รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
(กรอ.จังหวัดมุกดาหาร) ครั้งที่ 2/๒๕60
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********************
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์
ฤทธิ์สรไกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายนพดล
ไพฑูรย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
4. นายธนโชติ
โชติบุณยศักดิ์ แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
5. นายสมยศ
ชาญจึงถาวร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
6. นายสัจจา
วงศ์กิตติธร
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
7. นางพรอุมา
หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
8. นางสาวศรุดา นรสิงห์
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
9. นายสุรพงษ์
พินิตเกียรติสกุล แทนอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
10. นายวิญญู
รัตนาพันธุ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
11. นายสงคราม เผ่าหอม
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
12. นายอาพล
สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
13. นายพิเชฐ
แสงนิศากร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
14. นายไชยยง
อาจวิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
15. ผศ.ดร.กุลภา โภคสวัสดิ์
ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร
16. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
17. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสาคัญเรงดวน)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร

ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑. นางปุญชรัสมิ์
๒. นายวิทยา
๓. นายไพรฑูรย์
๔. นายสิริไพบูลย์
๕. นายชัยพล
๖. นายพร้อมพงษ์
๗. นายรุ่งเพชร

สินศักดิ์ชัย
จันทร์มิตร
สุขต่าย
อภิทีระฆัง
เกิดวงศ์บัณฑิต
มาพงษ์
กันตะบุตร

ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แทนผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทนโยธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

-2เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เวลา 09.00 น.
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/๒๕60 ซึ่งถือว่าเป็น
การประชุมครั้งที่ ๒ ของปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยการประชุมที่ผ่านมาล่าสุด ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ขอเชิญฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการฯ

ได้ จั ด ส่ งรายงานการประชุม คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุ กดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีทั้งหมด 9 หน้า จึงขอให้
ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ต่อไป
ประธาน
มีคณะกรรมการฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนใดหรือไม่
ผู้ทรงคุณ วุฒิด้านเศรษฐกิจ ฯ ขอแก้ไขวาระอื่นๆ โดยขอให้เพิ่มเติมข้อสังเกต จุดอ่อนของจังหวัด มุกดาหาร
คื อ ความล่ า ช้ าของการก่ อ สร้ างสนามบิ น พาณิ ช ย์ แ ละมหาวิ ท ยาลั ย ในพื้ น ที่ จั งหวั ด
มุกดาหาร
มติที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ กรอ.จั งหวั ด มุ ก ดาหาร ครั้งที่ 1/๒๕60
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3
คลังจังหวัด

มติที่ประชุม
คลังจังหวัด
มติที่ประชุม

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ปี พ.ศ.๒๕๖๐
สานั กงานคลังจังหวัด ได้จัดทารายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด พ.ศ.2560 ซึ่ง
เศรษฐกิจจังหวัด ปี พ.ศ.2560 คาดว่าจะชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.05 น้อยกว่าปี พ.ศ.
2559 ดังนี้ 1) ภาคการเกษตร ชะลอตัวจากปริมาณผลผลิตพืช ผลการเกษตรที่ลดลง
คาดการณ์ว่า ข้าว มันสาประหลัง และอ้อย จะลดลงเพราะมีการปรับเปลี่ยนพืนที่ไปปลูก
พื ช อื่ น ที่ มี ค วามเหมาะสมมากกว่ า 2) การใช้ จ่ า ยภาครั ฐ ภาพรวมมี ก ารชะลอตั ว
เนื่องจากเงินเดือนของข้าราชครู ซึ่งมีจานวนมากที่สุดในอัตราส่วนข้าราชการในจังหวัด
และกรมบั ญ ชีกลางได้ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงิน เดือนครู โดยจ่ายตรงเข้าบัญ ชี
เงิน เดื อนของครู ไม่ผ่ านจังหวัด เหมือ นแต่ก่ อน 3) การลงทุ น การลงทุ นยั งชะลอตั ว
เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางส่วนไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน 4) ภาคอุตสาหกรรม
มีการชะลอตัว เนื่ องจากประเทศเพื่อนบ้านงดกิจการการส่งออกเกี่ยวกับไม้ 5) ภาค
บริการ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากจานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
รับทราบ
3.2 รายงานผลการดาเนินงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
การรับ ลงทะเบีย นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ตั้งแต่วันแรกถึง
วันสุดท้าย มีจานวนผู้ลงทะเบียนในจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 1.5 แสนคน ซึ่งถือว่ามี
จานวนไม่มาก โดยในภาพรวมของประเทศมีจานวนประมาณ 13 ล้านคน
รับทราบ

-33.๓ รายงานภาวะการค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๐
พาณิชย์จังหวัด
การค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร ไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 จากประเทศไทยผ่าน
สปป.ลาว ไปเวีย ดนาม มีมู ล ค่า 48,000 ล้ านบาท เมื่ อเทียบกับ ปี ๒๕59 มีมูล ค่ า
23,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 50 หากเปรียบเทียบกับจังหวัดนครพนม
และจังหวัดหนองคาย พบว่า จังหวัดมุกดาหารมีมูลค่าการค้าชายแดนที่สูงสุด
ผู้แทนประธานหอการค้าฯ มูลค่าการค้าชายแดนอาจจะมีการค้าต่างประเทศรวมอยู่ด้วย เช่น การเข้ามาซื้อ
สินค้าในห้างสรรพสินค้าของชาวต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมามีปริมาณมากพอสมควร ดังนั้น
การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัด ควรให้มีความสอดคล้องกับทิศทางของการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวด้วย
ผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าในจังหวัด เมื่อปลายปี ๒๕๕๙ พบว่า ลูกค้า
สปป.ลาว ที่เข้ามาใช้บริการมีประมาณร้อยละ 10 ของจานวนลูกค้า ทั้งหมด แต่การซื้อ
สินค้าแต่ละครั้งมีประมาณมากและมียอดซื้อสูงกว่าลูกค้าคนไทย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.๔ สรุ ป ผลการประชุ ม หารื อ ร่ ว มระหว่ า งนายกรั ฐ มนตรี คณะกรรมการ กรอ.
ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
หัวหน้าสานักงานจังหวัด ผลการประชุมประกอบด้วย 8 ประเด็น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการ
ประชุม ดังนี้ ๑) ความก้าวหน้าในการดาเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมอบหมายให้
กระทรวงการต่างประเทศไปเร่งรัดเจรจากับ สปป. ลาว เพื่อบริหารจัดการแรงงานแบบ
ไป – กลับ ๒) การส่งเสริมป่าเศรษฐกิจครอบครัวเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่ที่มี
เอกสารสิทธิ์ มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก
ร่ ว มกั บ กระทรวงอื่ น ๆ ๓) โครงการ Sanuk Colors Food Valley: Diversity of
Functional Organic ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการและมอบหมายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็ น หน่วยงานหลั กในการดาเนินการ โดยเน้นย้าคือเรื่ องของการดาเนิน
โครงการจะต้ อ งค านึ งถึงศั ก ยภาพ ความพร้อ มของพื้ น ที่ โดยมี ก ารเชื่ อ มโยงเข้ ากั บ
เครือ ข่ายของเกษตรใน 3 จังหวัด ในกลุ่ มจังหวัด สนุ ก ๔) โครงการ Sanuk Farmer
Market เป็นการจัดตั้งกลุ่มตลาดสหกรณ์ของกลุ่มจังหวัดซึ่งจะตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนม โดยได้มอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลั ก
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย ๕) โครงการนาร่องเรื่องการบริห าร
จัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่ งยืนของจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมชลประทานไปดาเนินการศึกษาและออกแบบให้แล้วเสร็จภายในปี
2560 ๖) โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวแม่น้าโขง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และมอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ๗) โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย สปป.ลาว เวี ยดนาม และจีน มอบหมาย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลัก โดยให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และเป็นโครงการที่นาไปสู่การกระจายรายได้ให้กับชุมชนและพื้นที่ และ
๘) โครงการพัฒนาและบินสารวจแหล่งน้าบาดาลด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อสนับสนุน
แผนบริหารจัดการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเกษตรกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ มอบหมายกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มเป็ น
หน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการ
มติที่ประชุม
รับทราบ

-4๓.๕ คณะผู้แทนไทยนิคมอุตสาหกรรมไทย - จีน (ฉงจั่ว) มีกาหนดการเดินทางมา
เยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ห้วงวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หัวหน้าสานักงานจังหวัด คณะผู้แทนไทยนิคมอุตสาหกรรมไทย - จีน (ฉงจั่ว) จานวน ๕ คน มีกาหนดการ
เดิ น ทางมาเยี่ ย มชมเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษมุ ก ดาหาร ระหว่ า งวั น ที่ ๑๖ - ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งนาโดยนายโจว หั วหลิน เพื่อหารือเรื่องเศรษฐกิจกับคณะของ
จังหวัดมุกดาหารและเยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 1,080 ไร่
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.๖ ความคืบหน้าการขอคืนพื้นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ธนารักษ์พื้นที่ฯ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ได้ครอบครอง
พื้นที่ จานวน 2 แปลง ได้แก่ มห.489 เนื้อที่ประมาณ 1,110 ไร่ ในปี พ.ศ.2558 ได้
ส่งคืนพื้นที่ให้สานักงานธนารักษ์ พื้นที่ฯ จานวน 300 ไร่ และอีก 1 แปลงที่อยู่ติดกัน
คือ มห.506 เนื้อที่ประมาณ 26 ไร่ ทางเอกชนเป็นผู้อุทิศให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ใช้ในการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ผู้ แ ทนมหาวิ ท ยาลั ย ฯ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ข อเรี ย นว่ า สภาพพื้ น ที่ ส าหรั บ ก่ อ สร้ างมหาวิ ท ยาลั ย
อุบ ลราชธานี ในปั จจุบั นนั้ น มีส ภาพเป็ นพื้ น หิ น ถึงร้อยละ 95 และพื้น ที่ ราบส าหรับ
ก่อสร้างอาคารอีกประมาณ 300 ไร่ ปัจจุบันทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมีอยู่ 3 แห่ ง
ได้แก่ ๑) อาคารรวมใจ เป็นอาคารในบริเวณพื้นที่ราบติดกับทางเข้าอาคารเฉลิมพระ
เกี ย รติ 84 พรรษา ๒) ฐานรากอาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 84 พรรษา ที่ มี ก ารลงทุ น
ก่อสร้างไปแล้ว ประมาณ 30 - 50 ล้ านบาท ๓) อาคารที่ทาการที่โรงเรียนมุกดาลั ย
งบประมาณก่อสร้างประมาณ 18 ล้านบาท ปัจจุบันใช้ทาการเรียนการสอน
สาหรับแนวทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารในอนาคต
นั้น ขอเรียนให้คณะกรรมการฯ รับทราบ ดังนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ
เรื่องการยุติโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยในพื้นทีจ่ ังหวัดมุกดาหาร และคืนพื้นที่ก่อสร้าง
ให้กับจังหวัดมุกดาหาร ส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ สาหรับการจัดการ
เรียนการสอน ทางมหาวิทยาลัยได้มติให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ย้ายกลับ ไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 หลังจาก
การสอบเสร็จ เรีย บร้อย และได้กาหนดแนวทางเยียวยานักศึกษา ดังนี้ ๑) การจัดรถ
รับ ส่ งนั กศึ กษาจากจั งหวัด มุก ดาหารไปจังหวัด อุบ ลราชธานี ทุ ก บ่ ายวันศุ กร์ และวัน
อาทิตย์ ๒) การจัดหอพักให้นักศึกษาฟรี (หอพักสวัสดิการ) มูลค่า 8,560 บาท ต่อคน
ต่อภาคการศึกษา ๓) การจัดสรรทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ฟรี (ค่าเทอม) ๔) สาหรับ
นักศึกษาที่มีรายได้น้อยจะมีการหางานให้ทาระหว่างศึกษา
ผู้ แทนประธานหอการค้า ฯ อาคารของมหาวิท ยาลั บ อุ บ ลราชธานีที่ อยู่บริเวณโรงเรียนมุกดาลั ยจะมีการ
ดาเนิน การบริการจัดการอย่างไร หากทางมหาวิทยาลัยย้ายกลับจังหวัดอุบลราชธานี
ดังนั้ น จึ งขอเสนอเป็น มติ ผ่ านทาง กรอ.จังหวัด ให้ ทางส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) ทาเรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อไม่ให้อาคาร
ร้างหรือทรุดโทรม
ธนารักษ์พื้นที่ฯ
หากทางมหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ท าเรื่อ งบริจาคอาคารเรีย นให้ โรงเรีย นมุ ก ดาลั ย
อาคารก็จะตกเป็นที่ราชพัสดุ และหน่วยงานหรือส่วนราชการสามารถขออนุญาตใช้ได้
ส าหรั บ อาหารเรี ย นรวมใจก็เช่น กัน ดังนั้น อาคารทั้ งสองแห่ งเป็ น ของมหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานีแต่ปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ หากหน่วยงานใดประสงค์จะขอใช้ ประโยชน์ให้

มติที่ประชุม

-5ทาเรื่องไปที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เพื่อส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต่อไป
รับทราบ

๓.๗ รายงานผลการดาเนินงาน
เลขาธิการหอการค้าฯ การขอคืน VAT Refund ณ ด่านพรมแดนจังหวัดมุกดาหาร หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ได้นาเสนอต่อนักธุรกิจของไทยและ สปป.ลาว เมื่อเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา และ
ได้กาหนดประเด็นที่จะหารือกันในระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2560 ได้แก่
๑) การกาหนดจุดผ่อนปรนให้เป็นด่านถาวรเพิ่มเติม ๒) การผลักดันให้มีการเดินรถในกร
อป GMS บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก เป็นต้น
รองประธานหอการค้ า ฯ การขอคื น VAT Refund ทางหอการค้ า จั งหวั ด ได้ ผ ลั ก ดั น เรื่อ งนี้ ม าโดยตลอด
ระยะเวลาหลายปี
เลขาธิการหอการค้าฯ การประชุม Business Forum ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
โดยหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ได้กาหนดหัวข้อประชุม “ท่าเรือบก ประตูตะวันออกสู่
อาเซียน +” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษมุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๘ รายงานความคืบหน้า ๑) โครงการนาร่อง “การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
อย่างยั่งยืน จังหวัดมุกดาหาร” ๒) โครงการพัฒนาและบินสารวจแหล่งน้าบาดาล
ด้ ว ยวิ ธี ท างธรณี ฟิ สิ ก ส์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น แผนบริ ห ารจั ด การน้ า ในพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ และ ๓)
แนวความคิดในการออกแบบจัดวางผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ผู้แทนโครงการชลประทานฯ ๑) โครงการนาร่อง “การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัด
มุกดาหาร” โครงการชลประทานมุกดาหารได้เร่งรัดและติดตามการดาเนินงานอย่าง
ใกล้ชิดโดยคาดการณ์ว่า จะสามารถดาเนินการสารวจและออกแบบให้แล้วเสร็จภายใน
สิ้นปี 2560
รองผู้ว่าราชการจั งหวัด ฯ โครงการดังกล่ าว เป็นโครงการที่สื บเนื่องมาจากการประชุมหารือร่วมระหว่าง
นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่ วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่ มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ที่ลงพื้นทีจ่ ังหวัดนครพนม
ผู้แทน ผอ.ทสจ. ๒) โครงการพัฒ นาและบินสารวจแหล่งน้าบาดาลด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์เพื่อสนับสนุน
แผนบริหารจัดการน้า ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
มุกดาหารอยู่ระหว่างประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองประธานสภาอุต สาหกรรมจั งหวัด ฯ ๓) แนวความคิดในการออกแบบจัดวางผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดมุกดาหารสอดคล้องกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษบกิจพิเศษ และ
สถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีแนวคิดการจัดวางผังเมืองเป็น 10 โซน ได้แก่ ๑) โซนอาเภอ
ดงหลวง จะติดกับสกลนครและนครพนมโดยขีดแบ่งจากถนนเส้น 2292 ส่วนเป็นพื้นที่
การเกษตรส่ ว นใหญ่ เน้ น การส่ งเสริม ด้ านการเกษตร ๒) โซนอ าเภอค าชะอี อ าเภอ
หนองสูง ที่ติดจังหวัดกาฬสิน ธุ์ จะส่งเสริมด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ซึ่งจะมีในเรื่อง
ของโคขุนและส่งเสริมด้านศาสนา ๓) ส่วนที่ติดกับท่าทรายริมโรงและโรงงานน้าตาลขึ้น
ไปติดจังหวัดนครพนม มีถนนเส้น 2292 ใช้ในการขนส่งสินค้าและถนนเส้นทาง 2104
ซึ่งเส้นทางทั้ง 2 มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ริบบริเวณ ๔) โซนบริเวณแก่งกะเบาริมแม่น้า
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-6โขงจะดาเนินการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิธีชุมชนจะไม่ให้มีการสร้างตึกสูง
กว่า 2 ชั้น เหมาะสมต่อการทาถนนคนเดิน ๕) โซนบายพาสมีพื้นที่วิทยาลัยการอาชีพ
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงเสนอในด้านการศึกษาและสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล
และมหาวิทยาลัย ๖) โซนพื้นที่นาเสนอการนาแสดงสินค้าต่างๆ บริเวณทางข้ามสะพาน
๗) ส่งเสริมเป็นโซนเมืองการท่องเที่ยวส่งเสริมการลงทุนด้านที่พัก เช่น โรงแรม เป็นต้น
๙) พื้นที่เพื่อรองรับการขายเมืองเส้นทางไปยโสธร และอุบลราชธานี ๑๐) โซนอาเภอ
ดอนตาลจะเป็นการท่องเที่ยวชุมชนและด้านแผนไทย
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจฯ นาเสนอระบบโลจิสติกส์ฮับเชื่อมระหว่าง EWEC กับ EEC โดยใช้การขนส่งระบบ
รางจากมุกดาหารไปแหลมฉบัง ซึ่งจังหวัดจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องและ
ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม

เวลา 12.๐0 น.
(ลงชื่อ).......................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายรุ่งเพชร กันตะบุตร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

