รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
(กรอ.จังหวัดมุกดาหาร) ครั้งที่ 1/๒๕61
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕61
ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********************
ผู้มาประชุม
1. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2. นายปานทอง สระคูพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
3. นายธนโชติ โชติบุญยศักดิ์
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
4. นายไกรฑูรย์ สุวรรณปัฏนะ แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร รองประธานกรรมการ
5. นายสัจจา วงค์กิตติธร
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รองประธานกรรมการ
จังหวัดมุกดาหาร
6. นายวิทวัฒน์ ชุติคุณากร
แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร รองประธานกรรมการ
7. นางวรจิตร์ ปัญญาดี
คลังจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
8. นางสาวศรุดา นรสิงห์
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
9. นายวสันต์ นิสัยมั่น
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
10. นายไพศาล แสงหิรัญ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
11. นางสาวจริยา ถานัน
แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
12. นายคายืน วงค์ชาลี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
13. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
14. นายณัฐพล สุริยนต์
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
15. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
๒. นายพิเชฐ แสงนิศากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
๓. นายไชยยง อาจวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
๔. ดร.กุลภา โภคสวัสดิ์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด
๕. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
๖. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
๗. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑. นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย
๒. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล
๓. นายภพ ภูสมปอง
๔. นายอนน บุญกระสาน
๕. นายวิชัย พลอยกลม
๖. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายอาเภอดอนตาล
/๗. นายมีนา...
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๘. นายรุ่งเพชร กันตะบุตร
เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

มติที่ประชุม

แทนนายอาเภอเมืองมุกดาหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

เวลา 13.30 น.
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/๒๕60 ซึ่งถือ
ว่าเป็ น การประชุม ครั้ง แรกของปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยการประชุม ที่ผ่ านมาครั้ง ล่ าสุ ด เป็ น
ครั้งที่ ๓/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม 2560 โดยในโอกาสแรกของการประชุมนี้
มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. ตามที่ รั ฐ บาลได้ เห็ น ชอบให้ ด าเนิ น โครงการไทยนิ ย ม ยั่งยื น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปประธรรม โดยมีกรอบหลักในการดาเนินการเพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 10 เรื่อง ได้แก่ ๑) สัญญาประชาคมผูกใจ
ไทยเป็ น หนึ่ ง ๒) คนไทยไม่ทิ้งกัน ๓) ชุมชนอยู่ดีมีสุข ๔) วิถีไทยวิถีพ อเพี ยง ๕) รู้สิท ธิ
รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ๖) รู้กลไกการบริหารราชการ ๗) รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม ๘) รู้เท่าทัน
เทคโนโลยี ๙) ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และ ๑๐) งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน
(Function) โดยมี ก ลไกการขั บ เคลื่ อ น 4 ระดั บ ระดั บ ประเทศมี น ายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธาน ระดับจั งหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ระดับอาเภอมีนายอาเภอ
เป็นประธาน และทีมขับเคลื่อนระดับตาบล สาหรับการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
จังหวัดมุกดาหาร จะดาเนินการ ๔ เวที ดังนี้
๑.๑ เวทีแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ระยะเวลา ๓๐ วัน
๑.๒ เวทีการสร้างการรับรู้ กลไก สิทธิหน้าที่ของประชาชน ระยะเวลา ๒๐ วัน
๑.๓ เวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนตามวิถีไทย
๑.๔ เวทีสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐
๒. สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงิน งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ล้ านบาท เพื่อ ใช้ จ่ายในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน ๔ ด้าน ดังนี้
2.1 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิ การ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน
2.2 พัฒนาเชิงพื้นที่ สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่มี
ความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
2.3 ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ
2.4 รายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 2 ...

-3ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม 2560
ฝ่ายเลขานุการ
ตามที่จังหวัดได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จจังหวัดมุ กดาหาร ครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่ อวัน พฤหั ส บดี ที่ ๑2
ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัด โดยมีวาระนาเสนอ
ให้ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ จ านวน ๕ เรื่ อ ง ได้ แ ก่ ๑) รายงานภาวะเศรษฐกิ จ การคลั ง
๒) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ๓) รายงานภาวะการค้าชายแดนด้านจังหวัด
มุกดาหาร ปี 2560 ๔) รายงานผลการดาเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ๕) การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 3/๒๕๖๐ ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีทั้งหมด
7 หน้า จึงขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ กรอ.จั งหวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ 3/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
คลังจังหวัด
ประมาณการเศรษฐกิ จ จังหวัด มุ กดาหาร ปี พ.ศ.๒๕๖๐ และแนวโน้ ม ปี พ.ศ.
2561 คาดว่า จะชะลอตั ว ร้ อ ยละ 5.67 ในด้ านการผลิ ต จากภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ในขณะที่ภาคบริการยังขยายตัวได้ดี สาหรับด้านการใช้จ่ายชะลอตัวจากการ
ลงทุนของภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้าชายแดน ในขณะที่การบริโภคของ
ภาคเอกชน ปี พ.ศ.2561 ขยายตัวร้อยละ 5.85 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี สาหรับภาวะเศรษฐกิจ
การคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑ สรุปดังนี้
1. ด้านการผลิต ดัชนีภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -41.57 เป็นผลจากปริมาณ
ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดลดลงเนื่องจากพื้นที่เก็บเกี่ยวลดลงจากการเร่งเก็บเกี่ยว
ผลผลิตช่วงสิ้นปี 2560 ที่ผ่านมามากเกินไป
2. ด้านการใช้จ่าย ดัช นีการค้าชายแดนชะลอตัวทั้งการส่ งออกและนาเข้า โดย
มูลค่าการส่งออกชะลอตัวร้อยละ 18.78 และมูลค่าการนาเข้าชะลอตัวร้อยละ 0.40
มติที่ประชุม
รับทราบ
พาณิชย์จังหวัด

๔.2 การเตรียมงานประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ความคื บ หน้ า การด าเนิ น กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ ศั ก ยภาพการค้ า การลงทุ น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ (Business forum) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การ
ลงทุนกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล ปีงบประมาณ 2561 โดยได้จัดประชุมผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางในการดาเนิน
กิจกรรม จานวน 3 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม .และจังหวัดสกลนคร
/เมื่อเดือน ...
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มติที่ประชุม

เมื่อเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล รับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ เพื่อเตรียมจัดประชุมสรุปผลในเดือนมีนาคม 2561
รับทราบ

๔.3 รายงานภาวะการค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัด
มู ล ค่ าการค้ าชายแดนระหว่ างจังหวัด มุ ก ดาหาร จังหวัด นครพนม และจั งหวั ด
หนองคาย ห้วงเดือนตุลาคม 2560 - มกราคม 2561 สรุปดังนี้ จังหวัดมุกดาหารมีมูลค่า
การค้ารวม 76,629 ล้านบาท (ส่งออก 46,176 ล้านบาท และนาเข้า 30,452 ล้านบาท)
จังหวัดนครพนมมีมูลค่าการค้ารวม 27,904 ล้านบาท (ส่งออก 18,345 ล้านบาท และ
นาเข้า 8,987 ล้านบาท) และจังหวัดหนองคายมีมูลค่าการค้ารวม 21,402 ล้านบาท
(ส่งออก 57,090 ล้านบาท และนาเข้า 2,802 ล้านบาท)
ผู้แทนหอการค้าฯ
เนื่องจากที่ผ่านมามีการอ้างอิงตัวเลขมูลค่าการค้าผ่านแดนจากหลายแหล่งที่มา
แตกต่างกัน โดยใช้การเก็บข้อมูลอ้างอิงแบบปีงบประมาณและปีปฏิทินสากลทาให้ตัวเลข
มูลค่าการค้าผ่านแดนที่ใช้อ้างอิงไม่ตรงกัน ซึ่งทาให้นักลงทุนภาคเอกชนมีความสับสนหรือ
นาไปใช้คาดการณ์ทางเศรษฐกิจคลาดเคลื่อน ดังนั้น จึงเสนอให้จังหวัดจัดทาข้อมูลสรุป
มูลค่าการค้าผ่านแดนของจังหวัดเป็นรายไตรมาส และจัดแถลงข่าวให้ สื่อมวลชนได้รับ
ทราบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด (ด้านเศรษฐกิจและสังคม)
และมอบหมายสานักงานคลังจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสานักงานพาณิชย์จังหวัดและ
ด่านศุลกากรมุกดาหาร จัดแถลงข่าวเป็นรายไตรมาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ
ให้กับภาคเอกชน
มติที่ประชุม
รับทราบให้สานักงานคลังจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสานักงานพาณิชย์จังหวัดและ
ด่านศุลกากรมุกดาหาร จัดแถลงข่าวเป็นรายไตรมาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ
ให้กับภาคเอกชน
๔.4 รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารในระยะต่อไป
หัวหน้าสานักงาน
ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติรับทราบ
จังหวัด
และเห็ น ชอบตามมติ คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิจพิ เศษ (กนพ.) ครั้งที่
2/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนพ. เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการพิจารณาของคณะทางานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุน
ในพื้ น ที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิ เศษ ซึ่งผู้ ยื่นซองเสนอโครงการลงทุนในพื้น ที่เขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและหนองคายไม่ได้รับสิ ทธิการพัฒ นา เนื่องจากมีคุณ สมบัติ
ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด ดังนี้
๑) เห็นชอบการปรับปรุงเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อเสนอการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และการกาหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ลงทุน รวมทั้งการให้น้าหนักคะแนน
โดยให้ เร่งดาเนิน การในเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษที่มีความพร้อมก่อน สาหรับพื้นที่อื่น
มอบหมายกรมธนารักษ์ปรับปรุงรายละเอียดการสรรหาและคัดเลือกผู้ลงทุน เพื่อให้สามารถ
ดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะSMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

/๒) มอบหมาย…
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มติที่ประชุม

ประธาน

มติที่ประชุม

๒) มอบหมายกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาทบทวน
มาตรการส่ งเสริ ม การลงทุ น ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษชายแดน เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs และ Micro SMEs เข้ามาลงทุนในพื้นที่มากขึ้นและ
พัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
2. การทบทวนมาตรการเร่ ง รั ด การลงทุ น ในพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ
มุกดาหาร เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนา โดยให้ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน
ราชพัสดุเฉพาะในเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษตาก กาญจนบุรี นครพนม และหนองคาย
เป็นระยะเวลา 2 ปี หากมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของเงินลงทุนในปีที่ ๑
ของรอบปีที่ทาสัญญาเช่า และยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเวลา ๑ ปี หากมีการลงทุน
จริงไม่น้ อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของเงินลงทุนในปีที่ ๒ ของรอบปีที่ทาสั ญญาเช่าเพื่ อจูงใจ
ให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยกาหนดสิ้นสุดการให้สิทธิประโยชน์ภายในปี 2563
3. ความก้าวหน้าการดาเนินงาน
๑) รั บ ทราบการเพิ่ ม เติม พื้ น ที่ ราชพั ส ดุเขตพั ฒ นาเศรษฐกิจพิ เศษมุ กดาหาร
เนื้อที่ 1,081-0-23.10 ไร่
๒) การวางแนวทางการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ
ศสช. ได้ ห ารื อ กั บ กระทรวงมหาดไทย โดยให้ จั งหวั ด ที่ มี เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ
๑๐ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและจัดทาเว็บไซต์
3) การติดตามประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สศช. ได้ติดตาม
ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งาน สอบถามความพึ ง พอใจภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง ศึ ก ษา
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ และจัดทาข้อเสนอแนะในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
รับทราบ
๔.5 ความคืบหน้าการจัดหาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อมาจัดการเรียนการสอนในจังหวัด
มุกดาหาร
หลังจากที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ยุติการเรียนการสอนของหน่วยจัดการเรียน
การสอนนอกสถานที่ตั้งจังหวัดมุกดาหารเมื่อปี ๒๕๖๐ ทาให้มีสถาบันอุดมศึกษาหลาย
แห่ ง ของรั ฐ ให้ ค วามสนใจที่ จ ะเข้ า มาจั ด การเรีย นการสอนในพื้ น ที่ จั งหวั ด มุ ก ดาหาร
ซึง่ จังหวัดจะได้มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.มุกดาหาร)
จัดทาข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับบริบท
ของจังหวัดมุกดาหารต่อไป จานวน ๕ สถาบัน ประกอบด้วย
๑. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ (สกลนคร)
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับทราบ

/ระเบียบ …

-6ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การเสนอขอเปิดจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่อาเภอชายแดน
ผู้แทนหอการค้าฯ
นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหารแจ้งว่า ได้ส่ง
มอบเอกสารให้ กับ นายดนัย มู่สา ผู้ ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่ งชาติ เพื่อขอให้
ส านั กงานสภาความมั่ น คงแห่ งชาติพิ จารณาสนั บ สนุ น การขอเปิ ดจุ ด ผ่ อ นปรนการค้ า
ในพื้นที่อาเภอดอนตาล อาเภอหว้านใหญ่ และอาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
อี ก ทั้ ง ได้ น าเสนอในการประชุ ม คณะกรรมการร่ ว มภาคเอกชน 3 สถาบั น (กกร.)
ซึ่งประกอบด้ว ย สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย สภาอุต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย
และสมาคมธนาคารไทย โดยที่ประชุมดังกล่าวมีมติเห็นชอบให้หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
น าเสนอการขอเปิ ดจุ ดผ่ อนปรนการค้าในพื้ น ที่ อ าเภอชายแดนด้านจั งหวัด มุ กดาหาร
ผ่านการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านดอนตาล หมู่ที่ ๑ ตาบลดอนตาล อาเภอ
ดอนตาล บ้ านสองคอน หมู่ที่ 3 ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ และบ้ านส้ มป่อย
หมู่ที่ 2 ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร
ประธานฯ
แนวทางการขอเปิดจุดผ่ อนปรนการค้านั้น เป็น อานาจของกระทรวงมหาดไทย
เมื่อหน่วยงานด้านความมั่นคงและสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว
จะพิจารณาสั่งการมอบอานาจมาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการเปิดจุดผ่อนปรนการค้า
ทั้งนี้ การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ในการ
พิ จ ารณาการเปิ ด จุ ด ผ่ านแดนประเภทต่ า งๆ ของส านั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ งชาติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วจึงมีมติ ดังนี้
๑. การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่อาเภอชายแดนจะเป็นประโยชน์กับจังหวัด
มุกดาหารในมิติด้ านเศรษฐกิจ โดยจะก่ อให้ เกิดรายได้แก่ชุมชนที่ เป็น บริเวณที่ ตั้งของ
จุดผ่อนปรนการค้า จึงเห็น ชอบหลักการที่จะเสนอการเปิดจุดผ่อนปรนในพื้นที่ ๓ อาเภอ
ดังนี้
- บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๑ ตาบลดอนตาล อาเภอดอนตาล
- บ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่
- บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร
2. มอบหมายให้ อาเภอชายแดนไปดาเนินการประสานงานหน่วยงานด้านความ
มั่นคง เพื่อเสนอความเห็นในมิติด้านความมั่นคง ความพร้อม บุคลากร ผลกระทบ และให้
ประสานเมืองของ สปป.ลาว ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามในมิติด้านการต่างประเทศว่ามีความพร้อม
สาหรับเปิดจุดผ่อนปรนการค้า ด่านประเพณี หรือด่านท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร โดยจะต้อง
มีการจัดทาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในการเสนอเปิดเป็นจุดผ่านแดนร่วมกัน
3. มอบหมายให้สานักงานจังหวัดมุกดาหารจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งมิติ
ด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคงในห้วงกลางเดือนมีนาคม 2561 โดยให้นาข้อเสนอ
ตามมติที่ประชุมข้อ ๒ เสนอในการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาถึงความจาเป็นในการเปิด
จุดผ่อนปรนการค้าของทั้ง ๓ อาเภอ
/4. เห็นชอบ

-74. เห็นชอบในหลักการให้หอการค้าจังหวัดมุกดาหารผลักดันการขอเปิดจุดผ่อ น
ปรนการค้ า ผ่ า นช่ อ งทางการประชุ ม ขององค์ ก รภาคเอกชน อาทิ หอการค้ า ไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) หรือ
องค์กรเอกชนอื่นๆ ตามเห็นสมควร
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ผอ.แขวงทางหลวง
ขอรายงานผลการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารของรัฐมนตรีว่าการ
ชนบทจังหวัด
กระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
โดยได้เดิน ทางไปตรวจติ ดตามโครงการปรับ ปรุงถนนสายบ้ านคาป่าหลาย – อาเภอ
หว้านใหญ่ เนื่ องจากมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างล่าช้า ประสบ
ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง โดยมอบให้แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างเร่งรัด
การก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 และให้ผู้รับจ้างเพิ่มเครื่องจักร
และรถฉีดน้าเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม

เวลา 16.0๐ น.
(ลงชื่อ) นายรุ่งเพชร กันตะบุตร ผู้จดรายงานการประชุม
(นายรุ่งเพชร กันตะบุตร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

