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รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ครั้งที่ 3/2561
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
*****************
กรรมการที่เข้าประชุม
1. นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 (ประธาน)
2. นายนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
(รองประธาน)
3. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (รองประธาน)
4. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (รองประธาน)
5. นายธนยศ แสนสุขใส
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรนิ ทร์
6. นางสาวสุนทรี ศรีสงคราม
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
7. นางสาวจริญญา สายหยุด
แทน ผู้อานวยการสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่ปรึกษา)
8. นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(รองประธาน)
9. นายสมศักดิ์ ศรีบัวรอด
ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(รองประธาน)
10. นางพิรุณวรรณ จงใจภักดิ์
แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
11. นายสงพงศ์ พงศ์สุเวท
รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา แทนประธานหอการค้า
จังหวัดนครราชสีมา
12. นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
13. นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
14. นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์
อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
15. นายพันธุ์ชัช ศรีหาพล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
16. นายภูดิศ ศิริภานุภัค
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
17. นางสาวสุพัตรา เนื้อไม้หอม
แทน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
18. นายอิฐสราชัย ลาพา
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
19. นายไพบูลย์ รองสูงเนิน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
20. นางสาวณัญการจน์ ศรีนิษา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
21. นายอนุชา ชาญประโคน
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ แทน พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
22. นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์
อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
/23. นางสุวรรณ ….
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23. นางสุวรรณ จิตหนักแน่น
24. นายกุญชร เลือดสกุล
25. นายประยุทธ เขียวหวาน
26. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
27. นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. ประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ประธานเขตพื้นที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ประธานเขตพื้นที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขต 5 (จ.นม.)
5. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
7. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
8. หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
9. เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
10. อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
12. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
13. ดร. ถวัลย์ มานะธัญญา
14. นายทวิสันต์ โลณานุกรักษ์
15. เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
16. ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
17. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
18. พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
19. ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
20. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
21. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
22. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
23. ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์
24. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
/ผู้เข้าร่วมประชุม ...
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุพัตรา ศรีภูมิเพชร
2. นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน
3. นางสาวพรทิวา คล้ายกร
4. คุณสุภาวดี รัตนโสภา
5. นายจีรวัฒน์ ศิริวิกุล
6. นายจรูญ จงไกรจักร
7. นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์
8. นายธฤษณุ ขจรโกวิทย์
9. นายสุพจน์ เฉิดไธสงค์
10. นายพีรวัฒน์ บุพผารัตน์
11. นายอิทธิพล พิทักษ์
12. นายสุทธินันท์ เชื้อสาทุบ
13. นายกาพล เชื้อฮ้อ
14. นายกรฤต โตชัยภูมิ
15. นายอรรพล ศาลาทอง
16. นายสุรัตน์ ดิษฐเชาวลิต
17. นายพิมพรรณ แถวไธสง
18. นายวรวุฒิ วรแสง
19. ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ
20. นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร
22. นางฐาปนิต อมรชินธนา
23. นางสาวอรุณีชาญหัด
24. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
25. นางสาวทองคา รักวงษ์
26. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
27. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิศวกรโยธาชานาญการ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เครือข่ายธุรกิจ Biz Club นครราชสีมา
นายช่างชลประทานชานาญงาน ผ่ายงานก่อสร้างที่ 5
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6
หัวหน้างานหน่วยวางแผน แขวงทางหลวงชัยภูมิ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพรม – เชิญ
นายช่างโยธาธิการชานาญงาน แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
วิศวกรโยธาธิการชานาญการพิเศษ
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาชีบน
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานชัยภูมิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
พนักงานโยธา แขวงทางหลวงชัยภูมิ
ภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
ภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
วิศวกรชลประทานชานาญการ โครงการชลประทานสุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารสุข
สานักงานสาธารสุขจังหวัดสุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจาหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจาหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจาหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนื อตอนล่าง 1 ติดราชการจึงมอบหมาย นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานการประชุมแทน ได้กล่าวเปิดประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล
วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข
รองผู้ว่าราชการ จ.นม. ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประธาน
ครั้งที่ 3/2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาติดราชการจึงได้มอบหมายกระผมเป็น
ประธานการประชุมแทน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม กรอ. (ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 17
เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่ออังคารที่
ผู้ช่วยเลขานุการ
17 เมษายน 2561 รวม 33 หน้า ที่ประชุมมีมติการประชุมที่สาคัญ ดังนี้
1. มติที่ประชุมเห็ นชอบให้ ในหลั กการ การเสนอขอรับการสนับสนุน ทั้งด้าน
นโยบายและข้อรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามมติข้อเสนอ เป็น 2 ด้าน ดังนี้
(1) ข้อเสนอที่ ขอรับการสนับสนุนส่งเสริมด้านนโยบาย เร่งรัดการดาเนินงาน
รวมทั้งการชี้เป้าหมายการดาเนินการ จานวน 28 เรื่อง
ด้าน
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พัฒนาแหล่งน้า
1.2 โครงข่ายคมนาคม (ถนน/ราง/อากาศยาน)
1.3 โครงสร้างพืนฐานอื่นๆ
2. ด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
3. ด้านการเกษตร
4. ด้านการท่องเที่ยว
5. ด้านคุณภาพชีวิต
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ด้านอื่นๆ
รวม

จานวน
โครงการ
7
1
5
1
11
4
2
2
2
28

(2) ข้อเสนอที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินการ 7 ด้าน 52
โครงการ งบประมาณ 21,176,590,700 บาท
/ด้าน(ตาราง)

5
จานวน
โครงการ งบประมาณ (บาท)
29
15,699,130,000
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การพัฒนาแหล่งน้า
9
3,871,650,000
17
10,134,150,000
1.2 ถนน
3
1,693,330,000
1.3 โครงสร้างพืนฐานอื่นๆ
2. ด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
1
1,200,000,000
3
637,275,000
3. ด้านการเกษตร
4. ด้านการท่องเที่ยว
10
640,152,700
4
2,762,143,000
5. ด้านคุณภาพชีวิต
3
134,640,000
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2
103,150,000
7. ด้านอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น
52
21,176,490,700
ด้าน

และโครงการที่เพิ่มเติมภายหลังด้วย
2. บรรยายพิ เศษ หั ว ข้ อ “สถานี บ รรจุ แ ละแยกสิ น ค้ า กล่ อ ง Inland
Container Depot (ICD)” โดย คณะผู้ บ รรยายจากฝ่ ายบริการสิ น ค้ า การรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 2/2561 วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 ผลการประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งนายกรั ฐ มนตรี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ผู้ แ ทน
ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ผลการประชุมร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้แทนภาคเอกชน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคม
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่าง
เป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.40
– 10.40 น. ซึ่ ง กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ได้ น าข้ อ เสนอการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
กลุ่มจังหวัดทั้งหมด 5 ด้าน ให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย มีผลการประชุมโดยสรุป ดังนี้

/ที่(ตาราง)...

6
ที่
1.

ด้าน
1. ด้านเกษตรและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
1.1 การพั ฒ นาแหล่ ง น้ าเพื่ อ การแก้ ไ ข
ปั ญ หาอุ ท กภั ย และภั ย แล้ ง จ านวน 48
รายการ

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง รับไปพิ จารณาด าเนิ นการ
โดยคานึงถึงความคุ้มค่า การเชื่อมต่อกับระบบการบริหารจัดการ
ลุ่มน้าในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างรอบคอบ และสร้างความรู้
ความเข้า ใจให้ แก่ป ระชาชน ก่ อนเริ่ม ด าเนิ น การ หากมี ค วาม
จาเป็นเร่งด่วน ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานสานั ก
งบประมาณพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจางบประมาณ พ.ศ. 2561 มาดาเนินในโอกาส
แรก
1.2 การพั ฒ นาแหล่ ง น้ าเพื่ อ การเกษตร ให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
จานวน 28 รายการ
และเทคโนโลยี สถานบั น การศึ กษาในพื้ น ที่ และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามความจาเป็นเร่งด่วน โดยคานึงถึง
ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่และความยั่งยืนของโครงการ
1.3 ส่งเสริมการแปรรูป และการตลาดผลิต ให้ ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเท คโนโลยี ร่ ว มกั บ ส านั ก
อาหาร (Northeastern Food Innopolis) งบประมาณ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ความ
เหมาะสมของพื้นที่ ความพร้อมของบุคลากร ร่วมทั้งรูปแบบการ
บริหารจัดการโครงการที่ไม่เป็นภาระต่องบประมาณรัฐบาลใน
อนาคต ก่อนขอรับสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป
2.โครงสร้างพื้นฐาน
2.1 โครงข่ายคมนาคมทางถนน
ให้ กระทรวงคมนาคมรับ ข้อเสนอไปพิ จ ารณาความเหมาะสม
จานวน 14 รายการ
และจัดลาดับความสาคัญตามความจาเป็นเร่งด่วนตามขั้นตอน
โดยคานึงถึงการเชื่อมโยงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนใน
พื้นที่และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
2.2 โครงข่ายคมนาคมทางอากาศ
ให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาถึงความเหมาะสมและคุ้มค่า
(สนามบินบุรีรัมย์)
2.3 ด้านระบบระบายน้า
ให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการผังเมืองรับไปประสาน
สานักงบประมาณพิจารณาในรายละเอียดขั้นตอน โดยคานึงถึง
การบริหารจัดการโครงการที่เชื่อมต่อกับระบบการบริหารจัดการ
ลุ่มน้าในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างรอบคอบ
2.4 ด้านสารวจ และออกแบบ (ถนนผังเมือง ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณา
รวมจั ง หวั ด นครราชสี ม า, สี คิ้ ว ก่ อ สร้ า ง ความจาเป็นเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
อุโมงค์ท างลอด และการลดผลกระทบจาก
การก่อสร้างรถไฟทางคู่ จานวน 4 รายการ

/ที่(ตาราง)ต่อ...

7
ที่

ด้าน
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
3. ด้านการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน
3.1 โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัด ให้ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ
แสดงนิ ท รรศการภาควั น ออกเฉี ย งเหนื อ (องค์การมหาชน) ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ตอนล่าง 1
ในเชิงธุรกิจ รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิด
ความคุ้ ม ค่ า และไม่ เป็ น ภาระของรัฐ บาลในอนาคตก่ อ น
ขอรับการสนับสนุนตามขั้นตอน
3.2 โครงสร้ า งก่ อ สร้ า งศู น ย์ ร วบรวมตู้ ให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาศึกษาในรายละเอียด
คอนเทนเนอร์ และเปลี่ ย นโหมดขนส่ ง
Korat : Inland Container Depot
3.3 โครงการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข อง
สนามบินสุรินทร์ฯ
3.4 ศึก ษาแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาเมื อ งใหม่ ให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองรับไป
นครราชสีมาฯ
พิจารณาศึกษา โดยคานึงถึงแผนรวมตามนโยบายรัฐบาลที่
ประกอบด้วยแผนการพัฒนาเมืองเดิมและการพัฒนาเมือง
ใหม่ (เช่น เมืองอัจฉริยะ)
4. ด้านท่องเที่ยว
ให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
(1) โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดา รับข้อเสนอไปพิจารณาถึงโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการ
บรรพ์
ภายในเขตพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วอารยธรรมอี ส านใต้ แ ละ
(2) โครงการโลกของช้าง
ดาเนินการเพิ่มเติม
(3) โครงการปรับ ปรุงภูมิทั ศน์ อ่างเก็บ น้ า
ห้วยจระเข้มาก จ.บุรีรัมย์
(4) โครงการพัฒ นาเส้นทางคมนาคมเพื่ อ
การท่องเที่ยวรอบบึงละหาน จ.ชัยภูมิ
(5) โครงการพั ฒ นาและฟื้ น ฟู เ หมื อ งหิ น
อุ ต สาหกรรมเพื่ อการก่ อ สร้ า งและการ
ท่องเที่ยว จ.สุรินทร์
5. ด้านคุณภาพชีวิต
ให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
5.1 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และ ในรายละเอียดโครงการ โดยคานึงถึงความพร้อม ปริมาณ
คณะด้านวิท ยาศาสตร์สุขภาพมหาวิท ยาลั ย ความต้องการ และเงื่อนไขต่างๆ อย่างรอบด้าน
ราชภัฏบุรีรัมย์

/ที่(ตาราง)ต่อ...

8
ที่

ด้าน
5.2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์ จ.บุรีรัมย์
5.3 โครงการจัดตั้งอาคารศูนย์ดูแลส่งเสริม
และฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ จ.บุรีรัมย์
5.4 โครงการก่ อ สร้ า งอาคารรองรั บ การ
ให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ย โรงพยาบาลนางรอง จ.
บุรีรัมย์
5.5 การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์บริการ
ทางการแพทย์ (ศูนย์สุขภาพ AEC)
5.6 การพั ฒ นาแหล่ ง น้ าเพื่ อ การอุ ป โภค
บริโภค จานวน 17 รายการ

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ให้ กระทรวงสาธารณสุ ขรับ ไปพิ จ ารณาความเหมาะสมและ
ความจาเป็นเร่งด่วน โดยคานึงถึงความซ้าซ้อนกับศูนย์พัฒนา
บุคลากรที่มีอยู่ในพื้นที่ การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ รูปแบบ
การด าเนิ น การที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การที่
ก่อให้เกิดความคุ้มค่า ไม่เป็นภาระให้รัฐบาลในอนาคต ก่อนให้
การสนับสนุนตามขั้นตอนต่อไป

ให้ ก ระทรวงมหาดไทยรับ ไปประสานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ แ ละหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง พิ จ ารณาสนั บ สนุ น การ
พัฒนาแหล่งน้าที่เสนอตามขั้นตอน โดยคานึงถึงความเหมาะสม
ความพร้อม และความจ าเป็ น เร่งด่ว น ก่อนให้ การสนั บ สนุ น
ต่อไป

ประธาน

ขอเป็ น ตัวแทนกลุ่ ม จังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1 ขอขอบคุ ณ
ภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้เป็นผู้นาเสนอข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งในวันนั้น ได้มีผู้นาเสนอในแต่ละ
ด้าน ดังนี้
คุณรัชวุฒิ กฤตสิน รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน
ผู้นาเสนอภาพรวมของกลุ่มจังหวัด
คุณสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้นาเสนอด้าน
เกษตรและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
คุ ณ สุ บ งก ช ว งศ์ วิ ช ย าภ รณ์ ป ระ ธ า น ห อ ก าร ค้ า ก ลุ่ ม จั งห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นผู้นาเสนอการส่งเสริการแปรรูป และการตลาดผลิต
อาหาร
ร้ อ ยตรี ห ญิ ง ระนองรั ก ษ์ สุ ว รรณ ฉวี นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด
นครราชสีมา เป็นผู้นาเสนอด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คุณหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็น
ผู้นาเสนอด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
คุณสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้นาเสนอ
ด้านท่องเที่ยว
คุณ พงศ์ พันธ์ ยอดเมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ นา
เสนอด้านคุณภาพชีวิต

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระ...

9
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 ผลความคื บ หน้ า ของโครงการตามข้ อ เสนอการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ระหว่ า งนายกรั ฐ มนตรี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2561 และได้ทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายกระทรวง หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดฯ เข้าไปพิจารณานั้น แต่เรายังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัด
ว่า โครงการ กิจกรรมที่เสนอไปนั้น อยู่ในขั้นตอนใด หรือนาเข้าบรรจุในแผนของกรม
กระทรวง หรือไม่อย่างไร
นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
ข้อเสนอที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ขอให้จังหวัดได้นาเสนอผ่าน กรอ.จังหวัดด้วย
รองประธาน
เพื่ อให้ มีโอกาสที่จะเสนอต่อไปยังส่ วนกลางและถือว่าเราให้ ความสาคัญ ต่อโครงการ/
กิจกรรมนั้นๆ แม้ว่ามีข้อสั่งการมอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาแล้ว แต่
เราก็ยังต้องติดตามเพื่อในแน่ใจว่า โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนอย่าง
แน่นอน
ประธาน
การอนุมัติของคณะรัฐมนตรี คือการอนุมัติในหลักการ จึงต้องแจ้งให้หน่วยงานไป
ติดตามอย่างใกล้ชิด ถ้าหากเราทิ้งช่วงไป ก็อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุน
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
จังหวัดบุรีรัมย์ มีโครงการ/กิจรรม จานวน 4 ด้าน จังหวัดบุรีรัมย์ได้ทาหนังสือ
แทน รองประธาน จ.บร. จากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สอบทานกับหน่วยงานและหนังสือเสนอไปยังกระทรวง/
กรม ที่มีแผนงานซึ่งได้รับข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

ด้าน
1. ด้านเกษตรและแหล่ง
น้าเพื่อการเกษตร
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. ด้านการท่องเที่ยว
4. ด้านคุณภาพชีวิต
รวม

จานวน
(โครงการ/
กิจกรรม)

งบประมาณที่
ขอสนับสนุน
(บาท)

47

1,165,000,000

14
1
17
79

5,697,600,000

กรมเสนอของบประมาณ
ปี 2561 เพิ่มเติม
ปี 2562-2564
จานวน
จ
านวน
งบประมาณ
งบประมาณ
(โครงการ/
(โครงการ/
(บาท)
(บาท)
กิจกรรม)
กิจกรรม)
20

420,000,000

27

745,000,000

1

433,800,000

54,300,000
3,061,143,000

5

150,000,000

9

849,000,000

9,978,043,000

25

570,000,000

37

2,027,800,000

/นายศิวเรศวร์...
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นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์
จังหวัดนครราชสีมา มีโครงการ/กิจรรม จานวน 4 ด้าน 8 โครงการ จังหวัด
ผู้แทนจังหวัด นม.
นครราชสีมา ได้จัดทาหนังสือถึงกระทรวงทรวง/กรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อโปรด
พิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดาเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้จัดประชุมติดตามผลความ
คืบหน้าการตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 มีผลการติดตาม ดังนี้
ด้านเกษตรและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร โครงการยกระดับเมืองนวัตกรรมอาหาร
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 โครงการ Northeastern Food Innopolis
เพื่ อ บริ ห ารจั ด การโรงงานต้ น แบบ (Pilot Plants) มี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
เป็นผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วีระชัย อาจหาญ ผู้อานวยการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
ได้ ป ระสานกั บ ผู้ แ ทนและมี ห นั ง สื อ ถึ ง กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และ
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี น าเข้ า บรรจุ ใ นแผนประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 งบประมาณ 350,000,000 บาท
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสาย
รอง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สีดา – บัวใหญ่ – ชัยภูมิ ระหว่าง กม. 3+000 –
กม. 25+660 และ กม. 66+850 ระยะทาง 63.850 กิโลเมตร มีสานักงานทางหลวง
ที่ 10 นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพ ได้รายงานว่า กระทรวงคมนาคม ได้นาบรรจุในแผน
แบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 สี ด า – บั ว ใหญ่ ระยะทาง 12 กิ โ ลเมตร งบประมาณ
580,000,000 บาท ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตอนที่ 2 ชัยภูมิ – แก้งสนามนาง ระยะทาง 20 กิโลเมตร งบประมาณ
688,000,000 บาท บรรจุในแผนกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ 2563
ตอนที่ 3 แก้งสนามนาง – บัวใหญ่ ระยะทาง 23 กิโลเมตร บรรจุใน
แผนกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจังหวัดนครราชสีม าจะขอให้
เร่งรัดเข้าแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการสารวจและออกแบบผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา สาย ง5 อาเภอ
เมื อ งนครราชสี ม า จั งหวัด นครราชสี ม า ระยะทาง 13.339 กิ โลเมตร หน่ ว ยงานที่
รับ ผิดชอบคือแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา บรรจุเข้าแผนกรมโยธาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 13 ล้านบาท
โครงการส ารวจและออกแบบผั งเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา สาย ค อาเภอ
เมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา กรมทางหลวงชนบท จะเข้าไปทาการสารวจ
ผลกระทบต่อประชาชน
ด้านการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและ
จัดแสดงนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นผู้รับผิดชอบ และสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
จะเข้าหารือกับจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
/โครงการ…

11
โครงการก่อสร้างศูน ย์รวบรวมตู้คอนเทนเนอร์และเปลี่ ยนโหมดขนส่ ง Korat
ICD : Inland Container Depot จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้สภาอุตสาหกรรม
จั ง หวั ด นครราชสี ม ารวมกั บ ส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า เป็ น หน่ ว ยร่ ว ม
ในการติดตามผลความคืบหน้า ซึ่งมีผลความคืบหน้า คือ
- การรถไฟแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการก่อสร้าง พื้นที่ Container
Yard Z (CY) บริเวณสถานีรถไฟบ้านกระโดน ตาบลหนองไข่น้า อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่จะรองรับตู้สินค้าจากผู้ประกอบการ ทั้งตู้เปล่า
และตู้ที่บรรจุสินค้าแล้ว เพื่อรอการขนถ่ายไปยังท่าเรือบกหรือ ICD
- กรมการขนส่งทางบก อยู่ระหว่างศึกษาสถานที่ตั้ งสถานีขนส่งสินค้า
ของจังหวัดนครราชสีมา
- ส านั ก นโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร (สนข.) อยู่ ร ะหว่ า ง
การศึกษาจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
- นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมา ขอความร่วมมือภาคเอกชน ประสาน
ขอความอนุเคราะห์จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
โครงการศึ กษาแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาเมื องใหม่ น ครราชสี ม า เพื่ อ รองรับ การ
เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของภู มิ ภ าค ได้ ใ ห้ ส านั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด
นครราชสี ม า ร่ ว มกั บ หอการค้ าจังหวั ด นครราชสี ม า เป็ น หน่ ว ยร่ว มติด ตามผลความ
คืบหน้า จะดาเนินโครงการศึกษาแผนแม่บทฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ
20,000,000 บาท ซึ่งสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาจะประสาน
อีกครั้งเพื่อขอดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้านการท่องเที่ยว โครงการสร้ างพิพิ ธภั ณ ฑ์ ช้างดึกดาบรรพ์ เฉลิ มพระเกียรติ
นครราชสีมา มีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้ประสานเรื่องที่ดิน
ที่ใช้ ก่อ สร้ างโดยให้ ผู้ บ ริจ าคดาเนิ น การโอนที่ ดิ น บริเวณ บ้ านพระพุ ท ธ ต าบลท่ าช้ าง
(ตาบลพระพุทธ) อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จานวน 13 ไร่ เชื่อมโยง
กับเส้นทางท่องเที่ยว ล่องเรือโบราณแลลามูล
นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
ด้านเกษตรและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาแก้มลิงลุ่มน้าชี
แทน รองประธาน จ.ชย. เพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จานวน ๑๕ รายการ เตรียมเสนอเข้าแผน
ของบกลางหรืองบเหลือจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกรายการมีการสารวจ
และแบบรูปรายการ
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้าล าน้ าเชิญ ตาบลสระพัง อาเภอบ้ านแท่ น
จังหวัดชัยภูมิ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วยซาง ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่างดาเนินการเตรียมความพร้อมของโครงการและเสนอ
คาของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 รายการ คือ โครงการก่อสร้างถนน ๔ ช่องจราจร
พร้อมทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ชัยภูมิ-บัวใหญ่ ระยะทาง ๔๙ กิโลเมตร
และโครงการก่อสร้า งถนน ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ช่องส าราญ หนองบัวโคก ระยะทาง ๕๐.๖๗ กิโลเมตร เตรียมเสนอเข้าแผนของบประมาณประจาปี
/พ.ศ. 2563...
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พ.ศ. 2563 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมาณ จานวน 30,000,000
บาท ระยะทางประมาณ 1.300 กิโลเมตร
ด้านท่องเที่ยว โครงการถนนแหล่งท่องเที่ยว บึงละหาน อาเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ทับซ้อน ได้แก่ ที่สาธารณะประโยชน์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตชุ่มน้า
จังหวัดชัยภูมิได้ส่งคาขอใช้พื้นที่เพื่อดาเนินการก่อสร้างจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเส้นทางอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน
นายธนยศ แสนสุขใส
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้แจ้งส่วนราชการอยู่ระหว่างติดตาม และจะเสนอ
หัวหน้าสานักงาน จ.สร. ไปยังกรอ.จังหวัด เพื่อติดตามด้วย
นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
ในนามของประธานหอกลุ่มจังหวัดฯ จะติดตามและประสานทั้งจังหวัดใน
รองประธาน
กลุ่มจังหวัด และประสานไปยังคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
เพื่อผลักดันโครงการต่อ
ประธาน

จังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จะมีคณะกรรมการ
ติ ด ตามเป็ น ระยะ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ความคื บ หน้ า มี บ างโครงการที่ จ ะได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณมาสนั บ สนุ น การด าเนิ น การในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถ
ดาเนินการได้ในอนาคตอันอันใกล้ จึงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด

นายประยุทธ เขียวหวาน
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ได้เสนอโครงการแลได้รับความเห็นชอบจาก
ประธานสภาอุตสาหกรรม คณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวนี้ มีความเกี่ยวข้องในหลายกระทรวง ทั้ง
จังหวัดสุรินทร์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงวัฒนธรรม
มีความเกี่ย วข้องกันหลายภาคส่ วน ทางอุตสาหกรรมจังหวัดสุ รินทร์ที่เป็ นผู้ เสนอ ถูก
กาหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานความคืบหน้า จึงมีความเห็นว่า ให้จังหวัด เป็น
เจ้าภาพหลักในการนาเสนอผลความคืบหน้า โดยลาพังทางอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
อาจจะไม่สามารถติดตามได้อย่างครอบคลุม ขณะนี้ กรมทรัพยากรธรณีได้ไปจัดประชุม
หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และได้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเรียบร้อยแล้ว
และในวัน ที่ 29 มิถุนายน 2561 รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อ ม จะลงติ ด ตามในพื้ น ที่ เพื่ อ ส ารวจโครงการตามข้ อ เสนอของกลุ่ ม จั ง หวั ด
โครงการพั ฒ นาและฟื้ น ฟู เหมือ งหิ น อุ ต สาหกรรมเพื่ อ การก่ อสร้างและการท่ อ งเที่ ย ว
บริเวณเชิงเขาพนมสวาย ตาบลนาบัว อาเภอเมืองสุรินทร์ และตาบลไพล อาเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์
นายธนยศ แสนสุขใส
ทางจังหวัดสุรินทร์ จะดาเนินการเหมือนจังหวัดนครราชสีมา คือมีเจ้าภาพ
หัวหน้าสานักงาน จ.สร. ติดตามแต่ละโครงการ ส่วนสานักงานจังหวัดสุรินทร์จะเป็นศูนย์รวมในการรวบรวมผล
ความคืบหน้าของข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสุรินทร์ในภาพรวม
ประธาน

ส่วนราชการในจังหวัดให้การสนับสนุนอยู่แล้ว แม้ว่าโครงการจะถูกนาเสนอโดย
ภาคเอกชน แต่ ในการประสานงานกั บ ส่ ว นกลางต้ อ งผ่ านส่ ว นราชการ เช่ น จั ง หวั ด
นครราชสีมาที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเสนอเรื่อง ICD เราจึงมีห น่วยงานที่รับผิ ดชอบ
เป็นสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและสานักงานขนส่งจังหวัด ในการนาเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
/จะต้องนาเสนอ...
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จะต้องนาเสนอโดยภาคเอกชน แต่การดาเนินการจะต้องเป็นภาครัฐ ซึ่งจะดาเนินการ
ร่วมกันควบคู่กันไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบการรายงานความคืบหน้าของโครงการตามข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์) และมอบหมายให้สานักงานจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นหน่วยงานกลาง
ในการติดตาม

4.2 พิจารณาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนโครงการตามข้อเสนอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กลุ่มจังหวัดฯ ได้แจ้งให้จังหวัดในกลุ่มเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานขับเคลื่อนโครงการตามข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพื่อติดตามความคืบหน้าและรายงานความคืบหน้า
ของโครงการตามข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดฯให้กับที่ประชุม
กรอ.กลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดได้จัดส่งรายชื่อมา ดังนี้
จังหวัดนครราชสีมา
1. หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
2. ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
4. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6. ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา
7. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
8. ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายมงคล อดทน)
2. หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
3. ผู้อานวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ
4. ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาชีบน
5. ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖
6. ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาพรม-เชิญ
7. นายอาเภอพื้นที่ที่ดาเนินโครงการ
8. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดชัยภูมิ
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดชัยภูมิ

/จังหวัดบุรีรัมย์...
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จังหวัดบุรีรัมย์
1. คณะทางานด้านเกษตรและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
1.1 ผู้อานวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์
1.2 ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
1.3 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
1.4 เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
2. คณะทางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 ผู้อานวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2.2 ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
2.3 ผู้อานวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์
2.4 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
2.5 นายสถานีรถไฟบุรีรัมย์
3. คณะทางานด้านการท่องเที่ยว
3.1 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
3.2 ผู้อานวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์
3.3 ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
4. คณะทางานด้านคุณภาพชีวิต
4.1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
4.2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์
4.4 ผู้อานวยการโรงพยาบาลนางรอง
4.5 ผู้อานวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (ที่ได้รับมอบหมาย)
๒. ผู้อานวยการโครงการชลประทานสุรินทร์
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
4. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์
5. นายด่านศุลกากรช่องจอม
6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
7. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
8. ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์
9. หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
10. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดสุรินทร์
11. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดสุรินทร์
หากยังขาดตกบกพร่อง กรอ.กลุ่มจังหวัดสามารถเสนอมาได้ เพื่อที่กลุ่มจังหวัดจะได้
แต่งตั้งเป็นคณะทางานติดตามระดับกลุ่มจังหวัด และแจ้งไปยังส่วนกลาง และจะทางาน
/ควบคู่...

15
ควบคู่ไปกับคณะทางานระดับจังหวัดด้วย เมื่อมีคณะทางานติดตามระกับกลุ่มจังหวัด จะได้
ให้คณะทางานชุดนี้มารายงานความคืบหน้าในเวที กรอ.กลุ่มจังหวัดด้วย
นายธนยศ แสนสุขใส
เพื่อให้มีลักษณะเดียวกัน มีความเห็นว่า แต่ละจังหวัดควรจะปรับให้เหมือนกับ
หัวหน้าสานักงานจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีคณะทางานแบ่งเป็นด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
สุรินทร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน
ด้านคุณภาพชีวิต
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ส่วนราชการสามารถกลับไปทบทวนได้ สาหรับภาคเอกชนประสงค์จะเสนอเพิ่มเติม
ผู้ช่วยเลขานุการ
หรือไม่
นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ
เห็นด้วยกับจังหวัดบุรีรัมย์ที่แยกเป็นด้านต่างๆ กรณีจังหวัดนครราชสีมาโครงการ
ประธานสภาอุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุมัติมา ก็ยังขาดอยู่หลายภาคส่วน เช่น ตัวแทนของการรถไฟ เพราะหนึ่งใน
จังหวัดนครราชสีมา
โครงการของเรามีเรื่อง ICD จะต้องทางานร่วมกับการรถไฟ นอกจากนั้นยังมี หน่วยงาน
ของชลประทาน แม้ ว่าจังหวั ดนครราชสี ม า จะไม่ โครงการด้านชลประทานเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามเห็นควรมีตัวแทนชลประทานของจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วม
เป็นคณะทางานด้วย
นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
ถึงแม้จังหวัดนครราชสีมาจะไม่มีโครงการด้านชลประทาน ในการนาเสนอการพัฒนา
รองประธาน
เศรษฐกิ จ และสั งคมของกลุ่ ม จั งหวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 แต่ ช่ ว งที่
นายกรั ฐ มนตรี ได้ ม าประชุ ม คณะรัฐ มนตรี อ ย่ างเป็ น ทางการนอกสถานที่ ณ จังหวั ด
นครราชสีมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ได้รับการอนุมัติโครงการผันน้าจากเขื่อนป่าสักชล
สิทธิ์ จังหวัดสระบุรี มาเขื่อนลาตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งน่าจะรวมเรื่องดังกล่าวไป
ติดตามผลด้วย เนื่องจากยังขาดความต่อเนื่องของการติดตาม ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นของการ
ทา EIA เพื่อให้ติดตามด้วยกันกับโครงการแหล่งน้าที่เสนอต่อครม.ในครั้งนี้
นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ
คณะทางานฯ ขาดสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ซึ่งจะเป็นหน่วย
ประธานสภาอุตสาหกรรม ประสานเกี่ยวกับโครงการด้านการท่องเที่ยวที่นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวง
จังหวัดนครราชสีมา
ท่องเที่ยวและกีฬานาไปพิจารณา
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
แทน รองประธาน
จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ เห็นควรให้เพิ่มภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด เป็นคณะติดตาม
ในแต่ละด้าน

นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
ถ้าเป็นคณะทางานระดับกลุ่มจังหวัด ขอให้มี หอการค้ากลุ่มจังหวัด
รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ในการแต่งตั้งคณะทางานจะมีชุดใหญ่เป็นชุดอานวยการ และจะมีชุดย่อย คือ
ผู้ช่วยเลขานุการ
แบ่ ง เป็ น คณะท างานแต่ ล ะด้ า น โดยทางหอการค้ า กลุ่ ม จั ง หวั ด สภาอุ ต สาหกรรม
กลุ่มจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด จะเป็นชุดอานวยการ คือ
กากับติดตามทุกด้าน
/ประธาน...

16
ประธาน

เมื่อมี การประชุม กรอ. กลุ่ มจังหวัด ในครั้งต่อไปให้ กาหนดเป็ น วาระติด ตาม
โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

มติที่ประชุม

มีมติที่ประชุม ดังนี้
1. ให้จังหวัด ทบทวนรายชื่อคณะทางานติดตามข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยเสนอมาเป็นด้าน
มายั ง ฝ่ า ยเลขานุ การ และให้ ฝ่ า ยเลขานุ การจั ด ท ารายชื่ อเพื่ อ ท าร่ า งค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการอานวยการระดับกลุ่มจังหวัด เสนอต่อกรอ.กลุ่มจังหวัดในครั้งถัดไป
2. ให้กรอ.กลุ่มจังหวัด มีวาระติดตามโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2561 ด้วย
4.3 ขอให้ยกเว้นการรายงานกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นผลิตภัณฑ์ผล
พลอยได้จากการผลิตที่สามารถจาหน่ายในเชิงการค้าปกติ

นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ
เรื่องของกากอุตสาหกรรมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบซึ่งดูแลทั้ง
ประธานสภาอุตสาหกรรม กากอุตสาหกรรมเป็นพิษและไม่เป็นพิษ ซึ่งกาลังของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลได้อย่าง
จังหวัดนครราชสีมา
ทั่วถึง จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนาสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จะขอคานิยามสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
อันตราย ที่ต้องควบคุมหรือมีการรายงาน และที่ไม่ต้องควบคุมหรือไม่ต้องรายงาน
นายประยุทธ เขียวหวาน
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสุรินทร์

ประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับจังหวัดนครราชสีมา

ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โรงงานที่เกี่ยวกับกับจัดการกากอุตสาหกรรม 101 105 106 จังหวัดบุรีรัมย์
ไม่ มี แต่ จ ะมี โ รงงานอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งคื อ พวกบดพลาสติ ก ซึ่ ง ส านั ก งาน
อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ไว้ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขไม่ ให้ รั บ ขยะ
อิเล็ ค ทรอนิ ก ส์ เข้า มา ส่ ว นของประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ที่ ท่ านประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมากล่าวไว้ ได้มีการประชุมในกรอ.จังหวัด ซึ่งรัฐมนตรีได้มี
ประกาศยกเว้นแล้ว
นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ
หากไปดูรายละเอียดในประกาศแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของขยะมูลฝอย ซึ่ง
ประธานสภาอุตสาหกรรม กระผมได้คุยกับท่านผู้ตรวจกระทรวง ท่านสุรพล ชามาตย์ และท่านก็ได้ส่งประกาศ
จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวงให้ ท ราบ และกระผมเห็ น ว่ า ซึ่ ง การใช้ วิ ธี แ นบท้ า ยประกาศรายการกาก
อุตสาหกรรมก็ยั งไม่ชัดเจน ควรจะมีนิยามให้ ชัดเจนว่าอะไรที่ส มควรควบคุม อะไรไม่
จาเป็นต้องควบคุม ในวันนี้กากอุตสาหกรรมต้องควบคุมทุกตัว และกาลังเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
ไม่เพี ย งพอ โอกาสที่ จะไปตรวจสอบกากอุ ต สาหกรรมที่ เป็ น พิ ษ ก็ จะไม่ ทั่ ว ถึ ง หากไม่
ตรวจสอบกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นพิษ ก็ยังจะถือว่าละทิ้งการรายงาน กรณี แกลบ
/ขี้เลื่อย...
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ประธาน
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

ขี้เลื่อย ซึ่งเป็นกากอุตสาหกรรมที่สามารถนาไปจาหน่ายต่อโรงงานผลิตก๊าซชี วมวล หรือ
จาหน่ายให้เกษตรกร หากจาหน่ายให้โรงงาน จะมีหลักฐานเป็นใบเสร็จชาระเงิน แต่หาก
จาหน่ายให้ เกษตรกร จะไม่มีใบเสร็จ ทาให้ไม่สามารถรายงานได้ครบถ้วน หรือถูกต้อง
กรณี ร าข้ า ว ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ปทุ ม บอกว่ า ต้ อ งรายงาน แต่ ที่ จั ง หวั ด
นครราชสี ม าบอกว่ า ไม่ ต้ อ งรายงาน ซึ่ งไม่ เป็ น ไปทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทุ ก วั น นี้ เจ้ าหน้ า ที่
ตรวจสอบก็เข้าใจ ว่าเราไม่มีเจตนาไม่ดี แต่เราคิดว่าไม่ใช่กากอุตสาหกรรมแต่เป็น Line
Product ที่เหลือจากการผลิต เหลือจากการผลิตเหล่านี้การนาไปสู่การค้าปกติ การค้ามี
การรายงาน แต่การควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรม คือการควบคุม เพื่อที่จะไม่ให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่กาลังคนของจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นจังหวัดใหญ่ มีเพียง 4 คน
ต่อโรงงาน จานวน 2,681 โรงงาน อยากให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลส่วนที่จาเป็นมากกว่า
เห็นด้วยครับ ประกาศกระทรวงกับวิธีปฏิบัติอาจจะไม่สอดคล้องกัน ทาให้เจอกับ
ปัญหาและอุปสรรค เกิดความไม่ชัดเจน มีสิทธิ์หารือเข้าไป เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับทุก
จังหวัด
เห็ น ควรขอรั บ การสนั บ สนุ น เชิ งนโยบาย กรณี ก ากอุ ต สาหกรรมที่ ไม่ เป็ น
อัน ตรายและเป็ น ผลิต ภั ณ ฑ์ ผ ลพลอยได้ จ ากการผลิต (Line Product) ที่ ส ามารถ
จ าหน่ า ยในเชิ งการค้ า ปกติ ขอให้ พิ จ ารณายกเว้ น การรายงานกากอุ ต สาหกรรม
ประจาปี
เรื่อง อื่นๆ

นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
ได้เข้าร่วมประชุมกับหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดต่างๆ ได้รับทราบถึง
รองประธาน
สภาวะทางเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าประเทศไทย GDP จะโตขึ้น แต่ระดับฐานราก ไม่ว่าจะเป็น
ภาคเกษตร ภาคการค้าการขาย เช่น ร้านโชว์ห่วย ทราบมาว่าก็ปิดตัวไปหลายร้าน จึงขอ
ใช้ เวที นี้ แ ลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ กั บ ภาคราชการ และภาคส่ ว นอื่ น ๆ ว่ า สถานการณ์ ท าง
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ สอดคล้ องกับ GDP ประเทศไทยที่เติบโตขึ้นจริงๆ หรือไม่
อย่างไร เศรษฐกิจภาคเกษตร และเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไร
นายประยุทธ เขียวหวาน
กระผมขอสะท้อนปัญหาที่ได้รับทราบ ที่ตรงนี้คือการประชุมการพัฒนาและ
ประธานสภาอุตสาหกรรม แก้ไขเศรษฐกิจของนครชัยบุรินทร์ แต่เวลาเรามาประชุม เรารู้ข้อมูลที่เป็นจริงมากน้อย
จังหวัดสุรินทร์
เพียงใด เมื่อรู้แล้วเราแก้ไขปัญหาหรือไม่ หรือแก้ไขได้เพียงใด ยกตัวอย่างจังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลจากสานักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ที่สรุปสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจมาในแต่ละเดือน
GPP จังหวัดสุรินทร์ติดลบมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตร ด้านการบริการ ด้าน
การท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นอุ ต สาหกรรม โดยภาพรวมติ ด ลบ เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาเช่ น นี้ ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องมีแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาจังหวัดสุรินทร์อย่างไร เพราะการรายงานก็ก็ยัง
ติดลบอยู่ จึงขอฝากผู้บริหารระดับจังหวัดช่วยกันคิดใหม่ เช่นเดียวกับรัฐบาล ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ หรือ GDP หากติดหรือเพิ่มขึ้นกี่มากน้อย เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องหา
วิธีแก้ไขปัญหา ไม่เช่นนั้นประชาชนจะอยู่ด้วยความยากลาบาก ถึงแม้ว่า GDP ประเทศ
/ไทยเป็น...
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ไทยเป็นบวกก็จริง แต่อาจจะเป็นบวกเฉพาะกลุ่ม บางกลุ่มยังติดลบอยู่ โดยเฉพาะภาค
เกษตร เกษตรจังหวัดสุรินทร์ติดลบอย่างต่อเนื่อง ภาคบริการการท่องเที่ยว ติดลบอย่าง
ต่อเนื่อง นี่คือการบ้านในระดับจังหวัดจะต้องคิดหาวิธีแก้ไข จังหวัดนครราชสีมาเป็นบวก
แต่ จั งหวั ด สุ ริ น ทร์ ติ ด ลบ ถ้ า น าข้ อ เท็ จ จริ งตรงนี่ ม าหารื อ และแก้ ไขปั ญ หา ก็ จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อประชาชน ขอนาเรียนให้ที่ประชุมเพื่อทราบ ทาดังเช่นรัฐบาลที่เมื่อเห็นข้อมูล
ติดลบแล้วก็หาวิธีแก้ไขให้กลายเป็นบวก
นายธนยศ แสนสุขใส
หัวหน้าสานักงาน จ.สร.

ในการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด จะต้องสรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มจังหวัด หาผูร้ ับผิดชอบสรุปในภาพรวมทั้งสี่จังหวัด ไม่ใช่เฉพาะสรุปของเพียงจังหวัดเดียว
เพื่อให้ เห็ น ภาพรวมว่า ขณะนี้ภ ายใต้กลุ่ มจังหวัด มีส ภาพทางเศรษฐกิ จอย่างไร และ
กลุ่มจังหวัดร่วมรับฟังข้อเสนอต่างๆ จะแก้หาทางแก้ไข และส่งไปยังจังหวัดเพื่อให้ช่วย
ขับเคลื่อน ซึ่งความจริงข้อมูลนี้ เป็นสานักงานคลังที่จะต้องสรุป โดยให้สานักงานคลังเขต
3 เป็นผู้ สรุป และวิเคราะห์ สถานการณ์ เพื่อให้คณะกรรมการ กรอ. ทราบและช่วยกัน
นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา

นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ
กรอ.จังหวัด จะมีข้อมูลด้านต่างๆ จากสานักงานคลัง จากผู้ประกอบการ ขอให้
ประธานสภาอุตสาหกรรม รวมเป็นภาพของกลุ่มจังหวัด เช่นเดียวกันกับที่เคยเสนอ ครม.สัญจร ณ จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดนครราชสีมา
โดยขอข้อมูลแต่ละจังหวัดมาสรุปเป็นภาพกลุ่มจังหวัด ทาให้เราเห็นภาพของสี่จังหวัด
นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
ในข้อเท็จจริง บางครั้งการค้าการขาย ยังติดลบ แต่สาขาอื่นๆ ทารายได้สูง ซึ่งจะ
รองประธาน
ดึงข้ อมู ล ภาพรวมท าให้ ภ าพรวมดี แต่ อ าจจะเกิด ปั ญ หา ณ จุ ดใดจุ ดหนึ่ ง หากมี ก าร
รายงานข้อมูลทุกด้านเราจะได้ทราบอย่างชัดเจนว่าเกิดปัญหาที่ด้านไหน สาขาไหน เช่น
ภาคเกษตรเกิดปัญหา เราจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดว่าควรจะทาโครงการเพื่อแก้ไข
ภาคเกษตร หากเราได้เห็ น ข้อมูล เป็ นระยะ เราก็จะได้ร่วมกันวิเคราะห์ และเสนอขอ
งบประมาณจัดทาโครงการได้ถูกจุด เมื่อเวลาเสนอขอโครงการและเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว
จะไม่เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง เช่น การยกเลิกโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงไปดาเนิ นการเป็น
โครงการหรือกิจกรรมอื่น การเสนอโครงการของเราจะได้มีประสิ ทธิภาพ ประสิทธิผ ล
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด ไม่ใช่ว่าใครเขียนโครงการได้ก็จะเขียนขอมา
โดยไม่ได้พิจารณาว่าแก้ไขปัญหาตรงจุดหรือไม่
นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์
GDP ของประเทศไทย โตขึ้นร้อยละ 3 – 4 การส่งออกโตประมาณร้อยละ 10
พาณิชย์จ.ชัยภูมิ
การท่องเที่ยวก็โตขึ้น แต่ข้อเท็จจริง เศรษฐกิจซบเซา สิ่งแรกคือ สินค้าเกษตรยังตกต่า
แต่ยังโชคดีว่าสินค้าเกษตรบางรายการดีขึ้น เช่น ข้าว แต่บางรายการยังเป็นปัญหาอยู่
เช่น อ้อย ราคายังต่ากว่าปีที่ผ่านมา กระทบกับเกษตรเป็นจานวนมาก ทาให้รายได้ลดลง
กาลั งซื้อ ก็ต่าลง ส่ ว นหนึ่งคือการลงทุน ขนาดใหญ่ ข องภาคเอกชน ที่รัฐ บาลยังไม่ได้ ชู
ประเด็นนี้ ซึ่งไม่ทราบว่าลดลงไปเท่าไหร่ เมื่อก่อนเราเคยโต ปัจจุบันไม่มีการกล่าวถึง ซึ่งมี
การย้ายฐานการผลิ ตไปที่ประเทศอื่นๆ แล้ว สิ่งที่ตามมาคือการจ้างลดลง แต่ไม่มีใคร
กล่าวถึง การจ้างงานลดลง การนาเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงานคน เมื่อเกิดสภาพนี้ ทาให้
/ความเชื่อ...
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ความเชื่อมั่นของประชาชนก็ลดลง ทุกคนจึงต้องรัดเข็มขัดและคิดว่าจะต้องทาดารงอยู่
อย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งรัฐบาลก็ได้พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจฐานระดับรากฐาน
แต่ควรจะทาระดับบนด้วยควบคู่กัน โรงงานเป็นอย่างไร ผู้ผลิตเป็นอย่างไร การกระตุ้น
ฐานรากอย่างเดียวไม่เพียงพอ
ประธาน

กรอ.จังหวัด ก็จะมีวาระปกติที่ต้องรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า
การขาย การเกษตร ภาคแรงงาน เพื่อให้ภาคเอกชนทราบความเคลื่อนไหวในจังหวัด
ตัวเอง เมื่อเรามีเวทีของกรอ.กลุ่มจังหวัด ก็ควรรายงานเป็นภาพรวมของกลุ่มจังหวัด
ครั้ ง ต่ อ ไปควรเชิ ญ หน่ ว ยงานด้ า นเกษตร ส านั ก งานคลั ง แรงงาน มาให้ ข้ อ มู ล
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกันในแต่ละจังหวัดกัน
สับปะรดราคาตกต่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มีความห่วงใยต่อ
จังหวัดเพื่อนบ้าน สับปะรดจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดระยอง จึงให้ประสานนาสับปะรด
มาจาหน่าย 19,400 กิโลกรัมละ 5 บาท บรรจุถุงหนึ่ง 10 กิโลกรัม จังหวัดบุรีรัมย์
และจังหวัดสุรินทร์ สามารถติดต่อซื้อได้

นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
ได้ประชุมกับหอการค้าไทย ทราบว่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีปัญหาสับปะรดล้นตลาด
รองประธาน
เช่นเดียวกัน ขายกิโลกรัมละ 10 บาท หลายจังหวัดมีปัญหาเช่นเดียวกัน
นางสาวสุนทรี ศรีสงคราม
ในนามของจังหวัดชัยภูมิ ขอขอบพระคุณที่ช่วยเรื่องผลผลิตทางการเกษตร ซึ่ง
ผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ
ผลผลิตยังมีอีกเป็นจานวนมาก หากทางจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ มีพื้นที่ให้จังหวัดชัยภูมิ
ไปจาหน่ายก็สามารถติดต่อมาได้คะ
ประธาน

รัฐบาลได้กาหนดนโยบายทางเกษตร คือกาหนดพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสม หรือ
เรียกว่า Zoning แต่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนั้น เกษตรกรอาจไม่ปรับเปลี่ยน เราจึงต้อง
หาวิธีการให้เกษตรกร ปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็น ยางพารา เมื่อเกิดภาวะล้นตลาด เกษตรกร
จะรู้เองเลยว่า ปีหน้าจะต้องลดการผลิตลง พอพร้อมใจกันลดก็ทาให้ผลผลิตน้อย ราคา
สินค้าเลยปรับตัวขึ้นสูง ก็จะหันมาผลิตเพิ่มอีก ก็จะวนเวียนไปเช่นนี้

นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์
เกษตรกรเห็นว่าราคาดี ก็ปลูกกันเยอะ ทาให้เกินเป้า โรงงานไม่สามารถรับชื้อได้
พาณิชย์จ.ชัยภูมิ
เพราะส่งออกไม่ได้ การแก้ปัญหาปัจจุบัน ก็แก้ปัญ หาเฉพาะหน้า หน่วยงานกระทรวง
พาณิ ช ย์ เป็ น หน่ ว ยประสานหากจังหวัด อื่ น ๆ จะช่ ว ยรับ ชื้ อ ประสานมาที่ ส านั ก งาน
พาณิ ช ย์ จั งหวั ด ชั ย ภู มิ และวั น ศุ ก ร์ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2561 จะมาจ าหน่ ายที่ จังหวั ด
นครราชสีมา สาหรับราคา จังหวัดนครราชสีมา ราคาส่งที่ กิโลกรัมละ 5 บาท สาหรับ
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ กิโลกรัมละ 6 บาท เพราะรวมค่าขนส่ง เกษตรกรได้ราคา
กิโลกรัมละ 3 บาท
นายธนยศ แสนสุขใส
การกาหนด Zoning เราเริ่มกันมานานแต่ยังไม่สาเร็จ หากเราทาได้ ปัญหา
หัวหน้าสานักงาน จ.สร. เรื่องสินค้าล้นตลาด ขาดตลาดจะหมดไป ที่รัฐบาลทาเรื่อง Big Data หากทาได้ถึงการชี้
ผลพ่วงของการผลิตให้เห็นภาพรวมของประเทศ และมีแผนที่ระบุชัดเจน กระผมเชื่อว่า
สามารถแก้ไขปัญหาต้นเหตุได้
/ประธาน...

20
ประธาน

รัฐบาลพยายามหาวิธีการแก้ไข แต่การปฏิบัติจะสามารถดาเนินการได้ตามนั้น
หรือไม่ เช่นเดียวกับสับปะรด ที่ต่างประเทศไม่รับซื้อจึงทาให้เกิดปัญหาล้นตลาด เกรงว่า
ทุเรียนจะประสบกับปัญหาเช่นเดียวกัน ทุเรียนของเราที่อาลีบาบา ของแจ็ค หม่า รับซื้อ
ไป นาทีเดียว 80,000 ลูก แต่ ปีต่อไปยัง contact อยู่หรือไม่ ต้องทา MOU ไว้ให้ดี ก็
ขอขอบคุณที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกัน

เลิกประชุม

เวลา 16.00 น.


(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

