ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
(กรอ.จ.มห.) ครั้งที่ 6/๒๕6๒
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
-------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/๒๕62
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง (สนง.คลังจังหวัด)
3.2 ความเคลื่อนไหวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร,
สนง.จังหวัด)
3.3 การจัดงานเฉลิมฉลองเมืองมุกดาหาร ครบ 250 ปี (สนง.จังหวัด)
3.4 การจัดงานเฉลิมฉลองหอแก้วมุกดาหาร ครบ 24 ปี (สนง.วัฒนธรรมจังหวัด, สนง.
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนายกระดับมาตรฐานบุคลากร สินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน กิจกรรม ความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยว 3 จังหวัด 3 ประเทศ (ไทย ลาว เวียดนาม) ระหว่างวันที่ 11 – 13
กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดมุกดาหาร (สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
4.2 การเตรียมความพร้อมการจัดงาน “Snook สัมมนา Associate Business Forum 2019”
ระหว่าง วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี (สนง.พาณิชย์จังหวัด)
4.3 การเตรียมความพร้อมคณะผู้แทนจากจังหวัดมุกดาหารไปเมืองดานัง สส.เวียดนาม
(สนง.พาณิชย์จังหวัด)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
--------------------------

รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
(กรอ.จ.มห.) ครั้งที่ 5/๒๕62
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม ๒๕62
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********************
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์
2. นายศักดิส์ ิทธิ์
3. นายศุภกร
4. นายสมยศ
5. นายสัจจา
6. นายทองสุข

ศิริมาศ
สกุลลิขเรศสีมา
มูลสุวรรณ
ชาญจึงถาวร
วงศ์กิตติธร
อุทรส

7. นายปรีชา
8. นายวศิน
9. นายสุพิชัย
10. น.ส.ณัฐชยา
11. นางหริรักษ์
12. นายเกษศิริ
13. นางปิ่นอนงค์
14. นางอุดมลักษณ์
15. นายไชยยง
16. นายบุญเรือง

เจริญทรง
ศุภพิสุทธิ์
หล่าสกุล
ช่างแกะ
มณีสร้อย
สุวพงษ์
วงศ์บุญ
คาหาญ
อาจวิชัย
เมฆฉิม

17. นายรุ่งเพชร

กันตะบุตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
รก.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
แทนพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ประธานกรรมการ
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
แทนผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ กรรมการและ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. นายสุวิทย์
จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รองประธาน)
2. ดร.กุลภา
โภคสวัสดิ์
ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด (กรรมการ)
3. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
4. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
5. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

/ผู้เข้าร่วม...

-2ผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นายวิริยะ
2. นายวิชัย
3. นายสุหฤทธิ์
4. นางอุไรรักษ์
5. นางสาวณภัทร
6. นายรณรงค์
7. นายสุพงษ์
8. นางสาวกัญญา
9. นายสมบัติ
10. นายสิทธิศักดิ์
11. นายเสริมศิลป์
12. นายพุทธกาล
13. นายทศพล
14. นายจิรายุทธ
15. นางสาวเยาวภา
16. นายธนันชัย
17. นางสาวธิราวัลย์
เริ่มประชุมเวลา
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ฝ่ายเลขานุการฯ
มติที่ประชุม

ทองผา
พลอยกลม
ชาญวนังกูร
ลิ้มธรเบญจพล
โคตรสมบัติ
สินทรัพย์
รักษ์ศรีทอง
ไชยพิกุล
สิงห์สุ
อักษร
รวยทรัพย์
กาลจักร
สบายใจ
จันรอง
บุรวงค์
ไกยะวินิจ
อุระ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานนครพนม
เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
แทนวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานปลัด อบจ.มุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
นายกสมาคมทหารกองหนุนจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าทีส่ านักงานจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน

13.30 น.
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เปิดการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(กนพ.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
การประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม ซึง่ ในที่ประชุมได้มีการรายงานเรื่องความคืบหน้าพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ จึงขอให้บรรจุเรื่องดังกล่าวในการประชุม กรอ.จังหวัด ทุกครั้ง
เห็นชอบให้บรรจุเรื่องความคืบหน้าของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในการประชุม กรอ.
จังหวัด ทุกครั้ง
เรื่องรับรองรายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 4/๒๕62 เมื่อวันอังคารที่ 30
เมษายน 2562
ได้จัดส่งรายงานการประชุม กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/๒๕๖2 ให้คณะกรรมการฯ
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องอีก
ครั้ง เพื่อรับรองรายงานฯ ต่อไป
รับรองรายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 4/๒๕62 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน
2562
/ระเบียบวาระที่ 3 ...

-3ระเบียบวาระที่ 3
ฝ่ายเลขานุการฯ

มติที่ประชุม
วัฒนธรรมจังวัด

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
คลังจังหวัด

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การแต่งตั้งคณะทางานติดตามภารกิจตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหารและขับเคลื่อนผลการประชุม กรอ.จังหวัด (สนง.จังหวัด)
จังหวัดได้มีคาสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1732/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
แต่งตั้งคณะทางานติดตามผลการประชุมคณะกรรมการร่ว มภาครัฐและเอกชนเพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จังหวัดมุกดาหาร) เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารให้มีความ
ต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ โดยมี รอง ผวจ.มห. (กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม)
เป็นประธาน หัวหน้ากลุ่ม/ผู้อานวยการฝ่ายแผน/ยุทธศาสตร์ฯ ที่อยู่ใน กรอ.จังหวัดทั้ง
ภาคราชการและภาคเอกชนเป็นคณะทางาน หัวหน้าสานักงานจังหวัดเป็นเลขานุการ
รับทราบ
3.2 การแต่ งตั้งคณะทางานศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมาของพญานาคในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารโดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้กาหนดดาเนินโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้าโขง (ย้อนรอยตานานพญานาค ออนซอน
กลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้าโขง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อยกระดับการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ ยว วิถีชีวิตลุ่มน้าโขงและกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ
รวมทั้ ง เป็ น การกระตุ้ น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและชาวต่ า งประเทศเดิ น ทางมา
ท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ดาเนินการจัดทาร่างคาสั่ง
คณะทางานฯ ดังกล่าวขึ้น โดยมีทั้งฝ่ายฆราวาสและพระสงฆ์เป็นคณะทางาน โดยมี
อานาจหน้าที่รวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาในการสร้าง ตานาน และวิถีชีวิตชุมชน
ตามความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพญานาคในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จัดทาเส้นทางท่องเที่ยว
ย้อนรอยตานานพญานาค ออนซอนกลุ่ มชาติพันธุ์ลุ่มน้าโขง จังหวัดมุกดาหาร เพื่ อ
ยกระดั บ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วให้ โ ดดเด่ น เป็ น ที่ น่ า สนใจมากขึ้ น
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายในที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องเพื่อทราบ
๔.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่าภาพรวมมีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากการผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาค
เกษตรกรรม (API) ขยายตัวที่ร้อยละ 91.70 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
พิจารณาจากปริมาณผลผลิตมันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพาราขยายตัว ตามพื้นที่
เก็บเกี่ยวผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
(IPI) ขยายตัวที่ร้อยละ 20.87 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจาก
ปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า ภาคอุ ต สาหกรรมและจ านวนทุ น จดทะเบี ย นสะสมของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้น และการขยายกาลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ภ ายในจังหวัด ส าหรับภาคการบริการหดตัว โดยดัช นีผ ลผลิ ต ภาคการ
บริการ (SI) หดตัวที่ร้อยละ -30.01 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผล
/จากการหดตัวของภาษี...
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มติที่ประชุม
ท่องเที่ยวฯ จังหวัด

จากการหดตัวของภาษีการขายส่งขายปลีกฯ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ดี
จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาให้มีจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาก
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหารห้วงเดือน
มีนาคม 2562 ซึ่งเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจ
จังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการ
ขยายตัว ของภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่าย
ภาครั ฐ การค้าชายแดน ส าหรับภาคการบริก ารและการบริโ ภคภาคเอกชนหดตั ว
เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว ส่วนการจ้างงานหดตัวเมื่ อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสรุปได้ ดังนี้
ด้านการผลิต เพิ่มขึ้น 05.23%
ภาคเกษตรกรรม +91.70% ภาคอุตสาหกรรม +20.87% ภาคบริการ -30.01%
ด้านการใช้จ่าย เพิ่มขึ้น 0.26%
การลงทุ น ภาคเอกชน +6.12% การใช้ จ่ า ยภาครั ฐ +4.39% การค้ า ชายแดน+
12.19% การบริโภคภาคเอกชน -39.01%
ด้านการเงิน
ปริมาณเงินฝากรวม +5.08% ปริมาณสินเชื่อรวม +7.39%
ด้านการคลัง
การจัดเก็บรายได้ -4.71% การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม จานวน +.71% ขาดดุล
งบประมาณ -585.64 ล้านบาท
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดัชนีผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ระดับ 102.70 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว 1.48% การจ้าง
งานหดตัว -1.20
รับทราบ
4.2 การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในห้วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2562
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารในห้วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม
2562 มีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการมาราธอนลุ่มแม่น้าโขงเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร (จานวน 2,000 คน)
(RUN Muk – Savan Marathon 2019 ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562
2. กิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอย 3 ผู้นา 3 ประเทศ และปั่น
จักรยาน 2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน (พักแรม ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
จานวน 1 คืน) ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2562
3. กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีออกพรรษากลุ่มจังหวัดสนุก ปี 2562 ระยะเวลา
ดาเนินการ ห้วงเดือนตุลาคม 2562
4. กิจกรรมวิ่ง The Color Muk RUN Rain bow muk Run ระยะเวลาดาเนินการ
ห้วงเดือนสิงหาคม 2562
5. อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ/ภาษาไทย)
/6. ประชุมความร่วมมือ...
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6. ประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 3 จังหวัด 3 ประเทศ (20 จังหวัด E-WEC
–GMS) (การสารวจเส้นทางท่องเที่ยว 3 จังหวัด 3 ประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม)
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ
7. กิ จ กรรม ROAD SHOW ส่ ง เสริ ม การตลาดภายในประเทศ จ านวน 5 วั น ใน
กรุ ง เทพมหานคร ระยะเวลาด าเนิ น การ วั น ที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2562 ณ
ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ
8. กิ จ กรรม ROAD SHOW ส่ ง เสริ ม การตลาดระหว่ า งประเทศ จ านวน 5 วั น
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ
9. กิ จ กรรม ROAD SHOW นอกพื้ น ที่ กิ จ กรรมหลั ก พั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารทาง
วัฒ นธรรมเพื่อส่ งเสริมการท่องเที่ยววิถีลุ่ มน้าโขง ระยะเวลาดาเนินการ ห้ วงเดือน
สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การพัฒนาหอแก้วและบริเวณโดยรอบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัด การพัฒนาหอแก้วและบริเวณโดยรอบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มุ ก ดาหาร ซึ่ ง ตามนโยบายของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหารอยากให้ มี ถ นนสาย
วัฒนธรรมในบริ เวณรอบหอแก้ว มุกดาหาร มีการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการทาง
วัฒนธรรม ตานานชนพื้นเมืองแปดเผ่าจังหวัดมุกดาหาร และเรื่องราววัฒนธรรมที่
น่าสนใจต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหาร โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุก ดาหารกาลัง
ดาเนินการจัดทาร่างคณะทางานฯ เพื่อปรึกษาหารือและศึกษาข้อมูลแนวทางการจัด
งาน รวมถึงการกาหนดวัน เวลา ที่จะจัดกิจกรรมต่อไป
รอง ผวจ.มห. (นายศุภกรฯ)
ควรกาหนดกรอบการทางานให้ชัดเจนและให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยมีการนา
ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามี บ ทบาทในการด าเนิ น งาน ซึ่ ง มี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
มุ ก ดาหารเป็ น ผู้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเป็ น หลั ก และมี ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด คอย
สนับสนุนเพิ่มเติมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ
ของจังหวัดมุกดาหารที่เป็นอัตลักษณ์ดึงดูดความสนใจของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
จากต่างจังหวัด เป็นต้น จัดตั้งคณะทางานฯ โดยให้มีจากทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการ
การทางานให้เกิดความหลากหลายความแปลกใหม่ตื่นตาตื่นใจ ซึ่งอาจจะกาหนดจัด
งานในทุกๆ วัน ศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ เป็นต้น และนาเสนอผู้ ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหารพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
รอง ผวจ.มห. (นายศักดิ์สิทธิ์ฯ) ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 จะมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองหอแก้ว
มุกดาหาร ซึ่งดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งน่าจะเป็นห้วง
เวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นจัดกิจกรรมดังกล่าว
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ด าเนิ น การร่ า งค าสั่ ง จั ด ตั้ ง
คณะทางานพัฒนาหอแก้วและบริเวณโดยรอบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดมุกดาหาร และรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป
/5.2 การส่งเสริม...

-65.2 การส่งเสริมปี 2563 เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารฉลองครบ
250 ปี เมืองมุกดาหาร
ผอ.ททท.นครพนม การส่งเสริมปี 2563 เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารฉลองครบ 250 ปี
เมืองมุกดาหาร ขอนาเสนอ ดังนี้ จัดให้เป็นการเฉลิมฉลองเมืองมุกดาหาร 250 ปี
ตลอดทั้งปีให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยอาจมีการออกแบบโลโก้เฉลิมฉลองฯ และสร้างซุ้ม
ประตูเมืองตามถนนสายหลัก ที่บ่งบอกถึงการเฉลิมฉลอง มีการตกแต่งเมืองประดับ
ด้วยธงทิว มีการสร้างเรื่องราวเป็นสตอรี่ให้ประชาชนในจังหวัดมุกดาหารรับทราบ
ยกตัวอย่าง เช่น ทาเสื้อเป็นเอกลักษณ์ เหมือนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่สร้างเมืองเป็นเมืองแห่ง
การกีฬา ตลอดจนเรื่องการบริการต่ างๆ เช่น การจัดโปรโมชั่นของที่พักโรงแรม เพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างจุดเช็คพอยท์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือจุดแลนด์มาร์ค ที่
สามารถทาให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ง่าย จัดตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมให้ความรู้
หรือจุดแนะนานักท่องเที่ยว
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวมุกดาหาร ครบ 250 ปี
โดยมอบหมายให้สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จัดทาร่างคาสั่งคณะทางานฯ
เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงาน และรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป
5.3 โครงการ 1 วัน เที่ยว 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม) (สมาคมอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร)
เลขาฯ สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ โครงการ 1 วัน เที่ยว 3 ประเทศ เป็นโครงการทีไ่ ด้รับการประสาน
จากผู้ประกอบธุรกิจจัดทัวร์นาเที่ยว ซึ่งอยากให้จะนามาพิจารณาถึงความเป็นไปได้ใน
การจัดโครงการว่าสามารถทาได้หรือไม่ จากข้อมู ลเบื้องต้นการเดินทางจากจังหวัด
มุกดาหารไปเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม มีระยะทาง 498 กม. ใช้เวลาประมาณ 9
ชม. 9 นาที จากจังหวัดมุกดาหารไปเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ระยะทาง 400 กม. ใช้
เวลาประมาณ 7 ชม. 15 นาที และจากจังหวัดมุกดาหารไปเมืองฮอยอัน ประเทศ
เวียดนาม ระยะทาง 527 กม. ใช้เวลาประมาณ 9 ชม. 51 นาที
ผู้แทนหอการค้าฯ (คุณสัจจาฯ) ตามโครงการวันเดียวเที่ยวสามประเทศดังกล่าว ไม่ได้ระบุว่าจะไปถึงจุดใด
ของประเทศเวียดนาม หากไปถึงแค่เมืองกวางตรี ซึ่งมีระยะทางประมาณ 300 กว่า
กิโลเมตร น่าจะพอเป็นไปได้ แต่คงไม่มีเวลาท่องเที่ยวที่เ พียงพอ ซึ่งน่าจะเป็นไปได้ยาก
ที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศเวียดนามได้ภายในวันเดียว ซึ่งหากเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
จากกรุงเทพฯ จะเดินทางด้วยเครื่องบินจะสะดวกกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ที่ผ่าน
ช่องทางจังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ส มาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ศึกษาข้อมูล โครงการ
ดังกล่าวและรายงานให้ที่ประชุมทราบในโอกาสต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
เลขาฯ สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สมาคมอุตสาหกรรมท่อ งเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดประชุมประจาเดือนของสมาคม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร (นายศุภกร มูลสุวรรณ) เป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งก่อน
/มีผู้ว่าราชการฯ...
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มติที่ประชุม
เลิกประชุม

มีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน ซึ่งได้มอบนโยบายให้ที่ประชุมสมาคมฯ
ได้ พิจ ารณาหาจุ ด เช็คพอยท์ส ถานที่ ท่องเที่ยวของจัง หวัด และที่ ประชุ มได้ร่ ว มกั น
พิจารณาหาจุดเช็คพอยท์สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ ดังนี้
1. วัดพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (พระใหญ่)
2. หอแก้วมุกดาหาร
3. อนุสาวรีย์เจ้าจันทกินรี เจ้าเมืองมุกดาหาร
4. กลองมโหระทึก อ.ดอนตาล
5. สหกรณ์โคขุนหนองสูงมุกดาหาร
6. โฮมสเตย์บ้านเป้า, บ้านภู อ.หนองสูง
7. ทุ่งกังหันลม อ.นิคมคาสร้อย
8. พญานาคศรีภุชงค์ อ.หว้านใหญ่
9. สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต)
10. อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
11. หาดมโนภิรมย์ ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่
12. แหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ (น้าตกแก้งช้างเนียม อ.คาชะอี)
13. ศาลปู่พญานาค (บริเวณใต้สะพานมิตรมิตรภาพ 2)
14. วัดสองคอน อ.หว้านใหญ่
15. ห้าแยกชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
16. ด่านผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพ 2
17. ไร่ภาสทอง ต.คาอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร
18. เรือนจอมเพชร สะพานมิตรภาพ 2
19. ทะเลหมอกบ้านบุ่ง อ.หนองสูง
20. แก่งกะเบา อ.หว้านใหญ่
รับทราบ
เวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ).......................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพุทธกาล กาลจักร)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

