รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
(กรอ.จังหวัดมุกดาหาร) ครั้งที่ 3/๒๕60
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********************
ผู้มาประชุม
1. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายปานทอง สระคูพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายธนโชติ โชติบุญยศักดิ์
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
4. นายพิเชฐ แสงนิศากร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
5. นายบัณฑิต ตั้งประกิจ
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
6. นายวสันต์ ยุทธนาปกรณ์
เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
7. นางพรอุมา หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
8. นางสาวศรุดา นรสิงห์
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
9. นายวสันต์ นิสัยมั่น
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
10. นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
11. นางสาวจริยา ถานัน
แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
12. นายพงศธร พังแสงสุ
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
13. นายคายืน วงศ์ชาลี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
14. นายไชยยง อาจวิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
15. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
16. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
17. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
18. นายชัยพล เกิดวงศ์บัณฑิต
แทนเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
19. นายสัจจา วงศ์กิตติธร
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ดร.กุลภา โภคสวัสดิ์

ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด

ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์
๒. นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย
๓. นายอารักษ์ ส่องแสง
๔. นายเดชา สายบุตร
๕. นายสุภชาติ ราชิวงศ์
๖. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล
๗. นายสิริไพบูลย์ อัตรพีระฆัง
๘. นายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร

-2๙. นายอาพล สุดนิคม
๑๐. นายไพฑูรย์ สุขต่าย
๑๑. นายปรมินทร์ วงค์พระลับ
๑๒. นายประนอม ชวดเมืองปักษ์
๑๓. นายภราดร จันงาม
๑๔. นายบัญชา สุวิมล
๑๕. นายจิรโรจน์ เรืองกิตต์ชัยกุล
๑๖. นายพัชรากร ฤกษ์ใหญ่
๑๗. นางสาวเฉลิมรัตน์ เรืองวราคม
๑๘. นายกุศล ใศละบาท
๑๙. นายสุเทพ ประคองพันธ์
๒๐. นายรุ่งเพชร กันตะบุตร
เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
แทนผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ
กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
วิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
กรรมการสมาคมอุสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

เวลา 09.00 น.
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/๒๕60 ซึ่งถือว่าเป็น
การประชุมครั้งที่ สามของปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยการประชุมที่ผ่านมาครั้งล่าสุด ครั้งที่ ๒/
2560 เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม 2560 ขอเชิญฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

หัวหน้าสานักงานจังหวัด ตามที่จังหวัดได้จัดการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญ หาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕60 เมื่อวันพฤหั ส บดีที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้ องประชุม ดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัด โดยมีวาระ
นาเสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ จานวน ๘ เรื่อง ได้แก่ ๑) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
ปี พ.ศ.๒๕๖๐, ๒) รายงานผลการดาเนินงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี
2560, ๓) รายงานภาวะการค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๐, ๔) สรุปผล
การประชุ ม หารื อ ร่ว มระหว่ างนายกรัฐ มนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่ ว นกลาง และ
คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, ๕) คณะผู้แทนไทย
นิคมอุตสาหกรรมไทย - จีน (ฉงจั่ว) มีกาหนดการเดินทางมาเยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษมุกดาหาร ห้วงวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐, ๖) ความคืบหน้าการขอคืน
พื้นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร,
๗) การขอคื น VAT Refund และ ๘) รายงานความคื บ หน้ าโครงการน าร่ อ ง “การ
บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดมุกดาหาร” และโครงการพัฒนาและ
บิน ส ารวจแหล่งน้ าบาดาลด้วยวิธีทางธรณี ฟิสิกส์เพื่อสนับสนุ นแผนบริห ารจัดการน้า
ใน พื้ น ที่ เข ต พั ฒ น าเศ รษ ฐ กิ จ ภ าค อุ ต ส าห ก รรม แ ล ะ เก ษ ต รก รรม ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีทั้งหมด
๖ หน้า จึงขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมฯ ต่อไป
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ กรอ.จั งหวั ด มุ ก ดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕60
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ผู้แทนผู้อานวยการโครงการชลประทาน โครงการนาร่อง “การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
จังหวัดมุกดาหาร ที่เสนอในการประชุมหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.
ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ เมื่อ
วัน ที่ ๒๗ มีน าคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครพนมนั้น ที่ประชุมเห็ นชอบในหลักการและ
มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมชลประทาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียดของโครงการ โดยให้คานึงถึงศักยภาพ
และความพร้อมในการเพิ่มมูลค่าที่ครบวงจรให้เชื่อมโยงกับเครือข่ายเกษตรกรที่มีอยู่แล้ว
ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ตลอดจนกาหนดกลไกการบริหารจัดการในรูปแบบประชารัฐที่อยู่ใน
พื้ น ที่ ให้ เกิ ด ประโยชน์ เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งและยั่งยื น ก่ อ นที่ จ ะขอรับ การ
สนับสนุนตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา กรมชลประทานได้พิจารณาจุดที่จะติดตั้ง
ประตูระบายน้ าห้ วยมุก และมีความเห็ นว่ามีความเหมาะสมที่ ก่อสร้างอยู่ในเขตบ้าน
ด่านคา ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร และบริเวณดังกล่าวราษฎรยินยอมให้
ก่อสร้างแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทารายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น การกาหนด
รูปแบบอาคาร และได้ดาเนิ นการสารวจภูมิประเทศแล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้รับงบประมาณ
ในการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
ประมาณการด้านเศรษฐกิจของจังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ ๔.๒๒
เมื่อเทียบกับปีทผี่ ่านมา ซึ่งเป็นการชะลอตัวทั้งด้านการผลิต และด้านการใช้จ่าย ดังนี้
๑) ด้านการผลิต คาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ 2.๖๘ ซึ่งมาจากภาคการเกษตรชะลอ
ตัวของผลผลิตยางพาราและอ้อยโรงงานร้อยละ 2.53 ภาคอุตสาหกรรมซึ่งชะลอตัวตาม
ปริมาณสินค้าเกษตรที่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 3.14 และภาคการ
บริการและการท่องเที่ยวคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.38 จากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและ
การยกเลิกมาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว
2) ด้านการใช้จ่าย คาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ 7.28 ซึ่งมาจากการลงทุนภาคเอกชน
ชะลอตัวร้อยละ 3.38 การใช้จ่ายภาครัฐชะลอตัวร้อยละ 6.17 การค้าชายแดนชะลอตัว
ร้อยละ 8.83 และการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.75 จากการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและการใช้จ่ายของประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่งผลให้เกิด
การหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
รับทราบ
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คลังจังหวัด

มติที่ประชุม
พาณิชย์จังหวัด

มติที่ประชุม

๔.๒ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๐
จานวนยอดผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๐ ของจังหวัดมุกดาหาร จานวน ๘๔,๕๙๕
ราย การใช้สิ ทธิ์ จะต้องใช้สิทธิ์ด้วยตนเอง 1 คน/บัตร/สิ ทธิ์ ภายในวงเงิน ตามที่รัฐบาล
กาหนด หากซื้อสินค้าหรือใช้บริการเกินวงเงินจะต้องชาระส่วนที่เกินเอง วงเงินคงเหลือใน
แต่ ล ะเดื อ นไม่ ส ามารถสะสมเพื่ อ ใช้ ในเดื อ นถั ด ไปได้ ส าหรั บ ผู้ พิ ก าร ผู้ สู งอายุ ผู้ ป่ ว ย
ติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางได้ สามารถให้ผู้ดูแลใช้สิทธิ์แทนได้โดยการมอบอานาจ
รับทราบ
๔.๓ รายงานภาวะการค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๐
การค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหารในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีมูลค่าการค้า
ชายแดนรวม 19,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2560 จานวน 3,694
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.10 หากเทียบกับเดือนเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว (สิงหาคม
2559) มูลค่าการค้าชายแดนรวมเพิ่มขึ้น 5,134 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.29
มู ล ค่ าการส่ งออก 11,279 ล้ า นบาท มู ล ค่ า การน าเข้ า 8,403 ล้ านบาท และได้
ดุลการค้า 2,876 ล้านบาท
รับทราบ

๔.๔ รายงานผลการดาเนินงาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร
กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐฯ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด จัดตั้ง
ขึ้น เมื่อวัน ที่ 5 สิงหาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จานวน 4,000 หุ้ น
เป็นจานวนเงิน 4,000,000 บาท ตั้งอยู่ที่ 93/25 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล ตาบล
ศรีบุ ญ เรื อง อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร ด าเนิ น งานครอบคลุ ม ๔ ด้าน
ได้แก่ ด้านเกษตร ด้านแปรรูป ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน และกิจกรรมพิเศษ ดังนี้
1) ด้ า นการเกษตร เช่ น การจั ด ท าโครงการผู ก ปิ่ น โตข้ า ว และโครงการข้ า ว
อินทรีย์พรีเมี่ยม เพื่อเป็นการประกันราคาข้าวช่วยชาวนา ป้องกันราคาข้าวตกต่าและ
ข้าวล้นตลาด เพิ่มช่องทางการจาหน่ายข้าวสารจากกลุ่มเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคโดยตรง
และการผลิ ตข้าวที่ ได้คุณ ภาพ และมากด้วยคุณ ค่าทางโภชนการ ไม่เป็ นอันตรายต่อ
ผู้บริโภค
2) ด้านการแปรรูป สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่า
คราม ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร โดยได้จัดทาโครงการผ้ าขาวม้าโบราณ
สร้ างสรรค์ เพื่ อเป็ น การพั ฒ นาคุณ ภาพผลิ ตภั ณ ฑ์ ผ้ าขาวม้าให้ ได้มาตรฐานและสี สั น
สวยงาม สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาดและการเพิ่มช่องทางตลาดให้กับกลุ่มทอผ้า
ย้อมครามและแปรรูป
3) ด้านการท่องเที่ยว โดยการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาแผนการพัฒนา
กลุ่มโฮมสเตย์ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ๑) โฮมสเตย์บ้านภู หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตาบลบ้านเป้า
อาเภอหนองสูง ๒) โฮมสเตย์บ้านแข้ ตาบลบ้านค้อ อาเภอคาชะอี และ ๓) โฮมสเตย์
ท่าไค้ - นาแล หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร
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มติที่ประชุม

๔) กิจกรรมพิเศษ ได้แก่ ๑) โครงการ Outlet ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร เพื่อ
เป็ น จุดศูน ย์รวมสินค้าประจาจังหวัด รวมถึงการประชาสัมพัน ธ์สิน ค้าและผลิตภัณ ฑ์
สร้างรายได้และกระจายรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และ ๒) โครงการ OTOP
Junior เพื่อกระจายรายได้จากชุมชนลงสู่โรงเรียน และทาให้เด็กนักเรียนได้ฝึกสมาธิใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามนโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
รับทราบ

๔.๕ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
๔.๕.๑ คณะกรรมการอานวยการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัด คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้ประกาศให้จังหวัด
มุกดาหารเป็น เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
และจังหวัดได้มีคาสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๑๗๐๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานจัดตั้งเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เพื่อ
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษมุกดาหารให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาและ
สภาพพื้นที่ของจังหวัด รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความ
สงบแห่ งชาติ ประกอบด้ว ย ๕ คณะทางาน ได้แก่ ๑) คณะกรรมการอานวยการ ๒)
คณะทางานด้านสิทธิประโยชน์ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ๓) คณะทางาน
ศูน ย์ บ ริการเบ็ ดเสร็จด้า นแรงงาน สาธารณสุ ข และความมั่งคง ๔) คณะท างานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร และ ๕) คณะทางานด้านการกาหนดขอบเขตพื้นที่
การลงทุน ผังเมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
นอกจากแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
แล้ว ยังได้ดาเนินการขับเคลื่อนในด้านอื่นๆ ได้แก่ ๑) จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเรื่อง
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ๒) จัดทาแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิ เศษมุ ก ดาหาร ๓) จัด สั ม มนาเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษมุ ก ดาหาร ๔) จัด ท าป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ติดตัง้ ประชาสัมพันธ์ ๔ มุมเมือง ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และ
๕) จัดทาหนั งสือผลการดาเนินงานเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และคู่มือการ
ลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
มติที่ประชุม
รับทราบ
พาณิชย์จังหวัด

มติที่ประชุม

๔.๕.๒ คณะทางานด้านสิทธิประโยชน์ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ และสิ ท ธิ พิ เศษในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษมุ กดาหาร ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ งเสริม การลงทุ น ที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวัน ที่ ๑๘ ธัน วาคม ๒๕๕๗ เรื่อ ง
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้กาหนดสิทธิประโยชน์ในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็น ๒ กรณี ได้แก่ ๑) กรณีกิจการตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการ
ลงทุน ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ ๒) กรณี กิจ การเป้ าหมายตามที่ คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด ๘ ปี (จากัด
วงเงิน ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐๐), ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุ คคลร้อยละ ๕๐ เพิ่มอีก ๕ ปี
เป็นต้น
รับทราบ
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แรงงานจังหวัด

มติที่ประชุม

๔.๕.๓ คณะทางานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่งคง
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่งคง
จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑) สานักงาน
จัดหางานจังหวัด เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว การนาเข้าคนต่างด้าวตาม MOU ซึ่ง
ปัจจุบันมีจานวนแรงานต่างด้าวเข้ามาทางานในจังหวัดมุกดาหาร จานวน ๑,๑๔๘ คน,
๒) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ให้คาปรึกษาแก่นักลงทุน นายจ้าง/
เจ้าของสถานประกอบการ การใช้งานแรงงานให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑, ๓) สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ให้คาปรึกษาแก่นักลงทุน
นายจ้าง/เจ้ าของสถานประกอบการ เกี่ยวกับภารกิจของกรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน รับ
สมั ครทดสอบฝี มือ แรงงาน, ๔) ส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวัด ให้ คาปรึกษาเกี่ ยวกั บ
สุขภาพแรงงาน การประกันสุขภาพในเขตจังหวัด และ ๕) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
มุกดาหารให้คาปรึกษาและปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
รับทราบ

๔.๕.๔ คณะทางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด่านศุลกากร
ผู้แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ได้แก่
๑) โครงการก่อ สร้างถนนสายมุ ก ดาหาร - ธาตุพ นม ระยะทาง ๒๓.๘๓๑ กิโลเมตร
งบประมาณ ๑,๐๕๐ ล้านบาท ปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้า งเป็น
ถนนขนาด ๔ ช่องจราจร กาหนดแล้วเสร็จปี ๒๕๖๒, ๒) โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข ๑๒ ช่ว งบ้ านนาไคร้ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ - อาเภอคาชะอี
จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง ๓๖.๓๐๘ กิโลเมตร งบประมาณ ๒,๔๐๐ ล้านบาท ปัจจุบัน
กรมทางหลวงอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างเป็นถนนขนาด ๔ ช่องจราจร กาหนดแล้ว
เสร็จปี ๒๕๖๒, ๓) โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ง๒ และ ง๓ (เส้น
รอบเมืองตอนใน) ระยะทาง ๗.๕๓๘ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๔๒ ล้านบาท และ ๔)
โครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร และ
จังหวัดนครพนม ระยะทางประมาณ ๓๕๖.๗ กิโลเมตร
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๕.๕ คณะทางานด้านการกาหนดขอบเขตพื้นที่การลงทุน ผังเมือง และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้ให้ความเห็นชอบ
ขอบเขตพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษมุ ก ดาหาร ๓ อ าเภอ ๑๑ ต าบล เนื้ อ ที่
๓๖๑,๕๒๔ ไร่ ดังนี้ ๑) อาเภอเมืองมุกดาหาร จานวน ๕ ตาบล ได้แก่ ตาบลศรีบุญเรือง
ต าบลมุ ก ดาหาร ต าบลบางทรายใหญ่ ต าบลค าอาฮวน ต าบลนาสี น วน ๒) อ าเภอ
ดอนตาล จ านวน ๒ ต าบล ได้ แ ก่ ต าบลดอนตาล ต าบลโพธ์ ไทร และ ๓) อ าเภอ
หว้านใหญ่ จานวน ๔ ตาบล ได้แก่ ตาบลหว้านใหญ่ ตาบลป่งขาม ตาบลบางทรายน้อย
ตาบลชะโนด
มติที่ประชุม
รับทราบ

-7๔.๕.๖ ความคืบหน้าการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุ ๑,๐๘๐ ไร่
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ มีคาสั่ง
ที่ ๑๗/2558 ให้พื้นที่ ๑,๐๘๐ ไร่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิ เศษฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ ตกเป็นที่ราชพัสดุ
และกรมธนารักษ์ได้ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าว จานวน ๒ ครั้ง พบว่า
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินของกรมธนารักษ์ ซึ่งคาดว่าจะเปิด สรรหาผู้ลงทุนพัฒ นา
ครั้งที่ ๓ ภายในสิ้นปี พ.ศ.๒๕๖๐
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๖ การแก้ไขปั ญ หาระบบไฟฟ้า ตก ไฟฟ้ าดับ และไฟฟ้ ากระชาก ในพื้ น ที่ ตาบล
คาป่าหลาย อาเภอเมืองมุกดาหาร
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ปัญหาระบบไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ และไฟฟ้ากระชาก ในพื้นที่ดังกล่าวนั้น
สาเหตุหนึ่งมาจากระบบสายส่งไฟฟ้าที่ไม่ตรงตามประเภท กล่าวคือ การขยายเขตไฟฟ้า
ในเขตนั้น เดิมทีเป็นการขยายเพื่อรองรับ การใช้งานในครัวเรือนหรือชุมชนเท่านั้น ไม่ได้
ออกแบบไว้รองรับกับ โรงงานอุตสาหกรรม จึงใช้สายส่งไฟฟ้าประเภทไม่มีฉนวนหุ้ม แต่
เมื่อจังหวัดมุกดาหารเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้ง ในพื้นที่
ตาบลคาป่าหลาย อาเภอเมืองมุกดาหารมากขึ้น ทาให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น จึงขอเสนอ
ว่า ควรตั้ งสถานี ไฟฟ้ าย่ อยที่ ตาบลค าป่ าหลาย เพราะขณะนี้ ค ณะรัฐ มนตรี ได้ อ นุ มั ติ
งบประมาณ 558 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับการขยายตัวของบริษัทและ
เขตอุ ต สาหกรรมที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตในพื้ น ที่ จั งหวั ด มุ ก ดาหารแล้ ว ซึ่ งคาดว่า จะ
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอนาคตได้
ประธาน
มอบหมายให้ แ ขวงทางหลวงมุกดาหารและการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิภ าคจังหวัดมุ กดาหาร
สารวจและตัด แต่งกิ่งไม้บริเวณข้างทาง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต้นไม้ห รือกิ่งไม้ล้มทับ
สายส่งไฟฟ้า อันจะเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดับได้
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ด้ า นเศรษฐกิจ ขอน าเสนอกิ จกรรมปั่ น ๒ ล้ อ ๒ น่อง ท่ อง ๒ แผ่ น ดิน โดยอยากให้ จังหวั ด
สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว และบรรจุไว้เป็นกิจกรรมประจาจังหวัด
ประธาน
จังหวัด พร้อมให้การสนับสนุนและจะบรรจุกิจกรรมปั่น ๒ ล้อ ๒ น่อง ท่อง ๒ แผ่นดิน
เข้าในกิจกรรมครบรอบจังหวัดมุกดาหาร ๓๖ ปี ๓๖ กิจกรรม
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม

เวลา 12.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายรุ่งเพชร กันตะบุตร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

