รายงานการประชุม
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลําปาง
(กรอ.จังหวัดลําปาง) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองเวียงละกอน ชัน้ ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง
******************************
ผูมาประชุม
1. นายสมชัย
2. พ.ต.ท.สมบูรณ
3. นางปทมา
4. นางลาวัลย
5. นางพรรชนี
6. นายสมศักดิ์
7. นางจันทิรา
8. นางเกศกนก
9. นายสุรินทร
10. นายศุภชัย
11. ผศ.ดร.สุขเกษม
12. นางศุกลรัตน
13. นายธํารงค
14. นายมานัส

กมลเทพเทวินทร
บูรณพิร
กฤษณรักษ
อยูออน
ลิ้มสุคนธ
หวลกสิน
โยธิการ
เดชมา
ปญญาจันทร
กัลปสันติ
ลางคุลเสน
จันทรมณี
วงศทวีสุขเจริญ
อนันตกิจไพบูลย

รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง
(ประธาน)
แทน ประธานหอการคาจังหวัดลําปาง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
แทน คลังจังหวัดลําปาง
พาณิชยจังหวัดลําปาง
อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
แทน เกษตรและสหกรณจังหวัดลําปาง
แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง
แทน ทองถิ่นจังหวัดลําปาง
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดลําปาง
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง (เลขานุการ)
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. นายชูเกียรติ
ตังคะกุตติยา
ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ
2. นางขวัญนภา
สุขคร
ผูทรงคุณวุฒิดานสังคม
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดลําปาง
4. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดลําปาง
5. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดลําปาง
6. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดลําปาง
7. เลขาธิการหอการคาจังหวัดลําปาง
ผูเขารวมประชุม
1. นางพจนีย
2. นายสุวพงศ
3. นายศรีสะเกษ
4. นางสาวชุลีพร
5. นายคณบดี
6. นางสาวปาริชาต
7. นางสาวเอมมิกา
8. นายชัชวฤทธิ์
9. นางสาวจิณกร

ขจรปรีดานนท
สงวนศักดิ์
สมาน
โยธาวุฒิ
สัมพัชนี
ชัยยะ
ยะสืบ
เตชะฤทธิ์
เชียงทอง

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
ธนารักษพื้นที่ลําปาง
สภาเกษตรกรจังหวัดลําปาง
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
คณะกรรมการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ
คณะกรรมการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ
สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานจังหวัดลําปาง
/สรุปสาระสําคัญ...

-2สรุปสาระสําคัญการประชุม ดังนี้
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ หองประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ลําปาง โดยมีนายสมชัย กมลเทพเทวินทร รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง กลาวเปดการ
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
1. นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไข
ปญหาทาง เศรษฐกิจ (กรอ.) ไดมีบัญชาเห็นชอบใหมีผูแทนชาวนา โดยสภาเกษตรกร
แห ง ชาติและสหพั นธส มาคมชาวนาไทยเขาร วมประชุม คณะกรรมการ กรอ. ทั้ ง ใน
ระดับ ชาติและระดับ จั งหวัด เพื่อ เสนอขอ เท็จ จริ งและขอ เสนอแนะเฉพาะเรื่อ งหรื อ
ประเด็นที่ เกี่ ยวขอ งกับ การแก ไขป ญหาชาวนาตามแนวทางประชารัฐ ของรั ฐ บาลได
และในวันนี้ ไดเชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลําปางเขารวมประชุม กรอ.จังหวัด
ลําปาง เพื่อใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดลําปาง
2. ในระหวางวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2559 สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง
สภาเกษตรกรจังหวัดลําปาง และกลุมไผรักษโลก กําหนดฝกอบรมการสรางอาคารดวย
ลําไผ เ ชิง ปฏิบั ติก าร รุ นที่ 2 ณ อํ าเภอแจห ม ซึ่ งจั ง หวัดไดมีก ารส ง เสริม การปลูก ไผ
เปนกิจกรรมที่มีความนาสนใจ สามารถนําความรูไปเผยแพร หรือตอยอดกิจการได

ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
สํานักงานจังหวัดลําปาง ในฐานะฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด
ลําปาง ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 โดยใหดาวนโหลดรายงานการ
ประชุมจากเว็บไซตจังหวัดลําปาง เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงาน
การประชุม ซึ่งยังไมมีหนวยงานใดขอแกไข

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การดําเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว
๑. รั บ ข อ เสนอจากภาคเอกชนผลั ก ดั น ให เ กิ ด ระบบคมนาคมขนส ง และ
โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ ประกอบดวย ๑) ขยายทางวิ่งของทาอากาศยานลําปาง ๒)
ระบบรถไฟทางคู ชวงเดนชัย-เชียงใหม และ ๓) ขยาย ๔ ชอ งจราจร ทางเลี่ยงเมือ ง
ลําปาง (ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๗) และจังหวัดไดมีหนังถึงกระทรวงคมนาคม
เพื่อขอความอนุเคราะหใหการสนับสนุนในประเด็นดังกลาวแลว
๒. ที่ ป ระชุมไดขอใหแขวงทางหลวงลําปางที่ ๑ พิ จ ารณาจั ดทําป ายจราจร
ประเภทเตือนในจุดเสี่ยง และติดตั้งปายบอกทาง ๓ ภาษา บริเวณทางแยกสําคัญ และ
จังหวัดไดมีหนังสือถึงแขวงทางหลวงลําปางที่ ๑ เพื่อขอใหพิจารณาดําเนินการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

รับทราบ
/3.2 โครงการสราง...

เลขานุการ

มติที่ประชุม

-3๓.๒ โครงการสรางสนามบินนานาชาติพระนางจามเทวี
จังหวัดลําปางไดเสนอพื้นที่ทางเลือกในการกอสรางทาอากาศยานนานาชาติ
พระนางจามเทวี ณ บริ เวณอําเภอห างฉัตร จั งหวัดลํ าปาง เพื่ อเปนทาอากาศยาน
นานาชาติขนาดใหญ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยวในอนาคตของ
กลุ มจั งหวัดภาคเหนือ จัง หวัดลํ าปางไดรั บ แจ งจากกระทรวงคมนาคมวา กระทรวง
คมนาคมไดใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาแลว มีผลดังนี้
๑. กรมทาอากาศยานไดชี้แจงวา สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
ยังอยูระหวางการศึกษาเพื่อจัดทําแผนแมบทการจัดตั้งสนามบินพาณิชยของประเทศ
กอนนําเสนอใหคณะกรรมการการบินพลเรือนอนุมั ติ ซึ่งแผนการดําเนินงานเดิมของ
กรมการบินพลเรือน (กอนปรับโครงสรางเปนสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
และกรมทาอากาศยาน) ไมมีแผนก อสรางสนามบินพาณิชยแห งใหม ที่จัง หวัดลํ าปาง
แตแผนการดําเนินการของกรมทาอากาศยาน มีในสวนของการพัฒนาทาอากาศยาน
ลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เพื่อใหสามารถรองรับเครื่องบินขนาด ๑๘๐ ที่นั่ง
(B737 และ A320)
๒. บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ไดชี้แจง ดังนี้
๒.๑ สนามบินนานาชาติพระนางจามเทวี มีระยะหางจากตัวเมืองเชียงใหม
๗๐ กิโลเมตร ซึ่ง service area จะไมครอบคลุมถึงจังหวัดเชียงใหมจําเปนตองอาศัย
ระบบขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเชื่อมระหวางสนามบินกับตัวเมืองเชียงใหม
ซึ่งจะตองพิจารณาตนทุนการเดินทางและระยะเวลาการเดินทางของผูโดยสารที่จะเขา
และออกจากสนามบินวามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด และปริมาณผูโดยสารที่จะ
มายังจุดหมายปลายทางที่จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดวาในป ๒๕๖๒
จะมี ป ริ ม าณผูโ ดยสาร ๑๒ ล านคน และในป ๒๕๖๘ คาดวาจะมี ป ริ ม าณผู โ ดยสาร
๑๔.๓๙ ล า นคน ซึ่ ง ระบบการขนส ง ผู โ ดยสารเข า ออกสนามบิ น จะต อ งเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถและลงทุนอยางตอเนื่อง
๒.๒ ทอท. ไดวาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทําแผนแมบททาอากาศยาน
ภูมิภาค และไดขอสรุปของแผนพัฒนา ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม โดยไดทําการ
ประเมินผลที่ตั้งทาอากาศยานเชียงใหมแหงใหมที่มีความเหมาะสมสําหรับการพัฒนา
โดยมีที่ตั้ง ณ ตําบลบานธิ จังหวัดลําพูน ซึ่งไดมีการประเมินดังนี้
๑) ลักษณะดีเดนในดานของความเหมาะสมทางการบิน (ทั้ งในการ
ปฏิบัติงานของหอควบคุม หรือจํานวนสิ่งกีดขวางที่มีแตเพียงเล็กนอย เปนตน)
๒) มี ลัก ษณะการใชที่ดินที่ เ หมาะสม (ผลกระทบในดานตางๆ เชน
ผลกระทบตอเศรษฐกิจของชุมชน การใชผังเมือง หรือในเชิงสังคมและวัฒนธรรม ฯลฯ)
๓) มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
๔) ความเหมาะสมในดานการขนสงทางบก (ความสะดวกในการเขาถึง
พื้นที่ โครงขายเชื่อมตอทางถนน หรือระบบราง)
๕) มี ประสิ ทธิภาพการใชตนทุนดีที่สุ ด (คาใชจ ายต่ําสุดสําหรั บงาน
กอ สร าง งานดินหรื อ คาจั ดหากรรมสิ ท ธิ์ที่ ดิน คาก อ สร างโครงขายคมนาคมขนส ง
เชื่อมตอ)
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 4...

-4ระเบียบวาระที่ ๔
ผูแทน คลังจังหวัดฯ

เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลําปาง
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลําปาง ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559
เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว เปนผลจากเครื่องชี้เศรษฐกิจ ดานอุปสงคขยายตัว จากการ
บริโภคภาคเอกชนขยายตัว ตามยอดขายของบริษัทขายรถ ปริมาณจําหนายสุราเพิ่มขึ้น
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว จากทุนจดทะเบียนโรงงานที่เปดดําเนินการใหม พื้นที่
ไดรับอนุญาต ใหกอสราง จํานวนรถยนตพาณิชยที่จดทะเบียนใหม ทุนจดทะเบียนธุรกิจ
ใหมเพิ่มขึ้น การใชจายภาครัฐขยายตัว ตามผลการเบิกจายงบลงทุนและการเบิกจาย
งบประจํ าเพิ่ มขึ้น ขณะที่ดานอุ ปทานหดตัว จากภาคเกษตรกรรมหดตัวจากปริ มาณ
ผลผลิ ตสั บ ปะรด ปริ ม าณผลผลิ ต ขาวโพดเลี้ ยงสั ตว จํ านวนอาชญาบั ตรสุ ก รลดลง
ภาคอุตสาหกรรมหดตัว จากภาษีมูลคาเพิ่มหมวดอุตสาหกรรม ปริมาณลิกไนตลดลง
ภาคบริการขยายตัวในอัตราชะลอลง จากจํานวนผูโ ดยสารผานสนามบิน รายไดจาก
สนามบิ นชะลอลง ดานเสถียรภาพเศรษฐกิ จจัง หวัดยัง อยูในภาวะหดตัวอยูที่ รอ ยละ
-2.3 ทรงตัวจากเดือนกอน ดานการจางงานในจังหวัดทรงตัวจากเดือนกอน โดยมีการ
จางงานเพิ่มขึ้น ในภาคบริการ กอสรางและการคา สวนหนึ่งเปนแรงงานที่ยายมาจาก
ภาคเกษตรกรรม

มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs
เลขานุการ
ตามที่ รั ฐบาลไดมีนโยบายผลัก ดันให การส งเสริ ม SMEs เปนวาระแห งชาติ
โดยส งเสริ ม การเพิ่ม ขีดความสามารถของผู ป ระกอบการ SMEs ใหเ ขม แข็ง สามารถ
แขง ขันไดอยางมี ประสิ ทธิภาพและเติบ โตอยางยั่งยืน ในการนี้ ขอเชิญ อุตสาหกรรม
จังหวัดลําปางหรือผูแทน ไดชี้แจงการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาว
อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ซึ่งเปนนโยบายของ
รัฐบาลที่ผลักดันใหการสงเสริม SMEs เปนวาระแหงชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ดําเนินโครงการปรับแผน
ธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs เพื่อชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ใหสามารถ
ประกอบธุรกิจไดอยางตอเนื่องในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และสามารถกลับมาดําเนิน
ธุร กิ จ เจริ ญ เติ บ โตต อ ไปได โดยมี วั ตถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ จั ดการธุ ร กิ จ ให เ ป น ระบบ
มีแผนพัฒนาฟนฟู พัฒนาผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรม 2) เพื่อแกไขปญหาตรงจุด พัฒนา
อยางถูกตองสอดคลองกับปญหา 3) เพื่อมีผลิตภาพ (Productivity) และผลิตภัณฑเชิง
เชิง นวัต กรรม ซึ่ ง มี ก ลุ ม เป าหมายเป นวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยอ ม (SMEs)
ในภาคการผลิตที่ประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจ จํานวน 7,000 กิจการ ทั่วประเทศ
โดยจังหวัดลําปาง มีผูประกอบการสมัครเขารวมโครงการ ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2558
– กันยายน 2559 จํานวน 80 กิจการ ไดรับบริการจากที่ปรึกษา จํานวน 71 กิจการ
เนื่องจากไมผานคุณสมบัติ 3 กิจการ เนื่องจากเปนการผลิตในลักษณะสงงานไปผลิต
นอกสถานประกอบการ เปนภาคการคา 2 กิจการ และภาคบริการ 1 กิจการ ใหบริการ
เฉพาะภาคการผลิ ต ผู ป ระกอบการขอแจ ง ยกเลิ ก 3 กิ จ การ ขณะนี้อ ยูในชวงการ
ประเมินวินิจฉัยกิจการโดยที่ปรึกษา (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
หรือ ISMED) จํานวน 71 กิจการ
มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.3 โครงการ

เลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
ผูแทนหอการคา
จังหวัดลําปาง

-5๔.๓ โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
เพื่อรองรับการพัฒนาเปนศูนยกลางโลจิสติกสทางถนนของภาคเหนือตอนบน
ตามที่ ไดมีการศึกษาความเหมาะสมและกําหนดใหบริเวณที่ราชพัสดุทะเบียนที่
อลป.๑ และ อลป.๒ ติดถนนพหลโยธิน ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
เปน Lampang Logistics Park และในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สํานักงานจังหวัด
ลําปาง สํ านัก งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง และสํานักงานธนารัก ษพื้นที่
ลําปาง ไดจัดทําโครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาเป น ศู น ย ก ลางโลจิ ส ติ ก ส ท างถนนของภาคเหนื อ ตอนบน
งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ไดแก
๑. ศึกษาลักษณะและองคประกอบของพื้นที่บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่
ตอเนื่องดานการใชประโยชนที่ดินและกิจกรรม
๒. ศึกษาและออกแบบระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับและแกไขปญหาที่
คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
๓. ประชาสัมพันธ และจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของ
การดําเนินงานขณะนี้ อยูระหวางหาผูรับจาง
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
- ขอเสนอจากภาคเอกชน (กกร.ลําปาง)
ขอใหพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะใชในการกอสรางทาอากาศยาน
นานาชาติ อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง

เลขาธิการสภา
เสนอใหมีการประมวลขอมูลการสรางสนามบินนานาชาติและการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดฯ โครงสรางพื้นฐานรองรับการคมนาคมขนสงทางอากาศ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน
ประธาน

เสนอใหฝายเลขานุการยกรางแตงตัง้ คณะทํางานเพื่อประมวลเรื่องการกอสราง
ทาอากาศยานแหงชาติใหม

มติที่ประชุม

มอบหมายใหฝายเลขานุการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อประมวลเรื่องการกอสราง
ทาอากาศยานแหงชาติใหม และสรุปผลนําเสนอทีป่ ระชุมในโอกาสตอไป

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
6.1 การขับเคลื่อนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ/นโยบายรัฐบาล
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร
การดําเนินโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล(ตําบลละ 5
การพัฒนาจังหวัด
ลานบาท) โดยจังหวัดลําปางไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการสงเสริม
ความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ 5 ลานบาท) จํานวน 1,597 โครงการ งบประมาณ
479,968,000 บาทผลการเบิกจาย ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 จํานวน 1,122
โครงการ งบประมาณ 332,634,515.09 บาท คิดเป นร อยละ 69.30 คงเหลื อ
คงเหลื อ โครงการที่ ยั ง ไม ไ ด เ บิ ก จ า ยอี ก จํ า นวน 475 โครงการ งบประมาณ
147,333,484.91 บาท คิดเป นรอยละ 30.70 มีงบประมาณเหลือจ าย จํ านวน
4,537,564.14 บาท คิดเปนรอยละ 0.95 กอหนี้ผูกพันแลว (PO) จํานวน 398
/โครงการ...

