รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ครั้งที่ 2 / 2560
ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
*****************
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ประธานฯ)
2. นายวิทยา มากปาน
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (รองประธานกรรมการ)
3. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (รองประธานกรรมการ)
4. นายธนยศ แสนสุขใส
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (รองประธานกรรมการ)
5. นายธีระ
วรพันธุ์
แทน ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ที่ปรึกษา)
6. นายชวลิต นพสุวรรณวงศ์
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หอการค้าไทย (ที่ปรึกษา)
7. นายสมศักดิ์ ศรีบัวรอด
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (รองประธาน)
8. นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(รองประธาน)
9. นายธวัชชัย เหล่าพิรุฬห์
พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
10. นายณัฐนาท สันทัดพร้อม
แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
11. นางศรีรัตน์ นาศวิโรจน์
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
12. นางประสงค์ พรมขุนทด
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
13. นายบวรศักดิ์ สิงห์ฐเชิดชูวงษ์
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
14. นายวชิระ ไผ่เกาะ
อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
15. นายสุรัตน์ ดิษฐเชาวลิต
แทน เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
16. นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด
แทนนายกองค์การบริหารจังหวัดชัยภูมิ
17. นายไพศาล เชษฐสิงห์
แทน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
18. นางศิริพร สัจจาคุณ
แทน พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
19. นางสาวอมรรัตน์ จันทรัพย์
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
20. นางสาวรัชกร แมนประโคน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
21. นายเอนก รัตน์รองใต้
เกษตรจังหวัดสุรินทร์
22. นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
23. นายอนุชา ชาญประโคน
แทน พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
24. นางสาวเกษรา กนกแก้ว
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
25. นายสทิศ …

-225. นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ
26. นายเสรี สมเป็น
27. นายชัชวาล วงศ์จร
28. นายภูดิศ ศิริภาณุภัค
29. นายพงค์พันธ์ ยอดเมืองชัย
30. นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ
31. นายภานุภาพ โรจน์นิรภัย
32. นายอุดร ปี่ทอง
33. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
34. นางสาวอัจฉรารักษ์ ดอนชัย
ราชชื่อคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. ดร.ถวัลย์ มานะธัญญา
2. นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์
3. นายเสมอ จินดาพงษ์
4. นายวัชร กลินทะ
5. นางสาววีรินทร์ สราญจิต
6. นายรัฐการ ด่านกุล
7. นายแพทย์วิกรม สมบัติจิตต์อารีย์
8. นายธีระศักดิ์ ธีระวาณิชย์
9. นายพชรพล เพชรรัตน์
10. นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา

รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ (จ.นม.)
ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ (จ.ชย.)
ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ (จ.บร..)
ผู้แทน สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ (จ.สร.)
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขต 5 (จ.นม.)
แทน นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (จ.สร.)
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดชัยภูมิ (กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ)
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานเขตพื้นที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย เขต 5
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขต 5
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขต 5
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ (จ.บร.)
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ (จ.บร.)
เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ (จ.สร.)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวชลธิชา แต้ศิริ
2. นางสาวกัณฑิตา วิโนทัย
3. นายณัฏวัฒน์ เหลืองทอง
4. นางสาวกฤษณา ปะโพทิง
5. นายจักรกฤษณ์ เสียงดัง
6. นางสาวนงลักษณ์ จันทรโณทัย
7. นางสาววนพร แจ่มเดชะศักดิ์
8. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
/9. นางสาว ...

-39. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
10. นางสาวโชติรส มีอํานาจ
11. นางสาวทองคํา รักวงษ์
12. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
13. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ครั้งที่ 2 / 2560 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ฯ ได้กรุณามอบหมายให้กระผม นายมุรธาธีร์
รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มาดําเนินการประชุมในวันนี้
ขออนุญาตกราบเรียนที่ประชุม ตามวาระ เป็นครั้งแรกที่มีการประชุม
ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ซึ่งจะทําให้สะดวกต่อการเดินทาง
ท่านทั้งหลาย สามารถรับฟังการประชุมได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาประชุมไกลๆ
ถือว่าเป็นการสะดวกสําหรับทุกท่านนะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 1/2560

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ - ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
แทน เลขานุการ ฯ
21 กุมภาพันธ์ 2560 และได้จัดส่งให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ และคณะกรรมการที่
ปรึกษา ทุกท่าน เพื่อทราบและตรวจสอบความถูกต้อง และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว รวมทั้งได้แจกจ่ายให้ทุกท่านในวันนี้ด้วยแล้วรวม 18 หน้า ดังนั้น หากมีคําหรือ
ข้อความใด ที่เห็นว่า คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง
ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบด้วย เพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป
/นายมุรธาธีร์ ...

-4นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
- ระเบียบวาระครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.
ประธาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ท่านวิเชียร จันทรโณทัย ได้มีการสั่งการไว้ว่าให้เริ่มการประชุมทางไกลได้แล้ว
เพราะว่าได้พยายามทดลองการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) หวังว่า
ทุกท่านคงจะรับฟังได้ชัดเจน หากไม่ชัดเจนอย่างไรช่วยแจ้งกลับมากระผมจะได้พูดช้า ๆ
เพื่อที่จะได้รับฟังกันอย่างชัดเจนกลัวจะผิดพลาดขาดหายบางคําพูดเนื้อหาสาระไป
รายงานการประชุม 18 หน้านี้มีแก้ไขเพิ่มเติม ก็สามารถแจ้งแก้ไขกับทางฝ่ายเลขาได้ครับ
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
3.1 การเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
แทน เลขานุการ ฯ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ และจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ ผู้ แ ทนจาก
หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เนื่องจากได้หมดวาระการดํารงตําแหน่ง
และมีการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งแทนคนเดิม ดังนี้
ลาดับ
ผู้ดารงตาแหน่งเดิม
1 นางเสียงรัตน์ กีรติมาศ
2 นายมนตรี ดํารงมงคลกิจ
3
4

นายเกียงศักดิ์ ปาลีคุปต์
นายสุพจน์ ภัทรไพศาลสิน

ผู้ดารงตาแหน่งใหม่
ตาแหน่ง
นายแพทย์วิกรม สมจิตต์อารีย์ ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
นายธีระศักดิ์ ธีระวาณิชย์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
บุรีรัมย์
นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์
นายประยุทธ เขียวหวาน
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สุรินทร์

ทั้งนี้ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
อยู่ระหว่างทบทวนคําสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ จึงขอความร่วมมือ
จากจังหวัดต่างๆ ทบทวนรายชื่อกรรมการภาคเอกชน โดยด่วนเพื่อที่กลุ่มจังหวัด ฯ จะได้
ออกคําสั่งให้เป็นปัจจุบันด้วย
นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
ดิฉันนางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานหอการค้า
ประธานหอการค้า
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นครชัยบุรินทร์ แทนท่านรัชพล
กลุ่มจังหวัด ฯ
ตระหนักยศที่ได้หมดวาระไปคะ
นายนายชัชวาล วงศ์จร
กระผมนายชัชวาล วงศ์จร ดํารงตําแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
ประธานหอการค้า
ประจําปี พ.ศ. 2560 – 2561
จังหวัดนครราชสีมา
/นายมุรธาธีร์ ...

-5นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
ประธาน

ไม่ทราบว่ามีรายชื่อในระเบียบวาระแล้วหรือยัง

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ยังไม่ได้แจ้งรายชื่อมาอย่างเป็นทางการส่วนรายชื่อ
แทน เลขานุการ ฯ
ในคําสั่ง กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ ประธานหอการค้ากลุ่ม ฯ จะระบุเป็นตําแหน่ง ที่ปรึกษาหรือ
ส่วนราชการเช่นเดียวกันกับการระบุตําแหน่งในการแต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการคะ
ส่วนประธานหอการค้าจังหวัด นั้นจะเป็นการระบุชื่อเนื่องจากถือว่าเป็นผู้แทนของหอการค้า
กลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งอาจจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
กราบเรียนทุกท่านเพื่อทราบนะครับว่าถ้าประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ
ประธาน
จะเป็นการระบุตําแหน่ง ในส่วนของจังหวัดจะเป็นการระบุชื่อ แต่ทําไมในระเบียบวาระ
มีหอการค้าแค่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ ขอสอบถามว่า จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัด
นครราชสีมา ได้แจ้งในที่ประชุมแล้ว
นายวิทยา มากปาน
รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ

เรียนท่านประธาน จังหวัดชัยภูมิจะเป็นการแต่งตั้งโดยจะเป็นคนเดิม คือ
นายแพทย์บันฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ไม่ได้มาเข้าร่วม
ประชุม และนายรัฐการ ด่านกุล ผู้แทนสภาอุสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
กราบขอบพระคุณครับ ยังเป็นคนเดิมนะครับ หากมีการแก้ไขรายชื่อ
ประธาน
ของคณะกรรมการ ให้แจ้งมายังกลุ่มจังหวัดด้วยนะครับ ทางกลุ่มจังหวัด ฯ จะได้
เปลี่ยนแปลงคําสั่งให้เป็นปัจจุบันที่สุด
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การเปลี่ยนแปลงประธานเขตพื้นที่ในคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีคําสั่ง 003/2560 ลงวันที่ 1
แทน เลขานุการ ฯ
มีนาคม 2560 เรื่องเปลี่ยนแปลงประธานเขตพื้นที่ในคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด
สําหรับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ยังเป็นท่านเดิมคือ นายเสมอ
จินดาพงษ์
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
ขอบพระคุณครับ ยังเป็นคนเดิมนะครับ ยังเป็นท่าน เสมอ จินดาพงษ์
ประธาน
ที่เป็นประธานเขตพื้นที่ในคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

/นางสาวอิสริยา ....

-6นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ 3.3 ผลการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย – เมียนมา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
แทน เลขานุการ ฯ
วันที่ 20 มีนาคม 2560 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.3/ ว 1785
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560)
สภาธุรกิจไทย - เมียนมา (Thai-Myanmar Business Council: TMBC) ได้
ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย – เมียนมา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2560 ณ ห้ อ งประชุ ม บอร์ ด รู ม 2 ชั้ น 3 โซนซี ศูน ย์ ป ระชุ มแห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ โดยมี
ประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
1.1 การเดินทางเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี (ดร.
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และผู้บริหารจากภาคเอกชนรายใหญ่
รวมถึงผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ระหว่างวันที่ 2 – 3
กุมภาพัน ธ์ 2560 เข้าพบนายติน จ่อ ประธานาธิบดีเมียนมา และนางออง ซาน ซูจี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และที่ปรึกษาแห่งรัฐ
1.2 ผลการประชุมกลุ่มย่อยระดมสมอง ณ นครย่างกุ้ง ร่วมกับ สภาธุรกิจไทย
– เมียนมา สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
หอการค้ า ไทย โดยแบ่ ง ออกเป็ น 5 กลุ่ ม ย่ อ ย คื อ 1) การเกษตร 2) พลั ง งาน 3)
อุตสาหกรรม 4) การค้าชายแดน 5) การท่องเที่ยว
1.3 ประเด็นที่ภาคเอกชนต้องการผลักดัน ดังนี้
1) ปัญหาจุดผ่านแดนรายด่าน
(1) ภาคเอกชนขอทราบข้อเท็จจริงจากกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ
ปั ญ หาในการจุ ดผ่ า นแดนต่า งๆ เพื่ อที่ ภ าคเอกชนจะได้ใ ช้ข้ อมู ล เพื่ อพิ จารณาในการ
ผลักดันด่านต่างๆ โดยผู้แทนกองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทยสรุปข้อมูลดังนี้
- ด่านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องการใช้ประโยชน์พื้นที่
ป่า ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
โดย ทส. ประสานงานกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความเห็นไม่
ตรงกันเรื่องประเภทของด่าน และบริเวณดังกล่าวยังไม่มีการทํา Joint Detail Survey
โดยไทยประสงค์ให้ยกระดับจุดผ่ อนปรนการค้า ห้วยต้นนุ่น เป็นจุดผ่านแดนถาวร แต่
เมียนมาเสนอให้เปิดเป็น Border Trade Post โดยห้ามบุคคลประเทศที่สามผ่านเข้า –
ออก ซึ่ ง จุ ด ผ่ า นแดนลั ก ษณะดั ง กล่ า วไม่ ต รงกั บ ประเภทของจุ ด ผ่ า นแดน ตามที่
คณะอนุกรรมการพิจาณาการเปิดระงับหรือปิดจุดผ่านด่านประเภทต่างๆ สภาความมั่นคง
แห่งชาติกําหนดไว้
- ด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี กรณีพิพาทในพื้นที่ตั้งเจดีย์
กองกําลังชนกลุ่มน้อยติดอาวุธที่อยู่ในฝั่งเมียนมาจะขอเปิดจุดผ่านแดน
(2) กระทรวงการต่างประเทศ ให้ความเห็นว่าฝ่ายไทยควรหารือกันไป
ก่อนหารือทวิภาคีกับเมียนมา และควรทํายุทธศาสตร์การพัฒนาจุดผ่านแดนมิได้
2) ปัญหาการออก Form D หรือหนังสือรับรองขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
ศุลกากร ของเมียนมา โดยภาคธุรกิจแจ้งว่า ต้องไปขอ Form D ของเมียนมา ณ นคร
เนปิดอ เท่านั้น ทําให้เกิดความล่าช้า
3) การผลักดัน ...

-73) การผลักดันให้ใช้สกุลบาท – จ๊าด ในการลงทุน เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กับนักลงทุนไทย และเอกชนไทย
4) ความตกลงว่ า ด้ ว ยการขนส่ ง ข้ า มแดนในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ํ า โขง
(Greater Mekong Sub – region Cross border Transport Agreement: GMS
CBTA)
5) การนําเงินตราเข้า – ออกประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้
กําหนดกฎหมาย หลักเกณฑ์ โดยกรมศุลกากรเป็นผู้ปฏิบัติ
1.4 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับเมียนมา
จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ทั้งนี้หากท่านที่สนใจรายละเอียดมากกว่านี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์
http://www.jpp.moi.go.th/
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
ประธาน
มติที่ประชุม

รายละเอียดท่านสามารถ ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ http://www.jpp.moi.go.th/
รับทราบ

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ 3.4 สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อ
แทน เลขานุการ ฯ
การค้า ครั้งที่ 1/2560 (หนังสือกระทรวงมาดไทย ที่ มท 0212.3/ว 1522 ลงวันที่
21 มีนาคม 2560)
คณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วั น ที่ 13 มี น าคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสรุปสาระการประชุม ดังนี้
1.1 ข้อกังวลทางการค้า (Specific Trade Concerns) ภายใต้ความตกลงว่า
ด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
1) ข้อกังวลทางการค้าจากประเทศสมาชิก จํานวน 10 ประเทศ (ได้แก่
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนนาดา เม็กซิโก กัวเตมาลา นิวซีแลนด์ ชิลี แอฟริกาใต้
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย) มีมติมอบหมาย สมอ. จัดทําหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุม ณ นครเจนีวา สหพันธรัฐสวิส ดังนี้
- ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับฉลากของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ... ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- ร่าง พรบ.ควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
/2) ข้อกังวล ...

-82) ข้อกังวลทางการค้าจากประเทศไทย มีมติเห็ นชอบท่าทีของไทย
เกี่ ย วกั บ ข้อ กั งวลในการคั ด ค้า นสหภาพยุ โ รปต่อ เรื่อ งการร่ างข้ อกํ า หนดชนิ ด สารที่ มี
ลั ก ษณะเป็ น สารยั บ ยั้ ง การทํ า งานของต่ อ มไร้ ท่ อ ซึ่ ง ประกาศดั ง กล่ า วเกี่ ย วข้ องกั บ
ผลิตภัณฑ์พืชและสารกําจัดศัตรูพืช ทั้งนี้ ได้มีการมอบหมายให้ สํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ (มกอช.) และสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทยร่ ว ม
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3) เรื่องที่ประเทศสมาชิกขอหารือระดับทวิภาคีกับไทย จํานวน 4 เรื่อง
- ญี่ปุ่นติดตามความคืบหน้าในการกําหนดร่างมาตรฐานเหล็ก (สมอ.)
- เกาหลีใต้สอบถามมาตรฐานหมวกนิรภัยสําหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์
(สมอ.)
- สวิสเซอร์แลนด์และสหภาพยุโรปสอบถามร่าง พรบ. ยา พ.ศ. ... (อย.)
- อินโดนีเซียขอทราบความคืบหน้าข้อกําหนดการแสดงฉลากแบบ
เรียบ “Plain Packaging” ภายใต้ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กรม
ควบคุมโรค)
1.2 สหภาพยุโรปและญี่ปุ่นแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานยางล้อของไทย ทาง
สมอ. กรมขนส่งทางบก และกรมการค้าต่างประเทศ ได้เ สนอแนวทาง และมีมติเห็นชอบ
ให้ สมอ. แจ้งตอบสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ก่อนการประชุมที่นครเจนีวา สหพันธรัฐสวิส
ทั้งนี้หากท่านที่สนใจรายละเอียดมากกว่านี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์
http://www.jpp.moi.go.th/ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทั้ ง ทางภาครั ฐ และเอกชน ในการหา
ข้ อ มู ล ที่ จ ะไปพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม ในภาพรวมของกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่า 1 ของเรานะคะ
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
นับว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อพวกเรามากบางส่วนก็ตรง บางส่วนก็ยังอยู่
ประธาน
ในภาพกว้างๆ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าต่างประเทศนั้นมีข้อกังวลและข้อตกลงกับประเทศเรา
อยู่นะครับ ในช่วงที่เกี่ยวกับเรื่อง ยา ผลิตภัณฑ์อาหารของทารกเด็กเล็ก และเรื่อง
มาตรฐานของเหล็ก เรื่องยาสูบ เรื่องยางล้อ ในภาพรวมที่ส่วนกลางได้แจ้งมา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มาครับ ท่านใดต้องการทราบ
รายละเอียด สามารถ ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ http://www.jpp.moi.go.th/
มติที่ประชุม
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แทน เลขานุการ ฯ
นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยซักซ้อมแนวทางการเตรียมเสนอวาระการประชุมหารือร่วม
ระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่ม
จังหวัด โดยแจ้งว่า การตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดของนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
กรอ.ส่วนกลาง จัดประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง
และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด จึงขอซักซ้อมแนวทางการเตรียมเสนอวาระเพื่อให้ที่
ประชุม พิจารณา โดยให้ กรอ.กลุ่มจังหวัด ดําเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของกลุ่มจังหวัด มีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนและเหมาะสมที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
2) ข้อเสนอดังกล่าว ต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของพื้นที่
Area Based และเชื่อมโยงสนับสนุนหรือร่วมกันกับราชการโดยสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ กับแนวทางการพัฒนาของส่วนราชการที่รับผิดชอบ
3) ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของข้อเสนอโครงการว่าได้รับงบประมาณหรืออยู่
ในแผนการดําเนินงานของส่วนราชการ/หน่วยงานหรือไม่อย่างไร
การนําเสนอวาระการประชุมฯ กรอ.กลุ่มจังหวัดสามารถเสนอได้ 3 แนวทาง คือ
1) ขอรับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านนโยบาย 2) ขอเร่งรัดโครงการที่มีอยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ 3) ขอรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการใหม่
ข้อเสนอความต้องการของพื้นที่จะต้องการผ่านความเห็นชอบจาก กรอ.
กลุ่มจังหวัด ก่อนเสนอผ่านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เพื่อส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ
กรอ.ส่วนกลาง พิจารณาดําเนินการตามลําดับต่อไป
สําหรับรูปแบบการนําเสนอต่างๆ รวมถึงระเบียบวาระการประชุม ทาง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
กรอ.ส่วนกลาง และสํานักนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้กําหนด ซึ่งเป็นไปตามแต่ละพื้นที่ของ
แต่ละจังหวัด
ขณะนี้กลุ่มจังหวัด ฯ ของเราก็ยังไม่มีเรื่องข้อเสนออะไรเข้ามายังกลุ่มจังหวัด ฯ
และในวาระต่อไปจะขอให้ที่ประชุมได้ช่วยกันพิจารณาว่าจะเสนออะไรเข้ามาในการ
เตรียมการครั้งนี้คะ
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
ขอสรุประเบียบวาระข้อ 3.5 ทางด้านกลุ่มจังหวัด ฯ เรายังไม่ได้เตรียมการ
ประธาน
การประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง (กรอ.สัญจร)
จึงคิดว่าอีกไม่นาน ท่านนายกรัฐมนตรี จะมาเป็นเกียรติ และโอกาสเดียวครับ
ว่ากลุ่มจังหวัด ฯ เราจะมีการประชุม กรอ. นี้กับท่านนายกรัฐมนตรี และคณะ ในระดับใหญ่ๆ
/ของภาคเอกชน ...
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ที่มีข้อมูลที่ชัดเจนและเหมาะสม ข้อเสนอดังกล่าวจะต้องสอดคล้อง กับ Area Based
ความต้องการในพื้นที่ และต้องระมัดระวังความซ้ําซ้อน ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องระมัดระวัง
ความซ้ําซ้อนและเหมาะสมแนวทาง การขอรับการสนับสนุน ด้านนโยบาย และขอให้
เร่งรัดโครงการให้ และสุดท้ายการของบประมาณในโครงการใหม่นั่นก็เป็นสูตรสําเร็จ
ที่เราได้เคยทํากันมาแล้วนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นแนวทางในวาระ เพื่อพิจารณาต่อไป
ส่วนเรื่องนี้ก็เพื่อโปรดทราบนะครับ
นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
ดิฉันนางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ ได้รับทราบว่ากลุ่มจังหวัด ฯ ที่ท่านนายก
ประธานหอการค้า
รัฐมนตรีได้มีโอกาส สัญจรได้รับการอนุมัติให้การสนับสนุนโครงการ ซึ่งนับว่าดีมาก
กลุ่มจังหวัด ฯ
ที่ทางตัวดิฉันได้เข้ามาปฏิบัติงานในส่วนนี้ ซึง่ มันเป็นโอกาสทั้ง 4 จังหวัดที่เราจะมี
โครงการมาสนับสนุนการพัฒนาอย่างไรหรือโครงการที่เสนอแล้วยังไม่ได้รับงบประมาณ
สามารถนํามาผลักดันได้ โครงการจะมีหลายระดับทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
และโครงการไหนบ้างที่สามารถนําเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุมัติได้ ดิฉันคิดว่าน่าจะ
เป็นโครงการที่อยู่ในช่วงที่ท่านยังดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แต่
ก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่โครงการขนาดเล็ก หรือโครงการอะไรที่สามารถจะผลักดัน
ได้อย่างต่อเนื่องให้ไปอยู่ในหอการค้าไทย อย่างเช่นจังหวัดร้อยเอ็ดในปีที่ผ่านมา
ที่มีงบประมาณเป็นพันล้าน ในเรื่องของข้าวหอมมะลิ หรือทางระยอง ที่ได้มีงบประมาณ
ที่นายกรัฐมนตรีได้สัญจรไปยังกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ ในส่วนของกลุ่มจังหวัด ฯ เราควรจะ
เตรียมเพื่อที่จะได้คัดกรองอีกครั้ง
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
ขอบคุณครับ อย่างที่ท่านได้เสนอข้อมูลเรื่องนี้เป็นส่วนที่สําคัญ เผื่อเราจะได้
ประธาน
งบประมาณ เข้ามาเพิ่มเติมและส่วนโครงการที่ยังไม่ได้งบประมาณจะได้ถูกผลักดัน ซึ่งมี
แนวทางในการขอรับสนับสนุน ส่งเสริมได้คือ ด้านนโยบาย ด้านการเร่งรัดโครงการที่มีอยู่
เดิม ให้ได้พิจารณาใหม่อีกครั้ง และด้านขอสนับสนุนใหม่ คิดว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และจังหวัดนั้นก็จะต้องเตรียมข้อมูลโครงการในรูปแบบทั้ง 3 ด้านนี้แล้ว สําหรับการ
เตรียมการ ที่ท่านนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และ คณะกรรมการ กรอ.
กลุ่มจังหวัดฯ นะครับ ได้ประชุมเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีได้มาเยี่ยมได้มาประชุมกัน กระผม
ขอกราบเรียนว่าอันนี้เราควรจะต้องเตรียมข้อมูลและให้มีความเหมาะสมสอดคล้องเป็นไป
ตามความต้องการของพี่น้องประชาชน และระวังเรื่องการซ้ําซ้อนด้วยครับ อันนี้จะเป็น
หลักเกณฑ์ที่จะต้องแจ้งในเบื้องต้น
มติที่ประชุม
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เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางการเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การประชุ ม หารื อ ร่ ว มระหว่ า ง
นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง (กรอ.สัญจร)
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
1. การจัดเตรียมข้อมูลทั่วไป
แทน เลขานุการ ฯ
- บรรยายสรุปของกลุ่มจังหวัด ฯ
- ปัญหาเรื่องภัยแล้ง ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ
จากการที่เราได้ลองหาข้อมูลจากกลุ่มจังหวัด อื่นๆ ที่ได้รับการประชุม
กรอ. สัญจร แล้วนะคะ พบว่า ส่วนใหญ่ที่ท่านนายกลงมาดูผลงานที่เคยดําเนินการไว้ใน
พื้นที่ ทางกลุ่มจังหวัด ฯ ได้จัดเตรียมข้อมูล ของกลุ่มจังหวัด ฯ เบื้องต้น ไว้เรียบร้อยแล้ว
เรื่องที่น่าจะเป็นประเด็น และให้ความสําคัญ ในเรื่องของปัญหาภัยแล้ง เคยมีโครงการที่
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจในเรื่องนี้อยู่
2. การจัดเตรียมข้อมูลผลการดําเนินงาน
- งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจําปี พ.ศ. 2560
- งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจําปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
- ผลการดําเนินงานของจังหวัดในกลุ่ม ฯ งบประมาณประเภทต่างๆ
ปีนี้เราได้รับงบประมาณหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณของ
กลุ่มจังหวัด ฯ ประจําปี พ.ศ. 2560 หรือ ปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม หรืออาจจะเป็น งบอื่นๆ
เช่น งบนายกรัฐมนตรีหรืองบรองนายกรัฐมนตรี ที่ให้การสนับสนุนอยู่ และที่อยากให้
เตรียมการคืออยากให้จังหวัดช่วยสนับสนุน ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อเป็นฐานในการแสดงผลใน
ภาพรวมของกลุ่มจังหวัด ฯ
3. การนําเสนอข้อมูลงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2561
- งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจําปี พ.ศ. 2561
- งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ภาค)
4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในส่วนนี้จะเป็นการเตรียมข้อมูลที่ท่านนายกรัฐมนตรี อยากเห็น
ทางกลุ่มจังหวัด ฯ จะมีการแจ้งให้จังหวัดทราบอีกที ในเรื่องขอข้อมูลในภาพของจังหวัด
บางเรื่อง เช่น ปัญหาภัยแล้ง หรือเรื่องของงบประมาณของเกษตรและงบประมาณที่เคย
ได้รับ
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
ขอถามฝ่ายเลขา ฯ แทนจังหวัดต่างๆ ว่ากําหนดกรอบมาเพียงเท่านี้ใช่หรือไม่
ประธาน
นอกเหนือจากนี้ไหม มีประเด็นนอกจากภัยแล้งได้ไหม
/นางสาวอิสริยา ....

-12นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ อาจจะเป็นในส่วนของทางด้านการท่องเที่ยว อย่างยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ฯ
แทน เลขานุการ ฯ
เราก็จะมีในเรื่องของ เกษตร ท่องเที่ยว และเรื่องของการค้าชายแดนด้วย บางเรื่องทาง
จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ อาจจะอยากผลักดันในเรื่องการค้าชายแดน อย่างของ
จังหวัดบุรีรัมย์จะมี ด่านช่องสายตะกู ที่ยังไม่เป็นด่านถาวร เราสามารถผลักดันในเชิง
นโยบายได้ หรืออาจจะมีโครงการต่างๆที่อยากจะนํามาเสนอในวาระข้อเสนอ มาให้ยัง
กลุ่ มจั ง หวัด ฯ ช่ว ยพิจารณาก่ อนได้ ในส่ ว นตรงนี้จะเป็นข้ อมูล ที่ ท่านนายกรั ฐ มนตรี
อยากจะเห็น ในส่วนข้อกําหนดของฝ่ายเลขา กรอ. ส่วนกลาง ทางนั้นจะเป็นฝ่ายกําหนด
มาอีกที ตรงนี้เป็นการคาดการณ์ของกลุ่มจังหวัด ฯ เองว่าจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง
ทางกลุ่มจังหวัด ฯ จึงได้ลงข้อมูลเพิ่มไว้ให้เผื่อท่านนายกรัฐมนตรี อยากจะทราบจะได้
มีพร้อมในการนําเสนอต่อไป
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราได้ตั้งขึ้นเป็นตุ๊กตาไว้ ไม่ได้หมายความว่า ท่านจะมาดู
ประธาน
แค่ในเรื่องของภัยแล้ง เพราะฉะนั้นจังหวัดก็สามารถดําเนินการตามความจําเป็นของแต่ละ
จังหวัดนะครับว่าท่านจะบรรจุเรื่องอะไรที่เด่นๆ เข้ามาในการของบประมาณ ทางด้านของ
จังหวัดนครราชสีมา จะมองที่โครงการผันน้ําที่เคยยกตัวอย่างและได้ผ่าน กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ
ไปแล้ว คือโครงการผันน้ําจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เข้าสู่พื้นที่ลําตะคอง เราจะเติมน้ําได้
ตกปีละ 100 กว่าล้านคิว น้ําในส่วนนี้ก็จะสามารถช่วยในพื้นทีข่ องจังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จะมาช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง
อย่างหนึ่ง หรือกรณี ของด้านการศึกษาและทางชลประทานได้ไปศึกษากับทางจังหวัด
ชัยภูมิแล้ว เรื่องการใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ําชี ที่อยู่ทางด้านติดรอยต่อของโคราชและชัยภูมิ
เห็นสมควรน่าจะนําเสนอในช่วงนี้เป็นวาระเดียวกันไปเลยนะครับ เพื่อที่เราจะได้พัฒนา
ในพื้นที่ ตรงนี้ในเรื่องของแหล่งน้ําอย่างสมบูรณ์ หรือจะในเรื่องของการเกษตร ปศุสัตว์
หรือด้านการท่องเที่ยว ทําให้เห็นชัดๆ ใน 1 Power Point ในหนึ่งการนําเสนอให้เห็น
ภาพความต้องการของเราและให้ขอเพราะอะไร แบบนี้จะได้ประโยชน์ จะได้เห็นชัดเลย
ไม่ต้องไปรายละเอียดมาก ทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่จะสับสน บอกเลยครับว่าต้องการอะไรเกิด
ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างไร เงินที่ขอสนับสนุนเท่าไหร่ อย่างนี้เป็นต้น
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
อยากจะขอเรียนนะคะว่า อย่างมติของ กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ หากท่านจะเสนอ
แทน เลขานุการ ฯ
ความต้องการเข้ามา ในระหว่างนายกรัฐมนตรีจะสัญจรมายัง กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ
ท่านที่จะเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีนั้น ต้องนําโครงการที่ท่านจะเสนอเข้า กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ
ก่อน แล้วจะเอามติตรงนี้ไปเข้า กรอ. ส่วนกลาง แล้วเราจะหยิบยกตัวนี้ ที่ยังไม่ได้
สนับสนุน ของงบประมาณ การดําเนินโครงการมาอีกที ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องการเห็นการเสนอ
ของภาคเอกชน เพื่อผลักดันธุรกิจ แล้วบอกว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการดําเนิน
ธุรกิจในพื้นที่ เวทีนี้เป็นเวที กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ ท่านนายกรัฐมนตรีเองต้องการความ
คิดเห็นของภาคเอกชนมากกว่าภาคราชการ หากภาคราชการคอยสนับสนุนด้วยก็จะเป็น
เรื่องที่ดีมาก ถ้าหากจังหวัดไหนมีมติ กรอ. จังหวัดอยู่แล้วสามารถนํามาเสนอยัง
กลุ่มจังหวัด ฯ ก่อนได้นะคะ พอท่านเดินทางมาจะได้ให้การพิจารณาเห็นชอบเพราะว่า
โอกาส ในการเห็นชอบจาก กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ จะได้มีน้ําหนักมากขึ้น
/นายมุรธาธีร์ ...

-13นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
สรุปชัดๆจากข้อเมื่อกี้คือ ข้อที่ 1 อยากให้เป็นข้อเสนอของภาคเอกชนเป็นหลัก
ประธาน
เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีเห็นท่านจะดีใจมากๆเลยว่าเป็นบทบาทของภาคเอกชนของ
กลุ่มจังหวัดฯ เรา ข้อที่ 2 ข้อเสนอเหล่านั้นไม่ใช่แค่ข้อเสนอโดดๆ เอามาผ่านกลุ่มจังหวัด ฯ
นี้ก่อน แล้วเราจะเซตเรื่องนี้ตั้งเรื่องนี้ก่อนก็จะทําให้มีน้ําหนักมากขึ้น ขอความคิดเห็น
จากสามจังหวัดด้วยครับ
นายวิทยา มากปาน
รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ

ทางจังหวัดชัยภูมิเรื่องที่เสนอขอไปยัง กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ จังหวัดชัยภูมเิ ห็น
ด้วยกับท่านประธาน ที่ผ่านมาทางจังหวัดชัยภูมิได้เสนอหลายๆกิจกรรมผ่านกลุ่มจังหวัด
แต่การผลักดันที่จะนําเสนอให้ กรอ.ส่วนกลาง จัดสรรงบประมาณ ก็ยังไม่มีมากนัก
งบประมาณของกลุ่มจังหวัดเองไม่ว่าจะเป็นงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม หรือ ปี พ.ศ. 2561 ก็ตามส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบประมาณ
เท่าที่เห็นก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วครับ การดําเนินการในครั้งนี้ ก็เน้นภาคเอกชน
เป็นหลัก ในส่วนของจังหวัดชัยภูมินั้นก็จะนําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ
เข้าคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด ก่อนและนําเสนอไปยังกลุ่มจังหวัด ฯ เพื่อที่จะได้นําเข้า
เสนอนายกรัฐมนตรีใน กรอ.สัญจร ต่อไปครับ

นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
แสดงว่าความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ฝากเน้นบทบาทของภาคเอกชนใน
ประธาน
การนําเสนอให้โดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับเป็นแนวเดียวกันกับเขตพื้นที่ และจังหวัดบุรีรัมย์
และจังหวัดสุรินทร์ เชิญให้ความคิดเห็นด้วยครับ ซึ่งตอนนี้เราจะได้ทําบรรยายสรุป ในการ
ประชุม กรอ. สัญจร ที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด ฯของเรา ต่อไป
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อพัฒนา
จังหวัดบุรีรัมย์

กราบเรียนท่านประธาน กราบเรียนคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ ทุกท่าน
ครับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์นั้นอยากให้ทางฝ่ายเลขานั้นได้กําหนดแบบฟอร์มว่าท่าน
ต้องการข้อมูลอะไรบ้างแจ้งไปยังจังหวัดแต่ละจังหวัดว่ามีอะไรบ้างทางจังหวัดจะได้จัด
ข้อมูลตรงนั้นและนํามาเสนอในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดฯ เรื่องของความต้องการพร้อม
ภาพถ่าย ที่ท่านต้องมาทํา Power Point ในการนําเสนอให้นายกรัฐมนตรี อันนี้ขอให้
ฝ่ายเลขาจัดทําแบบฟอร์มให้ชัดเจนสักนิดก่อนนะครับ ในส่วนการนําเสนอของ กรอ.
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าประชุมกันมาโดยตลอดและมีการสอบถามความคืบหน้าไปยัง
กระทรวงมหาดไทยโดยตลอด คงไม่พ้นเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัด เรื่องของถนน
การยกระดับด่านถาวรช่องทางสายตะกู การยกระดับสนามบินด่านศุลกากร เรื่องของการ
ขยายเขตการให้บริการน้ําประปาในเขตชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตัวนี้ก็ได้ผ่านการ
ประชุม กรอ.ของจังหวัด ไปแล้ว และคิดว่าถ้ากลุ่มจังหวัดมีหนังสือเสนอไปแล้วและ
กําหนดหัวข้อชัดเจนเราก็จะนําเสนอปัญหาต่างๆไปยังกลุ่มต่อๆไปครับ

นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
ขอขอบคุณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับชัดเจนเลยทีเดียว ดังนั้นขอให้ฝ่ายเลขาจัดทํา
ประธาน
แบบฟอร์ม จะได้ให้จังหวัดจัดทําข้อมูลมาตามแบบฟอร์มเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นะครับ
/นางพรทิพย์ ...
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จากที่คุยกันในช่วงแรกๆจะเป็นการเตรียมข้อมูลในเบื้องต้น และต่อไปจะ
แทน เลขานุการ ฯ
ออกแบบ แบบฟอร์มเพื่อจะให้จังหวัดต่างๆไปกรอกข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลตามที่เราได้
เตรียมข้อมูลไว้ ส่วนเรื่องที่จะเสนอตามที่เราได้เน้นว่าจะต้องให้ทางภาคเอกชนนําเสนอ
จะเสนอแผนงานโครงการอะไรก็ตาม จะต้องบอกปัญหาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจหรือ
มีผลกระทบอะไรกับธุรกิจแบบนี้ก็เสนอได้นะคะ หรือจะแจ้งข้อเสนอแนะอะไรก็ได้นะคะ
เวทีนี้ก็เปิดได้เช่นกันค่ะ
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
ขอขอบคุณมากครับหัวหน้าพรทิพย์ ครับ จังหวัดสุรินทร์ครับมีข้อเสนออะไร
ประธาน
ไหมครับเชิญครับ
นายไชยยศ วิทยา
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อพัฒนา
จังหวัดสุรินทร์

สวัสดีครับจังหวัดสุรินทร์ ก็จะคล้ายคลึง จังหวัดอื่นๆ ส่วนของจังหวัดสุรินทร์
ได้มีการประชุมหลายครั้งแล้ว เพื่อจะเตรียมข้อมูลนําเสนอนายกรัฐมนตรี ก็จะมีเรื่อง
ของภัยแล้ง การคมนาคม การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน แต่ถ้ากลุ่มจังหวัดฯมี
แบบฟอร์ม หรือ ต้องการข้อมูลอะไรทางจังหวัดสุรินทร์ก็พร้อมจะจัดส่งข้อมูลให้
กลุ่มจังหวัด ฯ ขอบคุณครับ

นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
ขอขอบพระคุณมากครับจังหวัดสุรินทร์ ชัดเจนมาครับ แสดงว่าเราได้เตรียมการ
ประธาน
ในส่วนของ กรอ. จังหวัดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้น คราวหน้าผมต้องมีข้อมูล
มาเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรี นั้น ก็อยากจะถามยังฝ่ายเลขา ฯ ว่าพอจะมีแบบฟอร์ม
อะไรไหมเพื่อที่จะให้ทางจังหวัดได้จัดทําข้อมูลมาให้ เพราะดูแล้วทางจังหวัดต่างๆ เหมือน
จะมีความพร้อมกันในเรื่องนี้แล้ว
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ในส่วนของแบบฟอร์มทางกลุ่มจังหวัดจะจัดทําแบบฟอร์มให้จังหวัดได้จัดเตรียม
แทน เลขานุการ ฯ
ข้อมูล ตอนนี้เพียงแต่เราเสนอหัวข้อว่า หัวข้อที่เราคัดเลือกออกมาเพียงพอหรือไม่
เพื่อหารือใน 4 จังหวัดหรือว่าควรจะเพิ่มเติมในส่วนไหน ก็เพิ่มเติมมาอีกได้คะ
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
ขอขอบพระคุณมากครับ ทางภาคเอกชนมีอะไรจะเสนอไหมครับ เชิญเลยนะ
ประธาน
ครับ เผื่อจะมีแนวความคิดเห็นอย่างไรเราจะได้นํามาเพิ่มเติม และเห็นพร้อมต้องกัน
ฟังดูแล้วก็คงจะมองเห็นแนวทางคล้ายๆกัน กรมการท่องเที่ยวหรือด่านการค้าชายแดน
หรือว่าการจัดทําโครงการคล้ายๆกันต่อไปก็จะเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละประเด็นๆไปเดี๋ยว
จะจัดทําข้อมูลเป็นแบบ Package ไปเพื่อจะไปนําเสนอท่านนายกรัฐมนตรี สังเกตได้ว่า
การนําเสนอโครงการนั้นๆต้องมีความชัดเจนและโดดเด่นเป็นเรื่องๆเลยนะครับแบบชนิด
ที่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นว่าตกลงโอเค ฟังแล้วก็โอเค แบบนั้นก็จะดีเลยทีเดียว
ตามข้อมูลและงบประมาณที่ได้คิดไว้เลย
/นางพรทิพย์ ....
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จะขออนุญาต กรอ.จังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ช่วยหารือในระดับกรอ. จังหวัด
แทน เลขานุการ ฯ
เพื่อหา ความคิดเห็นของภาคเอกชน เข้าการประชุมครั้งต่อไปของกลุ่มจังหวัด ฯ
ให้ผ่านกระบวนการนี้ไป เมื่อผ่านแล้วหากนายกรัฐมนตรีสัญจรมาเราจะได้ใช้ข้อมูล
ส่วนนี้ได้เลย อยากให้ทางจังหวัดช่วยคิดตรงนี้ ไม่จําเป็นต้องเสนอโครงการ แต่แจ้ง
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานได้ แม้กระทั้งผลของการดําเนินงานที่ผ่านมา หรือ
ท่านมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอะไร สามารถแจ้งให้กลุ่มจังหวัดฯทราบได้นะคะ
อยากให้กลับไปทําในเรื่องนี้นะคะว่าเราเคยบอกไปหลายรอบแล้วแต่ยังไม่เกิดอะไรขึ้น
ในวันนี้เราจึงขอความร่วมมือจังหวัดไปทบทวน ในเวที กรอ.จังหวัด โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนให้ได้ข้อมูลในส่วนนี้มานําเสนอในกรอ.กลุ่มจังหวัดฯ เมื่อกรอ.สัญจรมา
จะได้นําตัวนี้เข้า ตามเงื่อนไขของกรอ.ส่วนกลาง ว่าได้ผ่านการนําเสนอ กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ
มาก่อน
นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
ดิฉันคิดว่าในส่วนของ กรอ.จังหวัด ได้มีโครงการงบประมาณค่อนข้างที่จะเยอะ
ประธานหอการค้า
แล้วและได้ทําโครงการไว้ล่วงหน้าค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพื่อส่งเสริมการพัฒนาในงบจังหวัด
กลุ่มจังหวัด ฯ
และกลุ่มจังหวัด ฯได้อย่างดีเยี่ยมนะคะจะได้นํามาสัมผัสกับการทํางานของกลุ่มจังหวัดฯ
ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ทางจังหวัดอนุมัติมาหรือจะเป็นกลุ่มจังหวัดฯอนุมัติมาก็ตาม จะเอา
รูปแบบหรือเค้าโครงอะไรมาอ้างอิงเผื่อทางภาคเอกชนของเราจะได้เอาเป็นแนว บ้างครั้ง
อาจจะมองไม่เห็นภาพ ภาคเอกชนเราเองก็อาจจะสัมผัสได้น้อยกับงานตรงนี้นะคะ ถ้าใน
หอการค้าจังหวัดอื่นๆ คงจะรับทราบร่วมกันแล้วด้วยนะคะ เค้าโครงของหอการค้าหรือ
ภาคเอกชนต่างๆ ที่เค้าทําแล้วและขออนุมัติงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดนี้มาเป็น
Guideline ให้นะคะ ขอบคุณค่ะ
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
ขอขอบพระคุณมากครับ ตอนนี้เราก็ได้เค้าโครงแล้วนะครับทางด้านเอกชนเค้าก็
ประธาน
เตรียมพร้อมแล้วนะครับ เดี๋ยวเค้าจะกลับไปเตรียมรายละเอียดมา ส่วนทางด้านแต่ละ
จังหวัดก็บอกถึงการเตรียมพร้อม กรอ.สัญจรมาแล้วระดับหนึ่ง เรื่องหัวข้อต่างๆ
เรื่องภัยแล้ง เรื่องคมนาคม เรื่องท่องเที่ยว เรื่องด่านการค้าชายแดน ตอนนี้ได้ตกผลึก
กันมาแล้วให้ทางฝ่ายเลขาจัดทําแบบฟอร์มหรือข้อมูลที่เราต้องการ มาให้จังหวัด
ดําเนินการต่อไป ส่วนทางด้านภาคเอกชนนั้นก็จะกลับไปทํารายละเอียดมาให้ซึ่งไปดู
ตัวอย่างจากจังหวัดอื่นๆ หรือกลุ่มจังหวัดฯ อื่นๆที่เค้าประสบความสําเร็จแล้ว จะได้นํามา
เสนอเราจะได้ตุ๊กตาต่างๆ จากทางภาคเอกชนและทางภาครัฐ นํารวมกันแล้วพิจารณาเป็น
มติที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ เผื่อจะนําเสนอในการประชุมกรอ.สัญจร ที่นายกรัฐมนตรี
จะเดินทางมา และหลังจากนี้ให้ทุกส่วนไปเตรียมข้อมูลมาให้พร้อม ตอนนี้ก็ชัดแล้วนะครับ
ว่าแต่ละจังหวัดมีความประสงค์อยากจะให้มีอะไรในการนําเสนอข้อมูลในเรื่องใด และใน
คราวหน้านั้นจะต้องเป็นการเห็นชอบร่วมกันของกลุ่มจังหวัดฯ ในขณะนี้ก็มีอยู่ในใจแล้วว่า
พวกเราก็จะต้องเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าในเรื่องของภัยแล้ง คมนาคม และการท่องเที่ยว
/รวมไปถึงด่าน ....

-16รวมไปถึงด่าน ต่างๆ การค้าชายแดน ที่ท่านดูแลอยู่นะครับ ต่อไปก็เหลือแต่เพียง
รายละเอียดแล้วละครับว่า ความต้องการของแต่ละจังหวัดนั้นก็เป็นความต้องการของ
ภาคเอกชน และภาคราชการที่จะมีมา อันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนเกี่ยวกับปัญหา
อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะ อะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวจะให้ฝ่ายเลขาหรือตัวแทนของกลุ่ม
จังหวัดฯ เป็นคนรวบรวมและนําเสนอในการประชุมคราวหน้าเพื่อจะพิจารณาว่าจะเอา
เรื่องใดเรื่องใดบ้าง แล้วเราจะได้นําเสนอต่อ กรอ.สัญจร และกรอ. ส่วนกลาง ต่อไปครับ
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อพัฒนา
จังหวัดบุรีรัมย์

ขออนุญาตครับ จังหวัดบุรีรัมย์มีประเด็นหารือสักหน่อยครับ อยากจะหารือ
ทางด้านประธานและทางฝ่ายเลขานะครับว่า เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ขอเราขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของเราด้วยการท่องเที่ยวในเวที กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ เราไม่มีเวทีที่เกี่ยวกับของ
จังหวัดที่เข้าไปเป็น กรรมการร่วมขอให้ทางกลุ่มจังหวัดได้จัดตั้งประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ฯ เข้าไปเป็นคณะกรรมการร่วมของกรอ.กลุ่มจังหวัดฯได้หรือไม่ครับ
ขออนุญาตเรียนปรึกษาครับ

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
เสนอชื่อมาได้เลยนะคะ จากเท่าที่เห็นว่าทางภาคเอกชนจะมีการเปลี่ยนแปลง
แทน เลขานุการ ฯ
กันบ่อยทั้งหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมที่ประชุมกรอ. ไม่ได้มีลิมิตตายตัวเท่าไหร่
อยากจะเสนอใครเพิ่มเสนอมาได้เลยนะคะจะได้ปรับคําสั่งใหม่หมด ถ้ายังขาดอะไรก็
สามารถเสนอได้คะ
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
ประธาน
นายวิทยา มากปาน
รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ

มีหนังสือมาได้เลยนะครับจะได้มาการปรับเพิ่มขึ้นให้ครับ
เช่นเดียวกับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับประเด็นเกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดนะครับ แบบเดียวกันกับทางจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งไม่ได้เป็นคณะกรรมการ
ระหว่างระดับกลุ่มจังหวัด ฯ ทางชัยภูมิก็จะเสนอเช่นเดียวกับทางจังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็นไป
ได้ไหมว่าจะมีความเห็นเหมือนในเรื่องนี้ทั้ง 4 จังหวัดครับ

นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
ขอให้จังหวัดแจ้งชื่อแจ้งเอกสารเข้ามาได้เลยนะครับทางนี้จะเร่งดําเนินการให้
ประธาน
ครับท่านครับ ให้เหมือนๆกันทั้ง 4 จังหวัดครับดีครับจะได้ประสานงานกันได้ ดังนั้นขอ
สรุปเลยนะครับว่าเราจะมีกรอบแนวทางแล้วนะครับว่าแต่ละจังหวัดจะเสนออะไรมายัง
กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ ทัง้ ทางภาคราชการและภาคเอกชนนะครับ และขอให้ทุกท่าน
ทุกภาคส่วนไปดูผลความสําเร็จของกลุ่มจังหวัดอื่นว่าใช้แนวไหน แล้วเราก็จะได้ใช้วิธีการ
นั้นเสนอมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ของพวกเรา จะได้ไม่ต้องไปคิดใหม่หรืออะไรที่มันตกหล่น
นะครับ หากพวกเรา หากเขามีแนวทางหรืออะไรใช้ตามเขาเลยครับ เราก็พอจะเดาได้ว่า
เป็นเรื่องแหล่งน้ํา เป็นเรื่องถนน เป็นเรื่องท่องเที่ยว เป็นเรื่องด่าน สนามบิน ศุลกากร ทาง
จังหวัดได้มีเค้าโครงนี้อยู่แล้วขอให้ท่านพิจารณาเสนอมาเลยนะครับ แล้วทางฝ่ายเลขาฯ
จะรวบรวมให้เข้าประชุมในคราวหน้าเลยครับ จะได้เป็นรูปเป็นร่าง ซึ่งผมดูแล้วนะครับได้
ปิดปีงบประมาณ อันนี้จะช้าไม่ได้นะครับต้องรีบเร่งเลยนะครับ สอบถามคราวหน้าจะ
ประชุมเมื่อไหร่ครับ ฝ่ายเลขาฯ
/นางพรทิพย์ ….
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เคยกําหนดไว้ประมาณปลายเดือนมิถุนายนค่ะ ปกติการประชุม กรอ.
แทน เลขานุการ ฯ
กลุ่มจังหวัด ฯ จะจัด 2 เดือนครั้ง แต่คิดว่าจะไม่ทันการที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเข้ามา
ประชุม กรอ. สัญจร ท่านประธานคิดว่าสักเท่าไหร่ดีคะ
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
ถ้าเป็นปลายเดือนมิถุนายน 2560 จะไม่ทันการ ขอเป็นสักกลางเดือน
ประธาน
พฤษภาคม 2560 คงจะหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เร่งรัดเลยนะครับ เพราะในช่วง
วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2560 ท่านพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี
จะเข้ามาตรวจพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา นี้ก็แสดงให้เห็นได้ว่าท่านรองนายกรัฐมนตรี
มาแล้ว อีกไม่นานนายกรัฐมนตรีท่านน่าจะตามมา ฉะนั้นเราจะช้าไม่ได้เลย เหมือนกับว่า
ท่านจะมาดูในเบื้องต้นก่อนแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ ไม่น่าจะปลายเดือน จะขอ
อนุญาตกราบเรียนที่ประชุมอีกที ขอให้ท่านจัดเตรียมข้อมูลตั้งแท่นได้เลยนะครับ แล้วเรา
จะได้ตั้งวงเงินในแต่ละเรื่องของกลุ่มจังหวัด ฯ ต้องเป็นโครงการระดับใหญ่หน่อย ถ้าทัน
ก็จะขอในส่วนของโคราช ในโครงการผันน้ํา เพราะว่าใช้งบประมาณ แค่ 4,000 ล้านเอง
ครับปีนึงก็จะได้น้ําประมาณ 100 ล้านคิว หรือทางชัยภูมิจะเสนอทางลุ่มแม่น้ําชี ก็ได้นะ
ครับท่าน แล้วเราต้องมีความพร้อมนะครับเพราะจะอยู่ในเงื่อนไขที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น
นะครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ดังนี้
1. มอบหมายฝ่ายเลขานุการออกแบบ แบบฟอร์ม สําหรับให้จังหวัดได้กรอก
ข้อมูลที่ฝ่ายเลขาฯ ต้องการรวบรวม
2. ให้นําข้อเสนอ กรอ.จังหวัด มาพิจารณาในระดับ กรอ.กลุ่มจังหวัด
3. มอบหมายฝ่ายเลขา ฯ ศึกษาผลสําเร็จในการนําเสนอข้อมูลของจังหวัดอื่นๆ
และนํามาปรับใช้

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่นๆ (ไม่มี)

มติที่ประชุม

ไม่มี

เลิกประชุม

เวลา 16.30 น.
---------------------

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

