รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
(กรอ.จังหวัดมุกดาหาร) ครั้งที่ 1/๒๕60
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม ๒๕60
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********************
ผู้มาประชุม
๑. นายสรสิทธิ์
ฤทธิ์สรไกร
๒. นายนพดล
ไพฑูรย์
๓. นายธนโชติ
โชติบุณยศักดิ์
๔. นางอุดมลักษณ์ คาหาญ
๕. นายสัจจา
วงศ์กิตติธร
๖. นายวสันต์
ยุทธนาปกรณ์
๗. นางพรอุมา
หมอยา
๘. นางสาวศรุดา นรสิงห์
๙. นายวสันต์
นิสัยมั่น
๑๐. นายวิญญู
รัตนาพันธุ์
๑๑. นางสาวจริยา ถานัน
๑๒. นายชิราวุธ ผากา
๑๓. นางสุภาวดี อัมไพพันธ์
๑๔. นายพิเชฐ
แสงนิศากร
๑๕. นายไชยยง
อาจวิชัย
๑๖. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
๑๗. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสาคัญเรงดวน)
๑. หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
๒. ดร.กุลภา
โภคสวัสดิ์
ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร
๓. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
๔. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
๕. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑. นายสมเพชร สร้อยสระคู
๒. พ.ต.อ. ชัชชัย วงศ์สุนะ
๓. นายมารุต
อุปนิสากร
๔. ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ เผ่าภูไทย
๕. นายรุ่งเพชร กันตะบุตร
๖. นายคุณากร จิระวัชร

ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหน้าสานักงานสภาเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

-2เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เวลา 13.3๐ น.
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/๒๕60 โดยการ
ประชุ ม ที่ ผ่ านมาครั้งล่ าสุ ด ครั้งที่ 4/2559 เมื่ อ วัน ที่ 18 ตุ ล าคม ๒๕๕๙ ขอเชิ ญ
ฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการตามระเบียบวาระที่ ๒ ต่อไป
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕๕๙

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร
ตามระเบี ย บวาระที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ตุล าคม 2559 ให้ คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด
มุกดาหาร ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 7 หน้า จึงขอให้ที่ประชุม
ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ
ประธาน
มีคณะกรรมการฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่ มเติมในส่ ว นใดหรือไม่ หากไม่มี ถือว่าที่
ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ กรอ.จั งหวั ด มุ ก ดาหาร ครั้งที่ 4/๒๕๕9
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ 3
คลังจังหวัด

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2559
ส านั กงานคลั งจังหวัดมุ กดาหาร ได้จั ดท ารายงานประมาณการเศรษฐกิจจั งหวัด
มุกดาหาร พ.ศ. 2559 ซึ่งเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ปี 2559 คาดว่าจะชะลอตัวที่
ร้อยละ 3.28 ตามอุปสงค์และอุปทานภายในจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1. ด้านอุปทาน
ภาคการเกษตร
ชะลอตัว ร้อยละ 8.00 เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปี แ ล ะ
มันสาปะหลังลงและหันมาปลูกอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาดี นอกจากนี้ ยังมีการ
เพิ่มผลผลิตยางพาราจากพื้นที่เปิดกรีดยางหน้าใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาด
ภาคอุตสาหกรรม
ชะลอตัว ร้อยละ 5.95 ตามปริมารผลผลิ ตทางการเกษตรที่ล ดลง และการผลิ ต
ไม่เต็มกาลัง รวมทั้งโรงงานในจังหวัดมุกดาหารลดต้นทุนค่าไฟฟ้าด้วยการผลิตไฟฟ้าจาก
กากของเสียใช้เองบางส่วน
ภาคการบริการ
หดตัว ร้อยละ 4.41 โดยได้รับผลกระทบจาก สปป.ลาว จัดเก็บภาษีมูล ค่าเพิ่ ม
ร้อยละ 10 ส่งผลให้ จานวนนักท่องเที่ยวพักค้างแรมในจังหวัดมุกดาหารน้อยลง และ
นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทางและการซื้อสินค้าจากประเทศไทย
2. ด้านอุปสงค์
ภาคการค้าชายแดน
ชะลอตัว ร้อยละ 10.03 จากมูลค่าการส่งออกและนาเข้า
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มติที่ประชุม
พาณิชย์จังหวัด

การลงทุนภาคเอกชน
ชะลอตัว ร้อยละ 3.54 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงฟื้นตัว ประกอบกับ
การเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร จึงทาให้ภาคเอกชนยังคงชะลอการลงทุน
ซึ่งสะท้อนจากพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างและการซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ
3. เสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
อยู่ที่ร้อยละ 1.10 ตามการปรับตัวของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น
การจ้างงาน
ขยายตัว ร้อยละ 0.97 ส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานนอกภาคเกษตร เช่น การก่อสร้าง
ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ โรงงานฉีดสี พลาสติก และการทา
บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการโลจีสติกส์
การใช้จ่ายภาครัฐ
ขยายตัว ร้อยละ 5.90 ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และนโยบายเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล
รับทราบ
3.2 รายงานภาวะการค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2559
การค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร มี 2 ประเภท คือ การค้าชายแดน
และการค้าผ่านแดน
1. การค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร ประจาปี 2559 สรุปดังนี้
มูลค่าการค้ารวม 135,567 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดียวกัน (มกราคม - ธันวาคม
2558) มูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้น 54,685 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.62
มูลค่ าการส่งออกรวม 74,587 ล้ านบาท เมื่อเที ยบกับปีที่ แล้ วในช่วงเดียวกัน (มกราคม ธันวาคม 2558) มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 39,671 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 113.62
มูลค่ าการน าเข้ ารวม 60,980 ล้ านบาท เมื่ อเทียบกับปี ที่แล้ วในช่วงเดียวกัน (มกราคม ธันวาคม 2558) มูลค่าการนาเข้าเพิ่มขึ้น 15,021 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.68
สินค้ าส่ งออกที่ ส าคัญและมากที่ สุด 10 อั นดับแรกเรียงจากมากไปหาน้ อย ได้แก่ หน่ วย
ประมวลผลหรื อหน่ วยเก็ บข้อมู ล แผ่ นวงจรพิ มพ์ น้ ามั นเชื้ อเพลิ ง ส่ วนประกอบของกล้ อง
น้ าตาลทราย ชิ้นงานท าด้ วยพลาสติก อุปกรณ์ ส ารองไฟ มอเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องไฟฟ้ า
รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ และผลไม้อบแห้ง ตามลาดับ
สินค้าน าเข้าที่สาคัญและมากที่สุด 10 อันดับแรกเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ทองแดง
บริ สุ ทธิ์ พลั งงานไฟฟ้ า ส่ วนประกอบของกล้ อง หน่ วยประมวลผลหรื อหน่ วยเก็ บข้ อมู ล
เครื่องโทรศัพท์ เสื้อเบลาส์ เชิ้ตสตรีหรือเด็กหญิง แผ่นวงจรพิมพ์ สูท แจ๊กเก็ต กางเกงสตรีหรือ
เด็กหญิง ชิ้นงานทาด้วยพลาสติก และปุ๋ย ตามลาดับ
2. การค้ าผ่ านแดนไทย - สปป.ลาว ณ ด่ านศุ ลกากรมุ กดาหาร ประจ าปี 2559
สรุป ดังนี้
มูลค่าการค้าผ่านแดนรวม 15,374 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดียวกัน ( มกราคม ธันวาคม 2558) มูลค่าการค้าผ่านแดนรวมเพิ่มขึ้น 2,197 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.67
การค้าผ่านแดนขาออก 7,609 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ แล้ วในช่วงเดียวกัน (มกราคม ธันวาคม 2558) มูลค่าการค้าผ่านแดนขาออกเพิ่มขึ้น 2,576 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
51.18

-4การค้ าผ่ านแดนขาเข้ า 7,765 ล้ านบาท เมื่อเที ยบกับปีที่ แล้ วในช่วงเดียวกัน (มกราคม ธันวาคม 2558) มูลค่าการค้าผ่านแดนขาเข้าลดลง 379 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.65
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 รายงานผลการหารื อ ด้ า นการค้ า และพาณิ ช ย์ ร ะหว่ า งจั งหวั ด มุ กดาหาร กั บ
นายม่ า ย เจี้ ย นจุ น ผู้ อ านวยการสภาการพาณิ ช ย์ แ ละการท่ า เรื อ เมื อ งฉงจั่ ว
สาธารณรัฐประชาชนจีน
พาณิชย์จังหวัด
จั งหวั ดมุ กดาหาร กั บเทศบาลเมื องฉงจั่ ว ได้ ลงนามความตกลงว่ าด้ วยการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกัน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ผู้บริหารและส่วน
ราชการของทั้ งสองฝ่ าย ได้ เดิ นทางเหย้ าเยื อนกั นอย่ างต่ อเนื่ องตลอดมา เพื่ อกระชั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้องให้แน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทน
เมือง ผิงเสียง มณฑลหนานหนิง ประเทศจีน ที่เดินทางสารวจเส้นทางคมนาคมจาก ประเทศจีน
ผ่ านประเทศเวียดนาม สปป.ลาว และเดินทางเข้าสู่ ประเทศไทย ณ ด่านพรมแดนจังหวั ด
มุกดาหาร
คณะผู้แทนฯ นาโดย นายม่าย เจี้ยนจุน มีผู้แทนด่านศุลกากรเมืองผิงเสียง นักวิจัยจาก
มหาวิทยาลั ยกวางสี นั กธุรกิ จด้ านโลจิ สติกส์ ของเมื องผิ งเสี ยงพร้อมล่ ามจ านวน 15 คน
ร่วมเดินทางมาเพื่อสารวจเส้นทางการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และศึกษาสภาพเส้นทาง โดย
เดินทางจากเมืองฉงจั่ว เข้าพรมแดนเวียดนาม ผ่านเมืองหลวงฮานอย เข้าสู่ สปป.ลาว ศึกษา
ดูงานที่ ด่านศุลกากรเมื องค าม่ วนและด่ านสะหวันนะเขต และเข้ าสู่ ประเทศไทยที่ จังหวั ด
มุกดาหาร และจะเดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานคร
ในระหว่างการเดินทาง คณะผู้แทนฯ ได้ศึกษาข้อมูลการค้าสินค้าระหว่างประเทศที่ผ่าน
ศุลกากรมุกดาหาร โดยคณะผู้แทนฯ เดินทางให้ความสนใจข้อมูลเชิงลึก ด้านปริมาณ ชนิด และ
มูลค่าการค้า รวมทั้งศึกษากระบวนการพิธีการด้านศุลกากรว่าใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการ
ตรวจปล่อยสินค้า โดยคณะผู้แทนฯ ได้สอบถามข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนา CCA
ระหว่างมุกดาหารกับสะหวันนะเขต ว่าจะมีผลดีผลเสี ยอย่างไร จะช่วยให้ การขนส่งสิ นค้า
รวดเร็วมากขึ้นหรือไม่ และจะลดต้นทุนการขนส่งได้เท่าไหร่อย่างไร
คณะผู้แทนฯ ได้พบปะหารือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนในภาคขนส่งโลจิสติกส์ โดยได้
สอบถามปัญหา อุปสรรคทางการค้าระหว่างไทยกับจีน ซึ่งที่ประชุมฝ่ายเอกชนไทยเสนอ ว่า
เส้นทางการขนส่งยังเป็นอุปสรรคที่สาคัญที่ทาให้การค้าไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร และได้เสนอขอให้
จีนพัฒนาเส้นทาง R10 /R9/R12 ใน สปป.ลาว และพัฒนาเส้นทางขนส่งที่เป็นลักษณะไฮเวย์
ในประเทศเวียดนาม รวมทั้ งขอให้ จี นจั ดเก็ บภาษี น าเข้าผลไม้ จากไทยเที ยบเท่ ากั บผลไม้
เวียดนาม ซึ่งฝ่ายจีนได้รับทราบข้อมูลและแจ้งว่า จีนได้พัฒนาปรับปรุงเส้นทางในเวียดนาม
แล้วบางส่วน ประเด็ นการจั ดเก็บภาษี ผู้ แทนคณะฯ แจ้งว่า ด่ านศุลกากรจีนเก็ บภาษี ตาม
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศอยู่แล้ว โดยเฉพาะข้อตกลง FTA
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 รายงานผลการดาเนินงาน ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ในโครงการ
ลงทะเบี ยนเพื่ อสวั สดิ การแห่ งรั ฐ และมาตรการอื่ นๆ ตามนโยบายรั ฐ บาล
(ดาเนินการผ่านธนาคาร ธ.ก.ส.)
ผู้แทนชมรมธนาคาร
ชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร โดยสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร ขอสรุป
มาตรการตามนโยบายรัฐบาลผ่านธนาคาร ธ.ก.ส. ดังนี้

-51. โครงการสนั บ สนุ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ต้ น ทุ น การผลิ ต ให้ แ ก่ เกษตรกรผู้ ป ลู ก ข้ า ว
ปีการผลิต 2559/60
เริ่ ม โครงการตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กรกฎ าคม 2 5 5 9 - 3 1 ธั น วาคม 2 5 5 9
จ่ายเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ มีชาวนาทั้ง
ประเทศได้รับประโยชน์ 3.8 ล้านราย เป็นเงิน 31,968 ล้านบาท โดยจังหวัดมุกดาหาร
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจานวน 51,939 ราย จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ วจานวน
48,253 ราย พื้นที่ 368,246.50 ไร่ เป็นเงิน 368,246,500 บาท
2. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559
เป็นการคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ มีพื้นที่เป้าหมาย 30 ล้านไร่ โดย
รัฐบาลและ ธ.ก.ส. อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 1.5 ล้ านราย พื้นที่ เอาประกันภั ย จานวน 27 ล้ านไร่ รวมค่าเบี้ ยประกันภั ย
2,700 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่เป้าหมาย 142,600 ไร่ มีเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ จานวน 9,079 ราย คิดเป็นพื้นที่ที่ได้รับความคุ้มครอง 89,474 ไร่
3. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการดาเนิน
มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์
ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 และเป็น
ผู้ว่างานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี ในปี 2558
หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์การช่วยเหลื อผู้ มีรายได้น้อย ทั้งที่เป็นเกษตรกรและที่ไม่ใช่เกษตร ใช้เส้ น
ความยากจน (Poverty Line) ที่ ค านวณโดยส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติเป็นเกณฑ์ในการอ้างอิง โดยในปี 2557 อยู่ที่ประมาณ
30,000 บาท ต่อคนต่อปี
อัตราการโอน
1) ผู้มีรายได้น้อยทั้งที่เป็นเกษตรกรและที่ไม่ใช่เกษตรกร ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เกิน
30,000 บาทต่อปี โอนเงินช่วยเหลือให้จานวน 3,000 บาทต่อคน เพียงครั้งเดียว
2) ผู้มีรายได้น้อยทั้งที่เป็นเกษตรกรและที่ไม่ใช่เกษตรกร มีรายได้ตั้งแต่ 30,001 บาท
ต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โอนเงินช่วยเหลือให้จานวน 1,500 บาทต่อคน
เพียงครั้งเดียว
สรุปผลการโอนเงินช่วยเหลือของจังหวัดมุกดาหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน 35,838 ราย เป็นเงิน 87,433,500 บาท
4. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรกรไทย
เป็ น โครงการสิ น เชื่ อ 1 ต าบล 1 SME คิ ด อั ต ราดอกเบี้ ย เงิน กู้ ร้ อ ยละ 4 ต่ อ ปี
เป็นเวลา 7 ปี วงเงินกู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท รวมวงเงินสินเชื่อ 72,000
ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานราก โดยจังหวัด
มุกดาหารได้ดาเนินการจ่ายสินเชื่อสนับสนุนตามโครงการ 1 ตาบล 1 SME แล้ว จานวน
45 ราย เป็นเงิน 33,840,000 บาท
5. การลงทะเบียน Prompt Pay
ปัจจุบันการดาเนินการอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบชาระเงินกลางที่ให้บริการโอน
เงินระหว่างธนาคาร โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

-6E-Mail Address หรือ Wallet ในการชาระเงินหรือโอนเงินผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิกส์
โดยไม่ ต้ อ งใช้ เ งิ น สด ซึ่ ง ประชาชนทุ ก คนต้ อ งลงทะเบี ย น Any ID (หมายเลข
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หมายเลขบั ต รประจ าตั ว ประชาชน E-Mail Address หรือ Wallet)
ผ่าน ธนาคารเพื่ อ รั บ รองการท าธุ ร กรรมทางการเงิ น โดยรั ฐ บาลจะพั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูล กลางรั บ รองข้ อ มู ล การลงทะเบี ย นจากธนาคารต่ า งๆ เพื่ อ เชื่ อ มโยง
เลขที่ บั ญ ชี เงิ น ฝากธนาคารกั บ Any ID ซึ่ ง ผลการลงทะเบี ย น Prompt Pay ผ่ า น
ธนาคาร ธ.ก.ส. มีจานวนทั้งสิ้น 113,918 ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 สรุปผลการหารือเรื่องมาตรการด้านภาษีมูลค่าเพิ่มของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 15 16 มกราคม 2560 ระหว่างผู้แทนหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยและผู้แทนหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร กับ นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว
ประธานหอการค้าจังหวัด การหารือกลุ่ มการค้าชายแดนและสิ นค้าอุปโภคบริโภค เมื่อวัน ที่ 16 มกราคม
2560 กับ สปป.ลาว สรุปได้ดังนี้
1. การเพิ่มโอกาสทางการค้าชายแดน
1.1 ส่งเสริมและขยายเส้นทาง Economic Corridor เพิ่มเติมจานวน 3 เส้นทาง
คือ
(1) Para North - South Economic Corridor จากปอเต็ น - อุ ด มชั ย หลวงพระบาง - ไชยบุ รี - แก่ น เท้ า - ท่ าลี่ - เลย - เพชรบู รณ์ - สระบุ รี - กรุงเทพฯ
เชื่อมโยง R3A ฝั่งไทยที่ด่านผาแก้วและด่านภูดู่
(2) East West Economic Corridor จากกาฬสินธุ์ - สกลนคร - นครพนม
ผ่านด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (ไทย) - ไปถนนหมายเลข 12 ผ่านด่านนาพาว (สปป.
ลาว) ด่านจาลอ (เวียดนาม) ไปเชื่อมโยงถนนหมายเลข 1 ของเวียดนามที่ฮาติง
(3) Para East West Economic Corridor จากกรุงเทพฯ - นครราชสีมา บุรีรัมย์ - สุรินทร์ - ศรีสะเกษ - อุบลราชธานี ผ่านด่านช่องเม็ก (ไทย) - วังเต่า สปป.ลาว
- จาปาสัก - อัตตะปือ - คอนตูม (เวียดนาม)
1.2 การพิ จ ารณาเพิ่ ม การน าเข้ า สิ น ค้ า เกษตร เช่ น ข้ าวเหนี ย ว ข้ า วโพด มั น
สาปะหลัง จาก สปป.ลาว เข้าไปขายในประเทศไทย
1.3 การยกฐานะจุ ด ผ่ อ นปรน (ด่ านประเพณี ) ด่ านบ้ านฮวก จั งหวั ด พะเยา ด่านปางมอน เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว ให้ เป็นด่านถาวรเพื่อการค้าและ
การท่องเที่ยว
2. อุปสรรคในการพัฒนาการค้าชายแดน
2.1 ปัจจุบัน สปป.ลาว เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับสินค้านาเข้าจากประเทศไทยที่มี
มูลค่าเกิน 50 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ จึงขอเพิ่มวงเงินเป็น 200 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ
เพื่อสนับสนุนการค้าชายแดน สปป.ลาว - ไทย
2.2 ด่านชายแดน สปป.ลาว - ไทย ยังไม่มีจุดที่สามารถขอคืนภาษีมุลค่าเพิ่มได้
ดั ง นั้ น จึ ง ขอให้ ท างภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณ าอนุ มั ติ และเปิ ด จุ ด บริ ก ารคื น
ภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับนักท่องเที่ยวลาวและไย ที่ด่านชายแดนได้โดยต้องแสดงหนังสือ
เดินทาง
2.3 ปั จ จุ บั น ยั งไม่ มี ส ถาบั น การเงิน ไทยที่ รับ แลกสกุ ล เงิน กี บ เป็ น สกุ ล เงิน บาท
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการค้าขายมากขึ้น จึงขอให้สถาบันทางการเงินไทยตามด่าน
ชายแดนรับแลกเงินสกุลกีบและบาทได้

-72.4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว มีค่าธรรมเนียม
สูงและไม่เท่ากัน จึงขอให้ธนาคารแห่งชาติทั้งสองประเทศหารือเรื่องค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงินระหว่างประเทศไทย - ลาว ให้ถูกลงและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกัน
2.5 สปป.ลาว กาหนดให้สินค้าที่นาเข้าไปขายใน สปป.ลาวต้องติดฉลากเป็นภาษา
ลาว ทาให้ผู้ประกอบการต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ จึงขอผ่อนผัน
เรื่องการติดฉลากสินค้าเป็นภาษาลาวที่นาเข้าจากประเทศไทยจนถึงสิ้นปี 2560
2.6 ขอให้กระทรวงพาณิชย์กาชับและติดตามไม่ให้สินค้ าไทยที่หมดอายุเข้ามาขาย
ใน สปป.ลาว
3. การพั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคด้ า นการค้ า
ชายแดน
3.1 ร่ ว มกั น ศึ ก ษาแนวทางการท า Joint Border Special Economic Zones
(เศรษฐกิจ การค้า การเงิน อุตสาหกรรม) ร่วมกันในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย แขวงปอแก้ว, หนองคาย - ท่านาแล้ง เวียงจันทร์, นครพนม - ท่าแขก แขวงคาม่วน,
มุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต และช่องเม็ก อุบลราชธานี - วังเต่า แขวงจาปาสัก
3.2 รณรงค์ให้ ความรู้นักธุรกิจชายแดน สปป.ลาว และไทย ในการนา Form D
(หนังสือรับรองที่ยื่นขอใช้สิทธิลงหย่อนภาษีศุลกากร) มาใช้เพื่อลดต้นทุนนาเข้า ส่งออก
ทั้งสองฝ่าย
3.3 ขยายเวลาปิ ด ด่ า นจาก 22.00 น. เป็ น 24.00 น. ณ ด่ า นหนองคาย
มุกดาหาร และนครพนม
3.4 ร่ ว มกั น ศึ ก ษาและพั ฒ นาในเรื่ อ ง E - Commerce and Border trade
ของไทยและ สปป. ลาว
4. การติดตามผลการประชุม
ให้ทั้งสองฝ่ายมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าทุกๆ 3 เดือน โดยมีสภาการค้า
สปป. ลาว และสภาหอการค้าไทย เป็นเจ้าภาพหลัก โดยการสนับสนุนจากสมาคมไทย ลาว เพื่อมิตรภาพ และสมาคมลาว - ไทย เพื่อมิตรภาพ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.6 รายงานความคืบหน้า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด
ประธานหอการค้าจังหวัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี มุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ประกอบไปด้วย
5 ภาคส่ ว น ได้ แ ก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิ ช าการ ภาคประชาสั งคม และ
ภาคประชาชน ซึ่งได้ดาเนินการสรรหาคณะกรรมการบริหารบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
มุ ก ดาหาร (วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม) จ ากั ด จาก 4 ภาคส่ ว น จ านวน 10 คน ได้ แ ก่
ภาคเอกชน 5 คน ภาควิชาการ 2 คน ภาคประชาสังคม 2 คน และภาคประชาชน 1 คน
และได้มีการระดมทุน ซึ่งมีเป้าหมายในการระดมทุน จานวน 4,000 หุ้น จานวนเงิน
4,000,0000 บาท ขณะนี้ ร ะดมทุ น ได้ แ ล้ ว จ านวน 2,067 หุ้ น จ านวนเงิ น
2,076,500 บาท และมีผู้จองหุ้น จานวน 81 หุ้น จานวนเงิน 81,000 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ

-83.7 การส ารวจและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ตามแนวทางของ
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ทั่วประเทศ
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ด้ ว ยนายกรั ฐ มนตรี มี ข้ อ สั่ ง การในคราวประชุ ม คระรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
23 สิ ง หาคม 2559 ให้ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบการใช้ ง านของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV)
ทั้ งประเทศ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ บู ร ณาการ เชื่ อ มโยงและตรวจสอบระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์
วงจรปิ ด (CCTV) ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศให้ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง ก าหนดจุ ด ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งติ ด ตั้ ง เพิ่ ม ซึ่ ง ค าสั่ ง ดั ง กล่ า ว
ประกอบด้ว ย คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้ องโทรทั ศน์ว งจรปิ ด
(CCTV) จานวน 3 คณะ ได้แก่
1) คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ทั่วประเทศ
2) คณะกรรมการตรวจสอบการใช้ ง านของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด
(CCTV) ระดับจังหวัด
3) คณะกรรมการตรวจสอบการใช้ ง านของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด
(CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยคณะกรรมการตรวจสอบการใช้ ง านของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด
(CCTV) ระดั บ จั ง หวั ด นั้ น ประกอบด้ ว ย ผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
ที่รับ ผิดชอบจังหวัดในเขตตรวจราชการ เป็ นประธานกรรมการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเป็นกรรมการ
และหั วหน้าสานักงานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนตารวจภูธรจังหวัด
ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบจังหวัดใน
เขตตรวจราชการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
จังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัดมุกดาหาร และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ จานวน 401 ตัว
มีรายละเอียดดังนี้
1) ใช้งานได้ปกติ 323 ตัว
2) ใช้งานไม่ได้เลย 32 ตัว
3) ชารุด
23 ตัว
4) อยู่ระหว่างซ่อม 23 ตัว
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.8 การดาเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้ แจ้งว่า คณะรัฐ มนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 มกราคม
2560 เรื่อง การดาเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช โดยเห็นชอบ
ตามมติ คณะกรรมการพื ช น้ ามั น และน้ ามั น พื ช ครั้ ง ที่ 1/2559 เมื่ อ วั น ที่ 24
พฤศจิกายน 2559 โดยให้เปิดตลาดนาเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบ WTO คราวละ
3 ปี (ปี 2560 - 2562) ไม่จากัดปริมาณ อัตราภาษีนาเข้าร้อยละ 0 และให้เปิดตลาด
นาเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบการค้าอื่น ได้แก่ AFTA FTA และ ACMECS รวมทัง้ ให้
เปิดตลาดนาเข้าน้ามันถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ามันมะพร้าว คราวละ
3 ปี (ปี 2560 - 2562) ภายใต้ ก รอบ WTO และกระทรวงมหาดไทยให้ น ามติ
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มติที่ประชุม

คณะรัฐมนตรีเรื่องดังกล่าว เข้าหารือในการประชุม กรอ.จังหวัด เพื่อหารือถึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรในพื้น
ซึ่งการดาเนิ นการเปิ ดตลาดน าเข้าเมล็ ดถั่ว เหลื อง น้ ามัน ถัวเหลื อง มะพร้าว
เนื้ อ มะพร้าวแห้ ง และน้ ามัน มะพร้าวดังกล่ าวนั้ น ไม่ ส่ งผลกระทบต่อเกษตรในพื้ น ที่
จังหวัดมุกดาหารแต่อย่างใด เนื่องจากไม่มีผลผลิตภายในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5
เลิกประชุม

เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)
เวลา 16.๐0 น.
(ลงชื่อ).......................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายคุณากร จิระวัชร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

