยง ลดอุปสรรคดานโลจิ
สติกสระหวางเมืองตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจโดยเร็ว
1.2 สนับสนุนการพัฒนาถนนสายรองเชื่อมโยงเสนทาง
หลักของอนุภูมิภาค การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการขนสงระบบราง
และทางน้ํา และใหพิจารณาขยายการเดินรถใหสามารถขนสงออก
นอกเสนทางแนวพื้นที่เศรษฐกิจได รวมทั้งธนาคารพัฒนาเอเชียให
ความสําคัญและเพิ่มบุคลากรและงบประมาณในการขับเคลื่อนงาน
ดานซอฟตแวรของอนุภูมิภาค โดยลดความยุงยากของกระบวนการ
ตรวจปลอย ณ ดานพรมแดน ใหเปนรูปแบบเดียวกัน
1.3 เห็นควรใหเรงดําเนินการ Single Visa นํารอง
ไทย — กัมพูชา ใหเปนรูปธรรมโดยเร็วพิจารณาความเปนไปไดใน
การขยายขอบเขตการใชบัตรผานแดน (Border pass) ใหไปได
ตลอดแนวพื้นที่
1.4 เสนอใหมีการเชื่อมโยงความรวมมือดานสังคมและ
วัฒนธรรมตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ (Social Corridor) ทั้งในจังหวัด
ชายแดนและจั ง หวั ด ที่ ไ ม ไ ด มี ช ายแดนติ ด ต อ กั น เพิ่ ม โอกาสการ
กระจายผลประโยชนใหกับประเทศที่ลาหลังกวา

รายงานการประชุมกรอ.521

-121.5 สงเสริมใหมีกลไกความรวมมือของภาคเอกชนทองถิ่น
การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานการเงินและ
ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ เลือกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง
ในแตละแนวพื้นที่เศรษฐกิจ
1.6
ขอใหธนาคารพัฒนาเอเชียรับความเห็นไป
ประกอบการกําหนดขอบขายประเด็นที่ควรดําเนินการในกรอบของ
ความร ว มมื อ ระดั บผู ว า ราชการจั ง หวั ด และระดั บ ประเทศ รวมทั้ ง
จัดทําเปนแผนการทํางานที่ชัดเจนตอไป และขอความชวยเหลือเชิง
วิชาการในการดําเนินโครงการพัฒนาเมืองตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจที่
ครอบคลุมทั้งดานการลงทุนและการดูแลสิ่งแวดลอม
2. ผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีของ ECF ที่
ประชุมไดพิจารณาแนวทางความรวมมือและผลักดันไปสูการปฏิบัติ
ของแผนงานความรวมมือGMS แลว มีมติเห็นและมติรวมกันดังนี้
2.1 รับทราบผลการประชุมระดับผูวาราชการจังหวัด
และขอให ธ นาคารพั ฒ นาเอเชี ย สนั บ สนุ น ให มี ก ารประชุ ม อย า ง
ตอเนื่อง
2.2 รับทราบความกาวหนาและขอเสนอของธนาคาร
พัฒนาเอเชียในการปรับโครงสรางกลไกการดําเนินงานอํานวยความ
สะดวกการคาและการขนสงขามพรมแดนของแตละประเทศ โดยแต
ละประเทศเห็นชอบแลวในที่ประชุมระดับรัฐมนตรี GMS ครั้งที่ 16
ที่ประเทศเวียดนาม เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
2.3 เห็นพองวาการขับเคลื่อนการพัฒนาแนวพื้นที่
เศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจาก
นโยบายระดับสูงและใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการอํานวย
ความสะดวกการคาและการขนสงขามพรมแดน ซึ่งเปนหัวใจหลัก
ในการปรั บเปลี่ ยนจากแนวเสนทางการขนส ง
ใหเ ปนแนว
เสนทางโลจิสติกส โดยขอใหธนาคารพัฒนาเอเชียจัดทํา Scorecard
เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางใกลชิด
2.4 เห็นชอบตามขอเสนอของไทยที่เสนอใหมีการจัด
ประชุมหนวยงานของประเทศลุมแมน้ําโขงที่เกี่ยวของกับมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
2.5 เสนอใหเรงรัดผลักดันการดําเนินงานดานการ
พัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ 6 เรื่อง
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-132.5.1 เริ่มเดินรถระหวางไทย-กัมพูชา ณ ดาน
อรัญประเทศ-ปอยเปตภายในป 2552
2.5.2 เรงพัฒนาเสนทางชวงที่ขาดหายตาม
แนวพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
และการพัฒนาถนนสายรองเพื่อ
เชื่อมโยงแหลงผลิตและแหลงทองเที่ยว
2.5.3 พัฒนาระบบรางเชื่อมโยงตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ
เพื่อสงเสริมระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
2.5.4 ผลักดันใหแกไขปญหาอุปสรรคการ
ดําเนินงานระบบศุลกากรผานแดนและองคกรค้ําประกันนํารอง
ตามแนวพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ตะวั น ออก–ตะวั น ตก โดยขอให
ธนาคารพัฒนาเอเชียใหความชวยเหลืออยางแข็งขัน
2.5.5 สงเสริมการผลิตผลิตภัณฑเชิงภูมิปญญา
เพื่อกระจายประโยชนการพัฒนาเขาถึงระดับรากหญาไดมากขึ้น
2.5.6 เพิ่มการมีสวนรวมและการเพิ่มศักยภาพ
หนวยงานรัฐและเอกชนในจังหวัดตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ
3. การลงนามในหนังสือแกไขบันทึกความเขาใจระหวาง
รั ฐ บาลแห ง ราชอาณาจั ก รไทยและรั ฐ บาลแห ง ราชอาณาจั ก ร
กัมพูชา วาดวยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรสําหรับการขนสงขาม
พรมแดน ณ จุดผานแดนอรัญประเทศ- ปอยเปต รัฐมนตรีประจํา
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี (นายวี ร ะชั ย วี ร ะเมธี กุ ล )
และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมของกัมพูชา ไดรวมลงนามใน
Addendum ระหวางไทย- กัมพูชา เพื่อเริ่มการเดินรถนํารอง
ระหวางกัน ในจํานวน 40 คัน ณ ดานอรัญประเทศ — ปอย
เปต ภายในตนป 2553
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต
จังหวัดลําปาง www.lampang.go.th
เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม
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-143.3 เรื่องที่คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดลําปางเสนอที่ประชุมทราบ
3.3.1 หอการคาจังหวัดลําปาง
- การทองเที่ยวของจังหวัดลําปางในชวงนี้ซบเซาลงไปมาก
ทําใหยอดการทองเที่ยวทางภาคเหนือลดลงอยางเห็นไดชัดเจนหอการคา
จังหวัดลําปางจึงมีความเห็นวาจังหวัดควรมีการประชาสัมพันธใหมากขึ้น
กวาที่เปนอยูเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวจังหวัด
ในสวนของการลงทะเบียนหนี้นอกระบบยังพบวา
ประชาชนสวนใหญจะไมกลาที่จะเปดเผยเจาหนี้ จึงอยากใหหนวยงานที่
เกี่ยวของไดเขามาดูแลในจุดนี้
- ในชวงระหวางเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2553 จะมี
การจัดงานคาราวาน “เหนือสูโคราช” จึงขอประชาสัมพันธไปยังทุกภาค
สวนใหนําสินคาOTOPของทางภาคเหนือไปจําหนายเพื่อเพิ่มยอดขาย

ประธานหอการคา
จังหวัดลําปาง

เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม

ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด
ลําปาง

: เพื่อพิจารณา
: ใหประชาสัมพันธจังหวัดลําปางสรุปผลความคืบหนาการจัดทําปฏิทิน
การทองเที่ยวจังหวัดลําปาง โดยประสานความรวมมือกับสํานักงาน
จังหวัดลําปาง สมาคมทองเที่ยวนครลําปาง โดยใหดําเนินการโดย
เรงดวนและนําเขาสูที่ประชุม กรอ. ครั้งตอไป
3.3.2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
สภาอุตสาหกรรมขอนําเสนอเรื่องของสภาพการทํางานใน
สถานประกอบการในจังหวัด ขณะนี้ในสภาวะการทํางานในดานการผลิต
ใ น ภ า ค อุ ต ส าหกรร มมี อั ต ราการใ ช กํ า ลั งก ารผ ลิ ต เ ต็ ม 10 0%
ซึ่งผูประกอบการสวนใหญขณะนี้จะมีปญหาทางดานแรงงานขาดแคลน
คอนขางมากแรงงานสวนใหญจึงตองไปทํางานลวงเวลา
สําหรับผูประกอบการทางดานการผลิตเพื่อการสงออก
ปจจุบันก็ประสบปญหาทางดานอัตราแลกเปลี่ยนอยูบางซึ่ง
ผูประกอบการเริ่มที่จะเปลี่ยนการใชเงินสกุลดอลลารสหรัฐเปนยูโรหรือ
เงินหยวนมากขึ้น จึงเรียนมาใหที่ประชุมทราบ

เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม
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: เพื่อทราบ
: รับทราบ
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ประธานชมรมธนาคาร
จังหวัดลําปาง

เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม
ประธานสภา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
จังหวัดลําปาง

3.3.3 ชมรมธนาคารจังหวัดลําปาง
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดลําปางมีประเด็นของการ
แกไขปญหาหนี้สินนอกระบบ ในสวนของธนาคารจึงมาชี้แจงเรื่องของ
โครงการหนี้สินนอกระบบเปนโครงการเพื่อประชาชนทุกคนที่มีหนี้สิน
นอกระบบไมวาคนรวยหรือคนจนที่มีหนี้นอกระบบเปนการโอนหนี้นอก
ระบบเขาสูระบบ ซึ่งทางรัฐบาลกําหนดไววาหนี้ที่เกิดกอนวันที่ 19 พ.ย.
52 และเปนหนี้ที่ไมเกิน 2 แสนบาทจึงเรียนมาใหที่ประชุมทราบและขอ
ความรวมมือใหหนวยงานที่เกี่ยวของประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
โดยทั่ว
: เพื่อทราบ
: รับทราบ
3.3.4 สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดลําปาง
1)
สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดลําปางขอ
รายงานผลการประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ประจํ า ป ข องสมพั น ธ ธุ ร กิ จ การ
ทองเที่ยวสวนภูมิภาคแหงประเทศ ประจําป 2552 ณ จังหวัดลําปาง ใน
วั น ที่ 21-23 พ.ย. 52 ซึ่ ง จากการประชุ ม สํ า เร็ จ ลุ ล ว งไปด ว ยดี แ ละ
ขอขอบคุณทุกภาคสวนที่ใหความรวมมือ
2) การเปดงานหนาวนี้ที่ขุนตาลและการแขงขันรักษชาง
ขุนตาลเมานเทนไบค ระหวางวันที่ 5-6 ธันวาคม 2552 ที่ผานมาผลการ
จัดงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ดังภาพที่นําเสนอตอที่ประชุมจึงเรียนมาใหที่
ประชุมทราบ

เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม

: เพื่อทราบ
: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
4.1 การงดเที่ยวบินในจังหวัดลําปางของสายการบินพีบีแอร
(ทาอากาศยานลําปาง)
การหยุดทําการบินของสายการบินพีบีแอรใน จ.ลําปาง กอใหเกิด
ความเดือดรอนในการเดินทางของชาวลําปางที่ใชบริการในการเดินทาง
ลําปาง –กรุงเทพฯ กรณีเรงดวน สงผลกระทบดานธุรกิจและการทองเที่ยว
ของ จ.ลําปาง จึงขอใหที่ประชุมไดพิจารณารวมกันแกไขปญหาดังกลาว

ประธาน
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-16กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคมไดขอความรวมมือจาก
ผูอํานวยทาอากาศยาน
บริ ษั ท การบิ น รายใหม คื อ บ.เลกาซี แ อร จํ า กั ด และบ.สายการบิ น นคร
ลําปาง
เชี ย งใหม ซึ่ ง ผู ป ระกอบการอยู ร ะหว า งขั้ น ตอนการขออนุ ญ าตจาก
กระทรวงคมนาคมและทางจังหวัดลําปางไดมีหนังสือไปยังสายการบิน
บางกอกแอรเวยใหพิจารณาดําเนินการแลว
ปญหาที่เกิดขึ้นสงผลกระทบอยางมาก ทั้งที่ จ.ลําปางมีศักยภาพ
ประธานหอการคาจังหวัดลําปาง/
ประธานสภาอุตสาหกรรม สู ง ในด า นผู โ ดยสาร จึ ง อยากฝากทุ ก ฝ า ยให ช ว ยผลั กดั น แก ไ ขป ญ หา
ดังกลาว
นายนิคม เชาวกิตติโสภณ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มติที่ประชุม

ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด
ลําปาง
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ปญหาดังกลาวจะตองเรงแกไขในฐานะ สส.จะไดใชกลไกทางการเมือง
รวมสนับสนุนผลักดันใหมีการเปดเสนทางการบินตอไป
ขอความรวมมือคณะกรรมการ กรอ.ทุกภาคสวนไดรวมกันแกไข
ปญหาทั้งนี้ขอใหทาอากาศยานลําปางจัดสงขอมูลและสถิติการขนสงทาง
อากาศใหสํานักงานจังหวัดลําปาง เพื่อจังหวัดจะไดประสานขอความ
รวมมือไปยังคณะกรรมการ กรอ.สวนกลางกระทรวงคมนาคม และ
หนวยงานภาคเอกชนในจังหวัดสื่อมวลชนรวมแกไขผลักดันปญหา
ดังกลาวใหสัมฤทธผลตอไป
4.2 การจัดงานดานการทองเที่ยว-งานพิธีตางๆ(รูปแบบแนวทางการจัดงาน)
4.2.1 การจัดงาน “ลําปางอุตสาหกรรมแฟร ครั้งที่ 3”
(สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง)
จังหวัดลําปางโดยสภาอุตสาหกรรมจ.ลําปาง กําหนดจัดงานลําปาง
อุตสาหกรรมแฟรระหวางในวันที่ 15-20 มกราคม 2552 ณ ตลาดเทศบาล 4
ตรงขามบิ๊กซี โดยมีลักษณะของงานจะสนับสนุนงานเกษตรอุตสาหกรรม
ลําปางเขมแข็งสงเสริมการเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมซึ่งเปนธุรกิจ
อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑอาหารวัตถุประสงคเพื่อ
ลดคาครองชีพ เพิ่มชองทางการจําหนายสินคาใหกับโรงงานอุตสาหกรรม
เพิ่มองคความรูดานการผลิตทางการเกษตรแกประชาชนทั่วไป ตลอดจน
การแสดงเพิ่มศักยภาพดานการเกษตรอุตสาหกรรมของจ.ลําปางใหเปนที่
รูจ ักโดยทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ ดานการแปรรูปเกษตร
อุ ส าหกรรม ด า นการเกษตรมี ก ารสาธิ ต การแปรรู ป การผลิ ต สิ น ค า ด า น
การเกษตรอุตสาหกรรม มีการจําหนายสินคาดานการเกษตร สินคา

-17หัตถกรรมและสินคาอุปโภคบริโภค มีการใหคําแนะนํา ปรึกษา ธุรกิจการ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรม สิ่งที่คาดวาจะไดรับในงานนี้เพื่อกระตุนใหประชาชน
ไดทราบถึ งศั กยภาพที่จะจํา หนา ยไดมีการผลิตแปรรูปการเกษตร มีการ
เพิ่มพูนองคความรูดานการเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย สามารถเพิ่ม
ยอดขายจําหนายสินคาใหผูประกอบการ ผลิตภัณฑชุมชนและขอเสนอใหใน
ที่ประชุมทราบสนับสนุนดานการประชาสัมพันธจากสื่อตาง ๆ และขอความ
รวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของชวยอํานวยความสะดวกใหดวย
มติที่ประชุม

หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดลําปาง

: รับทราบ
4.2.2 การจัดงานประเพณีสงกรานตของจังหวัดลําปาง “งานสลุง
หลวงกลองใหญ ปใหมเมืองนครลําปาง” ประจําป 2553
(สํานักงานจังหวัดลําปาง)
เนื่องจากการจัดงานประเพณีสงกรานตของ จ.ลําปาง
ของทุกปที่ผานมาจะเปนการจัดงานระยะยาวตอเนื่องจากการจัดงาน
รถไฟ รถมาตั้งแตเดือนมี.ค.จนถึงเกือบสิ้นเดือนเม.ย. ทั้งนี้งานรถไฟ
รถมา ทั้งงานสลุงหลวง ทั้งงานกลองปูจาทั้งงานประเพณีสงกรานต
พื้นบานเดิมไดมีความคิดเห็นวาเรานาจะรวมงานทั้งหมดไวเปนงานเดียว
เพื่อลดระยะเวลาลงเนื่องจากในชวงเดือนเม.ย. ระหวางวันที่ 9-13 เม.ย.
เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดในเชิงรุกซึ่งในป 2552 ที่
ผานมาก็ไดมีการจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ ปใหมเมืองนครลําปาง
บริเวณหาแยกหอนาฬิกา โดยมีกิจกรรมตาง ๆ บนถนน 5 สาย ทั้ง
กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ถนนสายมหกรรมอาหาร และบันเทิง
ถนนสาย OTOP และเซรามิค ถนนสายรถมาที่มีการจัดกิจกรรมแตงกาย
ยอนยุคสมัย ร.6 และขี่มาชมวัง ในปนี้จึงขอมติที่ประชุมไดรวมพิจารณา
แนวทางในการจัดงาน

การนํากิจกรรมตาง ๆ มารวมกันจุดเดียว ในปที่ผานมาเปน
ประธานสภาอุตสาหกรรม
ครั้งแรกไดรับผลสําเร็จเปนอยางดี ในปนี้จึงอยากใหมีการจัดกิจกรรมในรูป
ทองเที่ยวจังหวัดลําปาง
แบบเดิมอีก แตอยากใหมีการเตรียมการลวงหนาในระยะเวลาที่พอสมควร
เนื่องจากปที่แลวกระชั้นชิดมาก สวนในเรื่องของงานรถไฟ-รถมาที่นํามาจัด
รวมกันนั้นอาจจะมีปญหาในเรื่องของสถานที่เนื่องจากจุดประวัติศาสตรคือ
สถานีรถไฟนครลําปาง ดังนั้นหากจะมีการจัดงานจึงขอใหจังหวัด ได
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-18ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการนั้นมาจากทุกภาคสวน รวมกันพิจารณาถึง
รูปแบบและความเหมาะสมของการจัดงาน
หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดลําปาง

สําหรับการเตรียมการจัดงานจะไดมีการประชุมหารืออีก
ครั้งหนึ่งทั้งนี้จังหวัดจะไดพิจารณาจากงบประมาณป 53 และขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจัดทําโครงการ
และมอบหมายภารกิจใหแตละหนวยงานในการประชุมคณะทํางาน การจัด
งานดังกลาวในโอกาสอันใกลนี้ตอไป

ประธาน

ขอใหทุกหนวยงานไดรวมบูรณาการทํางานในทุกภาคสวน
รวมกันเพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม/ประเพณีที่ดีงามของเราชาวลําปาง
ตอไป

มติที่ประชุม

: เห็นชอบ

ประธาน

: กลาวขอบคุณคณะกรรมการทุกทานที่มาประชุม และกลาวปดประชุม

เลิกประชุม

: เวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผูจด/บันทึกการประชุม
(น.ส.ศันสนีย ปญญาเจริญ)
เจาหนาที่/ตรวจทาน

(นายเสกสรร พุทธวงค)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายสงา บัวระดก)
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
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