รายงานการประชุม
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพือ่ แกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
(กรอ.จังหวัดมุกดาหาร)
ครั้งที่ 7/๒๕๕๗
เมื่อวันจันทรที่ ๒2 ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ หองประชุม ๒๐5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********************
ผูมาประชุม
๑. นายสกลสฤษฏ
๒. นายสรสิทธิ์
๓. นายณรงคศักดิ์
๔. นายปติ
๕. นายสมศักดิ์

บุญประดิษฐ
ฤทธิ์สรไกร
พลศักดิ์
วัฒนรัตน
สีบุญเรือง

๖. ดร.กิตติรัตน

กุญตังวัฒนา

๗. นางพิชญา

พิบูลยวัฒนวงษ

๘. นายจิรพงษ
โรจนประดิษฐ
๙. นายปติ
วัฒนรัตน
๑๐. นางปนอนงค วงศบุญ
๑๑. นายกฤษพัฒน ครุฑกุล
๑๒. นายพิชิต
ศรีสวาง
๑๓. นางศศกร
ลออศรีสกุลไชย
๑๔. นายสุภชาติ ราชิวงศ
๑๕. นายเดชา
สายบุตร
๑๖. นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
๑๗. นายอรัญ
จูถนอม
๑๘. พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ อุนบุญ
๑๙. นายโสภณ
อินทรพรหมา
๒๐. นายบุญมา
สุภารีย
๒๑. นายวิบูลยธรรม วัฒชัยโรจน
๒๒. นายสุพจน
สุอริยพงษ
๒๓. นายนิพนธ
สุทธิเดช
๒๔. นายเขมทัต อาชวธํารง

ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
พาณิชยจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
เลขาธิการหอการคาจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทนประธานหอการคาจังหวัดมุกดาหาร และ
กรรมการหอการคาจังหวัดมุกดาหารที่ประธาน
หอการคาจังหวัดมุกดาหารมอบหมาย
กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
ที่ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารมอบหมาย
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
พาณิชยจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทนเกษตรและสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทนขนสงจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
คลังจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทน ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ
แทนผูอํานวยการแขวงการทางมุกดาหาร
กรรมการ
แทนสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
กรรมการ
แทนนายดานศุลกากรมุกดาหาร
กรรมการ
แทนผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ
แทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทนเจาพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทนธนารักษพื้นที่มุกดาหาร
กรรมการ
แทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ
ผูจัดการบริษัทมุกดาหารลานทอง จํากัด
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ
กรรมการ
(เขต ๙) มุกดาหาร

-225. นายประเสริฐ
26. นางณิทฐา
๒7. นายสุวัฒน
๒8. นายสัจจา

แทนนายกเทศมนตรีตําบลบางทรายใหญ
กรรมการ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
จังหวัดมุกดาหาร
๒9. นายสุวัฒน ผานิตกุลวัฒนวงษ ประธานสมาคมสงเสริมผูประกอบการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มห.
30. นายบุญเรือง เมฆฉิม
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ผูชวยเลขานุการ
สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ สําคัญเรงดวน)
๑. รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายธวัชชัย ธรรมรักษ)
๒. ประธานกลุมจังหวัดภาค ตอ./น. ตอนบน ๒ สภาอุตสาหกรรมภาค ตอ./น.
๓. ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
๔. นายกสมาคมอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
๕. ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
๖. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
๗. นายอําเภอเมืองมุกดาหาร
๘. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร
๙. นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ผูเขารวมการประชุม
๑. นายอําพล
สุดนิคม
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
2. นางศรัญญา
ศรพรม
หัวหนางานจัดเก็บรายได การประปาสวนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
3. นายไกรลาศ
ผลดี
วิศวกรปฏิบัติการ สํานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
4. น.ส.หวิรักษ
พอเพียโคตร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
5. น.ส.กุลสตรี
จําปา
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ สนง.การคาตางประเทศ
(เขต ๙) มุกดาหาร
6. นายพุทธกาล กาลจักร
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

มติที่ประชุม

มูลพรม
แสวงทอง
ผานิตกุลวัฒน
วงศกิตติธร

เวลา ๑4.๓๐ น.
ประธาน กลาวเปดการประชุม และประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ขอเปดการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งการประชุมในครั้ง นี้เปนการ
ประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕๗ โดยจัง หวัดจัดใหมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน ซึ่งรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยมีความประสงคใหทุกจัง หวัด ใหมีการจัดการประชุมทุกเดือนเพื่อเปน
การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็น และรั บทราบขอ มูล ขา วสาร ระหวา งภาคราชการและ
ภาคเอกชนใหเ ปน ประจํา ทุก เดือ น โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ในพื้น ที่ข องจัง หวัด มุก ดาหาร
มีเ รื ่อ งที่เ กี่ย วขอ งกับ การสง เสริม การลงทุน การดํ า เนิน งานดา นเศรษฐกิจ ในพื้น ที่
ชายแดน และการเตรียมเขาสูการเปนพื้นที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ
รับทราบ
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เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เลขานุการ
ฝายเลขานุการไดสงรายงานการประชุมฯ ครั้ งที่ 6/๒๕๕๗ เมื่ อวันที่ 24 พฤศจิ กายน ๒๕๕๗
ใหคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ไดตรวจสอบความถูกตองแลว ซึ่งในรายงานการ
ประชุมมีทั้งหมด ๑8 หนา หากทานใดมีขอแกไขขอใหแจงฝายเลขานุการ เพื่อดําเนินการ
แกไขตอไป
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ประธาน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ขอใหภาคเอกชนไดนําขอมูลตางๆ เขามาบรรจุในระเบียบ
วาระนี้ หรือสงเอกสารตางๆ มาลวงหนาเพื่อที่จะสามารถนํามาสําเนาแจกจายในที่ประชุม
3.1 โครงการจัดตั้งคลังน้ํามันเชื้อเพลิงรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
ผูแทนพลังงาน จ.มห. โครงการจัดตั้งคลังน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
กระทรวงพลังงานไดมีแนวคิดในการวางทอสงน้ํามันมายังบริเวณภูมิภาคนี้เพื่อลดตนทุนใน
การขนส ง และในส วนของสํ า นั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด มุ ก ดาหารได ข อรั บ การสนั บ สนุ น
โครงการจัดตั้งคลังน้ํามันเชื้อเพลิงในจังหวัดมุกดาหาร ไปยังสํานักนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน เพื่อรองรับกับแนวคิดของกระทรวงพลังงานในการวางทอสงน้ํามันมายัง
พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยทางสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานไดแจงวา โครงการดังกลาว
ตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก จึงเห็นวาควรใหทางภาคเอกชนเปนผูดําเนินการในการ
วางทอสงน้ํามันและจัดตั้งคลังน้ํามันเชื้อเพลิงในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งขณะนี้อยูใน
ระหวางการศึกษาถึงความเปนไปไดในดําเนินการดังกลาว
ประธาน
การวางทอสงน้ํามัน วางทอน้ํามันมาจากที่ใด และเพื่อวัตถุประสงคอะไร
ผูแทนพลังงาน จ.มห. ตนทางของทอสงน้ํามันจะสงมาจากภาคตะวันออกมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตยัง
ไมสามารถระบุพื้นที่หรือเสนทางที่จะวางแนวทอสง น้ํามันได และวัตถุประสงคคือทําเพื่อ
ลดตนทุนในการขนสง ซึ่งถาหากทําไดจะทําใหราคาน้ํามันขายปลีกในพื้นที่ภาคอีสานลดลง
ประมาณหนึ่งบาท หรือใกลเคียงกับราคาน้ํามันขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เลขาฯ หอการคา โครงการจัดตั้งคลัง น้ํามันเชื้อเพลิง ในจัง หวัดมุกดาหาร เปนแนวคิดของหอการคาจัง หวัด
มุกดาหารรวมกับพลังงานจังหวัดมุกดาหารคนกอน (ยายไปดํารงตําแหนงพลัง งานจังหวัด
ยโสธร) ซึ่งแนวคิดดัง กลาวสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่มีแผนงานจะกอสรางทาง
รถไฟรางคูมายังพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จึงเห็นควรใหมีคลังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไวเพื่อใชใน
จังหวัดมุกดาหาร หรือขายใหกับประเทศลาวและเวียดนาม ซึ่งสามารถขนสงน้ํามันมาทาง
รถไฟไดสะดวก
คุณนิพนธ
ในปจจุบันคลังน้ํามันอยูที่จังหวัดขอนแกนซึ่งยายมาจากจังหวัดอุดรธานี และสถานีในการ
กระจายน้ํามันของภาคอีสานอยูที่จังหวัดขอนแกน ซึ่งแนวคิดในการวางทอสงน้ํามันจากทาง
ภาคตะวันออกจะวางทอมาลงที่จังหวัดขอนแกน ซึ่งปจจุบันทอสงน้ํามันมีตนทางอยูที่จังหวัด
ระยองสงมาถึงจังหวัดสระบุรี ในขณะนี้การขนสงน้ํามันมายังภาคอีสานขนสงโดยทางรถไฟ
และรถยนต โดยสวนใหญจะขนสง มาทางรถยนตมากกวา และในการวางทอสงน้ํามันนั้น
ตองอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งตองอาศัยเทคโนโลยีจากทางสหรัฐอเมริกาเปนหลัก ซึ่งน้ํามันที่
สงมาทางทอสามารถนําไปใชงานไดเลย ยกเวนน้ํามันดีเซลพิเศษ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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คลังจังหวัด

3.2 สรุป ภาวะการเงิ นการคลั ง และระบบเศรษฐกิจ จัง หวั ดมุ กดาหาร ประจํ าเดือ น
ตุล าคม พ.ศ. 2557 และประมาณการเศรษฐกิ จ จั งหวั ด มุ กดาหาร ป 2557 และ
แนวโนมป 2558
กราบเรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการประชุมครั้ง นี้สํานักงานคลัง
จังหวัดมุกดาหารจะรายงานสรุปสภาวะการเงินการคลัง ประจําเดือนตุลาคม 2557 เพียง
เรื่องเดียวกอน เรื่องระบบเศรษฐกิจและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ป 2557
และแนวโนมป 2558 ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจากตองรวบรวมขอมูลเปนรายไตรมาส
และจะรายงานขอ มู ลต อที่ ป ระชุ มในการประชุ ม ครั้ ง ตอ ไป ภาวะเศรษฐกิจ ของจั ง หวั ด
มุกดาหารในเดือนตุลาคม 2557 บงชี้วาเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณการขยายตัว
จากดานอุปทานภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ดานอุปสงคจากการบริโภคภาคเอกชน
และการค า ชายแดน สํ า หรั บ การลงทุ น ภาคเอกชนมี สั ญ ญาณชะลอตั ว ส ว นด า นภาค
เกษตรกรรมและการใชจายภาครัฐพบวามีสัญญาณหดตัว สําหรับดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ
จัง หวัดอัตราเงินเฟอทั่วไปปรับตัวลดลงจากเดือนกอนหนา ดัง นี้ ดานเศรษฐกิจดานแรก
คือดานการผลิต พบวา ภาคเกษตรกรรม มีสัญ ญาณหดตัวโดยดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ
41.42 เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอน สะทอนจากปริมาณผลผลิตยางพารามี
จํานวน 3,618.10 ตัน ลดลงรอยละ 41.65 มันสําปะหลัง มีจํานวน 18,895.00 ตัน
ลดลง รอยละ 21.45 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่กอน และสุกร มีจํานวนอาชญา
บัตร 1,523 ตัว ลดลงรอยละ 17.72 สําหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว โดยดัชนี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวรอยละ 8.74 เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอน
พิจารณาจากปริมาณการใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรมจํานวน 9,230.81 กิโลวัตต เพิ่มขึ้น
รอ ยละ 23.48 ดัช นีผ ลผลิต ภาคการบริ การ ขยายตัว รอ ยละ 9.97 เมื่อ เที ยบกับ ชว ง
เดียวกันของปกอน พิจารณาจากภาษีมูลคาเพิ่มการบริการโรงแรม เพิ่มขึ้นรอยละ 389.07
นักทองเที่ยวผานดานตรวจคนเขาเมือง เพิ่มขึ้นรอยละ 8.79 นักทองเที่ยวที่เขาชมหอแกว
มุกดาหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 45.08 ยอดขายสินคาจากธุรกิจคาปลีกและคาสง เพิ่มขึ้นรอยละ
41.01 เมื่อ เที ยบกับ ชว งเดีย วกั นของปก อน ต อมาด านที่ส องดา นการใชจา ย พบวา มี
สัญ ญาณขยายตั วเมื่ อเที ยบกั บเดื อนเดียวกันของป กอนโดยดัชนี การบริโ ภคภาคเอกชน
ขยายตัวรอยละ 26.03 พิจารณาจากภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บได เพิ่มขึ้นรอยละ 50.01
และพบวาการลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัวในอัตรารอยละ 5.66 พิจารณาจากสินเชื่อเพื่อ
การลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 6.98 สําหรับการใชจายภาครัฐ หดตัวรอยละ 14.62 จากการ
เบิกจายงบประจํา ลดลงรอยละ 7.75 และการเบิกจายงบลงทุน ลดลงรอยละ 44.41
เมื่ อ เที ย วกั บ ช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ น ต อ มาด า นที่ ส ามด า นการค า ชายแดนของจั ง หวั ด
มุกดาหาร พบวามีสัญญาณขยายตัวโดยดัชนีการคาชายแดนขยายตัวรอยละ 33.18 เมื่อ
เทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอน โดยมีมูลคาการสงออก เพิ่มขึ้นรอยละ 13.02 มูลคา
การนําเขา เพิ่มขึ้นรอยละ 52.89 สินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ทองแดง
บริสุทธิ์ที่ยังไมไดจัดทําสําเร็จรูป ชิ้นงานทําดวยพลาสติกและเสื้อผาสําเร็จรูปพรอมอุปกรณ
ตกแตง ตามลําดับ สําหรับสินคาที่มีมูลคาการสง ออกสูง สุด 3 อันดับ ไดแก แท็ง กเปลา
มอเตอรและน้ํามันเชื้อเพลิง ตอมาดานสุดทายคือดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ พบวาอัตราเงิน
เฟอทั่วไปของจังหวัดมุกดาหาร ขยายตัวรอยละ 3.42 เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของป
กอน ชะลอตัวจากเดือนกอนรอยละ 3.91 จากการปรับเพิ่ม ราคาของสิน คา หมวดอาหาร
และเครื่อ งดื่ม ไดแ ก เนื้อ สัต ว เปด ไกแ ละสัต วน้ํา ไขแ ละผลิต ภัณ ฑน ม และอาหาร
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ประธาน

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม
พาณิชยจังหวัด

บริโภคในบานสําหรับการจางงานในเดือนตุลาคม 2557 หดตัวที่รอยละ 4.92 เมื่อเทียบ
กับชวงเดือนเดียวกันของปกอน
ขอมูลที่สํานักงานคลังจังหวัดรายงานตอที่ประชุม ทําไมจึงไมตรงกับขอมูลของสภาพัฒ น
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติ) เชน ขอมูล GPP ซึ่ง
สภาพัฒนจัดลําดับ GPP ของจังหวัดมุกดาหารไวอยูในลําดับที่ 15 จาก 20 จังหวัดในเขต
ภาคอีสาน
ขอมูล GPP ของจัง หวัดมุ กดาหารในป 2557 ขณะนี้อยูในระหวา งการดําเนินการสรุ ป
ซึ่งยังไมแลวเสร็จ จึง ไมสามารถนํามารายงานตอที่ประชุมได โดยขอมูล GPP ของจังหวัด
มุ ก ดาหารที่ สํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด ได รั บ ข อ มู ล มาจากส ว นราชการภายในจั ง หวั ด นั้ น
สํานักงานคลัง จัง หวัดไดดํา เนินการนําขอมูล มาจัดเก็ บแบบวิธี bottom - up (การ
จัดทํา GPP โดยการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในพื้น ที่
จังหวัด) เปนการจัดเก็บจากขางลางขึ้นมา แตขอมูล GPP ที่เรายึดถือและนํามาใชน้ันกลับ
เปนขอมูลของสภาพัฒนที่จัดเก็บขอมูล GPP โดยวิธีการประเมินหรือการประมาณคา จึงทํา
ใหขอมูลที่ไดออกมาไมตรงกัน และมีความแตกตางกันอยางมาก ซึ่งลําดับ GPP ของจังหวัด
มุกดาหาร ตามขอมูลของสํานักคลังจังหวัดมุกดาหารอยูในลําดับที่ 5 ของภาคอีสาน
รับทราบ และให สนง.คลัง จัง หวัด รายงานขอมูลเรื่องระบบเศรษฐกิจและประมาณการ
เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ป 2557 และแนวโนมป 2558 ในการประชุมครั้งตอไป
3.3 สถานการคาชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558
ขอมูลดานสถานการณการคาชายแดนในเบื้องตนตามที่สํานักงานคลัง จัง หวัดไดรายงาน
ขอมูลบางสว นไปแลว ในสวนของสํา นักงานพาณิ ชยจัง หวัดมุก ดาหารขอรายงานขอมู ล
เพิ่มเติม ดังนี้ มูลคาการคารวมเดือนพฤศจิกายน 2557 มีมูลคา 5,220 ลานบาท ลดลง
จากเดือนกอน 187 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3 ระยะ 11 เดือนของป 2557 มีมูลคา
61,470 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 6,904 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13 ดานการ
สงออก เดือนพฤศจิกายน 2557 มีมูลคา 2,264 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอน 5 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 0.20 ระยะ 11 เดือนของป 2557 ระหวางเดือน ม.ค. - พ.ย. 57
มีมูลคา 32,600 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 904 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3 สินคา
สงออกที่สําคัญ เรียงตามลําดับมูลคาหมวดสินคาการสงออก ไดแก เครื่องอิเลคทรอนิกส
เครื่ องใชไ ฟฟา สิ น คา เชื้อ เพลิง สิน คากสิก รรม และโลหะ การนํ าเข าเดือนพฤศจิก ายน
2557 มีมูลคา 2,957 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอน 182 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ
6 ระยะ 11 เดือนของป 2557 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลคา 28,870 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
6,001 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26 สินคานําเขาที่สําคัญ เรียงตามลําดับมูลคาหมวด
สินคาการนําเขา ไดแก สินคาแร เครื่องมือทางวิทยาศาสตร โลหะ อิเลคทรอนิกส และสิ่งทอ
ดุลการคาเดือนพฤศจิกายน 2557 มีมูลคาขาดดุลการคา 693 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนกอน 177 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 20 ระยะ 11 เดือนของป 2557 มีมูลคา
3,730 ลานบาท ลดลงจากปกอน 5,097 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 58 มูลคาการคา
ผานแดน การคาผานแดนรวม เดือนพฤศจิกายน 2557 มีมูลคา 549 ลานบาท ลดลงจาก
เดือนกอน 46 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8 การคาผานแดนขาออก เดือนตุลาคม
2557 มีมูลคา 215 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอน 24 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10
การคาผานแดนขาเขา เดือนพฤศจิกายน 2557 มีมูลคา 334 ลานบาท ลดลงจาก เดือน
กอน 22 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6
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จํานวนที่ม ากขึ้ น ทํ าให ยอดการจัดเก็บภาษีสูง ขึ้น สําหรับสิ น คา สง ออกก็ ยัง อยูในระดั บ
สถานการณปกติ และเรื่องการติดตั้งเครื่องเอ็กซเรยที่ดานศุลกากรนครพนมในขณะอยูใน
ระหวางการดําเนินการติดตั้งคาดวาจะแลวเสร็จชวงตนป 2558
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 สรุปการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจในจังหวัดมุกดาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 - 2558
ผูแทน สนง.พัฒนาธุรกิจการคาฯ การจดทะเบียนของนิติบุคคลในป 2557 จนถึง ปจจุบัน จํานวน 807 ราย
เปนทุนในการจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,949 ลานบาท แบงเปนบริษัทจํากัด จํานวน 249 ราย
และเปนหางหุนสวนจํากัด 558 ราย โดยธุรกิจที่มีการจดทะเบียนมากที่สุดสามลําดับแรก
ไดแก อันดับแรกธุรกิจขายสงขายปลีก อันดับสองกอสราง และธุรกิจการขนสง
ผอ.สนง.การคาตางประเทศฯ สํานักงานการคาตางประเทศ (เขต 9) มุกดาหาร ขอรายงานเกี่ยวกับประเภท
ของธุรกิจในสวนที่เกี่ยวของกับสํานักงานการคาตางประเทศฯ ในการเขามาจดทะเบียนของ
ผูประกอบการจะมีอยูสวนหนึ่งที่เขามาติดตอกับทางสํานักงานการคาตางประเทศฯ ซึ่งเปน
ธุร กิ จ ที่ เ กี่ย วข อ งกั บการค า ระหว า งประเทศ โดยเฉพาะแค ไ ทยกั บลาว โดยผู ที่ มี ม าจด
ทะเบียนจะมีอยูสามประเภท ไดแก กลุมชิบปงหรือกลุมที่รับทําเอกสาร ปจจุบันมีจํานวน
17 ราย เปนชิพปง ( Shipping) ที่สวนใหญจะเปนกลุมนายทุนที่สงมาจากทางประเทศจีน
และประเทศเวียดนาม มาทําเอกสารเกี่ยวกับการนําเขาและสงออก เกี่ยวกับกลุมผลิตภัณฑ
ผลไมและดานปศุสัตว เชน วัวหรือควาย เปนตน ในสวนที่เกี่ยวของกับสํานักงานการคา
ตางประเทศฯ ก็คือมาขอหนังสือรับรองสิทธิประโยชนทางการคาเพื่อนําไปลดหยอนภาษีกับ
ประเทศปลายทางตามขอตกลงของประเทศในกลุมอาเซียน กลุมที่สองจะเปนกลุมประเภท
ซื้อมาขายไปปจจุบันมี 20 ราย สวนใหญจะคาขายกับประเทศลาวเปนหลัก ประเภทที่สาม
คือประเภทผูสงออก (Exporter) ปจจุบันมีจํานวน 3 ราย ซึ่งสํานักงานการคาตางประเทศฯ
ไดพยายามสรางใหมีผูสงออกเพิ่มมากขึ้นโดยการจัดฝกอบรมใหกับผูสงออกประมาณปละ
สามถึง สี่ครั้ ง แตผูประกอบการยั ง คงใหความสนใจคอ นขางนอยเนื่องจากส วนใหญจะมี
มุมมองวามีขั้นตอนคอนขางยุงยากซับซอน และผูสงออกในปจจุบันจะสงออกสินคาประเภท
ข า วไปยั ง ประเทศลาวเป น หลั ก ส ง ออกทางด า นศุ ล กากรมุ ก ดาหารและด า นศุ ล กากร
นครพนม สวนในเรื่องของตัวเลขมูลคาของสิน คาในการนําเขาสงออก ในระดับสวนกลาง
เชน กรมการคาชายแดน กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ หรือ สศช. จะนับเพียงมูลคา
การคากับประเทศชายแดนเทานั้น ไดแก ลาว กัมพูชา พมา และมาเลเซีย ตัวเลขที่ออกมา
จึงคอนขางนอยเมื่อดูจากจํานวนสินคาจริงที่ผานเขา-ออก ณ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสินคาจะ
ถูกสงออกไปยังประเทศเวียดนาม จีน นอรเวย หรือสวีเดน เปนตน
ประธาน
สภาพัฒนจะนับเพียงมูลคาของสินคาที่ผานทางสะพานมิตรภาพ 2 ของจังหวัดมุกดาหาร
ที่ไ ปลงยั ง สปป.ลาว เท า นั้ น จึ ง ทํา ให ตัว เลขของมูล ค า สิน ค า นํา เข าส ง ออกของจั ง หวั ด
มุกดาหารคอนขางนอยซึ่งจริงๆ แลวสินคาเพียงแคผาน สปป.ลาว ไปยังประเทศเวียดนาม
ไปยังประเทศจีน และประเทศอื่นๆ แตสภาพัฒนกลับนับแตมูลคาของสินคาที่ลง สปป.ลาว
เทานั้น จึงเปนเรื่องที่จังหวัดจะตองทําความเขาใจกับทางสวนกลางตอไป
คุณนิพนธ
ขอแกไขรายงานการประชุมฯ ในหนาที่ 17 ตรงขอความ “สาเหตุที่จังหวัดนครพนมมียอด
สิน ค าส ง ออกผ านแดนพุ ง สูง ขึ้ น เนื่อ งจากด านผ า นแดนของจั ง หวัด นครพนมไม ตอ งใช
พาสปอรตรถในการผานแดน แตดานผานแดนของจังหวัดมุกดาหารซึ่งเปนดานสากลจะตอง
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ขนสงสินคาผานแดนทางจังหวัดนครพนมมากกวา โดยใหรถฝง สปป.ลาว สามารถมารับสง
สินคาที่เมืองทาแขก แขวงคํามวน สปป.ลาว เพื่อขนสงสินคาไปยังจุดเปาหมายตอไป จึงทํา
ใหยอดขนสงสินคาผานแดนของจังหวัดนครพนมพุงสูงขึ้น” จริงๆ กฎหมายระบุวาตองใหใช
พาสปอรตรถในการรถผานแดนทั้งคู คือทั้งมุกดาหารและนครพนม จึงขอแกไขเปน “ที่ดาน
นครพนมรถบรรทุกที่ไมมีพาสปอรตสามารถขามดานได เพราะเนื่องจากมีการอนุโลมให
ผานดานได รถบรรทุกสวนใหญจึง ไปใชบริการที่ดานนครพนมเยอะกวาดานมุกดาหาร”
และขอที่ 2. “เวลาทําการของดานผานแดนจังหวัดมุกดาหาร เปดตั้งแตเวลา ๐๖.๐๐ น. ๒๒.๐๐ น. ไมมีลวงเวลา วันเสารและวันอาทิตยไมมีลวงเวลา ซึ่งความแตกตางๆเล็กนอยๆ
ที่กลาวมาทําใหผูประกอบการเลือกที่จะขนสงสินคาผานแดนของจังหวัดนครพนมมากกวา”
ดร.กิตติรัตน
ขอเพิ่มเติมจากคุณนิพนธ โดยใหแกตรงเวลาทําการของดานมุกดาหารเปนดานนครพนม
แทน และไมมีการทํางานลวงเวลาหรือวันเสารอาทิตยโดยทางดานศุลกากรนครพนมถือวา
เปนการทํางานปกติ
คุณนิพนธ
ขอเสนอตอที่ประชุมใหการติดตอทําพาสปอรตหรือหนังสือเดินทางใหกับรถบรรทุกสินคา
ขามแดน โดยปกติจะตองเขาไปติดตอที่กรมการขนสงทางบกซึ่งตองใชเวลานานมากในการ
ติดตอ จึงขอใหเปลี่ยนมาทําที่จังหวัดหรือองคกรสวนทองถิ่นในพื้นที่แทน เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วของงผูประกอบการ
ผูแทนขนสงจังหวัด เรื่ อ งการติ ด ต อ ขอทํ า พาสปอร ต รถหรื อ การขออนุ ญ าตใช ร ถระหว า งประเทศสํ า หรั บ
รถบรรทุกสินคาผานแดน ซึ่ง ตามระเบียบจะตองติดตอกับกรมการขนสง ทางบก ซึ่ง ทาง
กรมการขนสง ทางบกยัง ไมมีการมอบอํานาจใหจัง หวั ดหรือองคก รปกครองสวนทองถิ่ น
ดําเนินการแทนได ซึ่งหากวาภาคเอกชนเปนผูติดตอขอใหกรมการขนสงทางบกดําเนินการ
ดังกลาวอาจจะโอกาสเปนไปไดมากกวาที่สวนราชการขอเอง
ดร.กิตติรัตน
ขอเสนอตอที่ประชุมวา เมื่อจัง หวัดมุกดาหารไดประกาศเปนเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ
แลว อํานาจในการออกหนังสือขออนุญาตใชรถบรรทุกสินคาขนสงระหวางประเทศ ควรจะ
อยูที่สํานักงานขนสงจังหวัดมุกดาหาร
ประธาน
ขอใหภ าคเอกชนไดส รุป ปญ หา ขอ เสนอแนะ ความตอ งการหรือ ปญ หาตา งๆ โดยให
หอการคาจังหวัดไดสรุปรวบรวมขอมูลมารายงานตอที่ประชุมในการประชุมครั้งตอไป
เลขาฯ หอการคา หอการคาจังหวัดมุกดาหาร จะนําเรื่องนี้ไปนําเสนอตอที่ประชุมหอการคาจังหวัดและสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อสรุปรวบรวมขอมูลตอไป
ประธาน
ฝากสํานักงานการคาตางประเทศฯ ใหติดตามเรื่องขอมูลเกี่ยวกับมูลคาการคาตางประเทศ
ถาหากยังยึดขอมูลจากมูลคาสินคากับประเทศที่มีชายแดนติดกันตอไป ตัวชี้วัดจะต่ํา ควร
นําสถิติมูลคาการคากับประเทศปลายทางของสินคาดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 สรุปการประชุมการพบปะแลกเปลี่ยนความรวมมือ ดานแรงงานเพื่อ เสริมสราง
ความรวมมือดานแรงงานระหวางจังหวัดมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จังหวัดกวางตรี สส.เวียดนาม เมื่อวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2557 ที่ผานมา
แรงงานจังหวัด
จัง หวัดมุกดาหารไดแจง อนุมัติโครงการเสริมสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานใน
ระดั บจัง หวัด และทอ งถิ่น ประจํ าปง บประมาณ พ.ศ.2558 กิ จกรรมเสริ มสร างความ
รวมมือดานแรงงานระหวางจัง หวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต และจังหวัดกวางตรี
ซึ่งมีกิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้ จัดประชุมหารือความรวมมือดานแรงงาน การแลกเปลี่ยน
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ประธาน

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน
เลขาฯ หอการคา

ความรูดานแรงงานรวมกันระหวางจัง หวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต และจังหวัด
กวางตรี เพื่อกําหนดประเด็นการประชุมและหารือความรวมมือดานแรงงาน จํานวน 1 ครั้ง
ระหวางวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2557 ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และจังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสัง คมนิยมเวียดนาม ในการประชุมครั้ง นี้
มี ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ประกอบด ว ย หั ว หน า ส ว นราชการสั ง กั ด กระทรวงแรงงานจั ง หวั ด
มุกดาหาร กงสุล ณ แขวงสะหวันนะเขต รองหัวหนาแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวง
สะหวันนะเขต และคณะหัวหนาสวนราชการดานแรงงานของจังหวัดกวางตรีและคณะและผู
ที่เกี่ยวของ รวมจํานวน 34 คน โดยไดแลกเปลี่ยน และกําหนดประเด็นหารือรวมกันใน
เรื่อง สถานการณดานดานแรงงานของแตละฝาย การทํางานของแรงงานตางดาว การให
ความคุมครองและสิทธิประโยชนแกแรงงานตางดาวของแตละฝาย การแกไขปญหาการ
ขาดแคลนของจั ง หวั ด มุ ก ดาหารเพื่ อ รองรั บ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ และการเข า สู
ประชาคมอาเซียน การใหความรวมมือในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการคา
มนุษยดานแรงงาน การใหความรวมมือดานการพัฒนาฝมือแรงงาน และการขยายความ
รวมมือดานแรงงานรวมกันระหวาง 3 ฝาย ซึ่งผลที่ไดจากการประชุมฯ ดังกลาว จะนํามา
เปนประเด็นหารือในที่ประชุมเสริมสรางความรวมมือดานแรงงานระหวางจังหวัดมุกดาหาร
– แขวงสะหวันนะเขต และจังหวัดกวางตรี ซึ่งไดกําหนดดําเนินการในระหวางวันที่ 23 –
24 ธั น วาคม 2557 ณ โรงแรมมุ กดาหาร แกรนด อํ า เภอเมื อ งฯ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
สวนขอมูลดานจํานวนแรงงานตางดาวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ วันที่ 4 ส.ค. 57 - 31
ต.ค. 57 มีแรงงานตางดาว จํานวน 3 สัญชาติ อยูในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหาร ไดแก สปป.
ลาว กัมพูชา และพมา รวม 1,668 คน ผูติดตาม 16 คน เปนแรงงานพมา 35 คน สปป.
ลาว 1,572 คน ผู ติ ด ตาม 15 คน กั ม พูช า 61 คน ผู ติ ดตาม 1 คน โดยหากจัง หวั ด
มุกดาหารไดประกาศเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เราจะขอติดตามแรงงานดางดาว
จากประเทศเวียดนามมายังมุกดาหาร
ในการประชุ ม ครั้ ง ต อ ไปให เ พิ่ ม ระเบี ย บวาระการประชุ ม ดั ง นี้ 1. ระเบี ย บวาระจาก
หอการคาจังหวัด 2. ระเบียบวาระจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 3. ระเบียบวาระจากสภา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยใหผูแทนจากทั้ง 3 ภาคเอกชนนําขอมูลที่สําคัญตางๆ นํามา
แจงใหที่ประชุมทราบหรืออาจจะเปนเรื่องเพื่อพิจารณาตางๆ นําเขามาสูระเบียบวาระการ
ประชุมดวยทุกครั้ง โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รับทราบ และใหฝายเลขานุการบรรจุระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1. ขอมูลจากหอการคา
จังหวัด 2. ขอมูลจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 3. ขอมูลจากสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
โดยใหผูแทนจากภาคเอกชนนําขอมูลที่สําคัญตางๆ นํามาแจงใหที่ประชุมทราบหรืออาจจะ
เปนเรื่องเพื่อพิจารณาตางๆ นําเขามาสูระเบียบวาระการประชุมดวยทุกครั้ง โดยเฉพาะ
เรื่องราวที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระอื่นๆ มีผูเขารวมประชุมทานใดมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือไม
ปญหาการจัดงานแสดงสินคาบริเวณฝงดานขางศาลากลางจังหวัดฝงทางทิศตะวันออก ซึ่งมี
ประชาชนรองเรียนเขามาเยอะมากวาทําใหการจราจรบริเวณนั้นติดขัด และผูที่มาซื้อสินคา
หรือมาชมงานแสดงสินคา มักจะจอดรถซอนคันทําใหรถสัญจรไปมาไมสะดวก โดยเฉพาะ
ชวงพักเที่ยงและชวงหลังเลิกงาน
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ทางตํารวจภูธรจังหวัดแจงวา มีความจําเปนตองจัดงานเพื่อหางบประมาณมาจัดซื้อกลอง
วงจรปดแบบระบบ CCTV ระบบเคลื่อนที่
ผจก.การประปา ตามที่การประปาสวนภูมิภาคไดมีโครงการกอสรางปรับปรุงขยายทอประปาในพื้นที่จังหวัด
มุกดาหาร เพื่อรองรับเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร งบประมาณ 319 ลานบาท
ซึ่งในขณะนี้การประปามุกดาหารไดมีปญหาเรื่องกําลังผลิตใกลเต็มศักยภาพ ปญหาอัตราน้ํา
สูญ เสียคอนขางสูง ปญ หาทอเมนสง - จายน้ําประปา แตกชํารุดเสียหายบอยครั้ง เพราะ
บางสวนยังเปนทอเกาใชงานมานานและหมดสภาพการใชงาน อีกทั้งการสง-จายน้ําประปา
ที่ตองใชความดันสูงเนื่องจากมีพื้นที่จําหนายน้ําที่กวางขวางและมีความตางระดับ และเมื่อ
วันที่ 17 ธ.ค. 57 ที่ผานมา ทานรองผูวาการประปาฯ ไดเดินทางมาตรวจสอบพื้นที่ และมี
ความเห็นขอใชที่ดินสาธารณะประโยชนแหงใหม จากเดิมที่เคยขอไวที่หนองบุงคา บนเนื้อที่
10 - 15 ไร ที่อยูบริเวณใกลๆ กับสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ซึ่ง
ดํ า เนิ น การทํ า ประชาคมไม ผ า น จึ ง ขอเปลี่ ย นพื้ น ที่ ใ หม เ ป น บริ เ วณหนองหลวง เนื้ อ ที่
ประมาณ 1 - 2 ไร เพื่อสูบน้ําจากแมน้ําโขง และขอใชพื้นที่บริเวณปาชาโคกตากลิ้ง อีก
จํา นวน 26 ไร เพื่ อใชทํ าสถานีผ ลิต น้ํา ประปา และขอใชที่ ดิน ของ ม.อุบ ลฯ วิ ทยาเขต
มุกดาหาร จํานวน 2 ไร
ประธาน
พื้นที่ที่ขอใช เจาของพื้นที่อนุญาตแลวหรือไม
ผจก.การประปา ยังไมอนุญาต เนื่องจากการดําเนินการประชาคมไมผาน
ประธาน
ควรประสานงานหรือปรึกษาหารือกับเจาของสถานที่กอนในเบื้องตน เชน การทําประชาคม
ในพื้นที่ที่ขอใชงาน อยูในพื้นที่ของอําเภอเมืองฯ ก็ควรตองประสานงานกับอําเภอเมืองฯ
กอนที่จะทําการประชาคม
ผอ.สนง.การคาตางประเทศฯ เรื่องมูลคาการคาชายแดนของจังหวัดมุกดาหารและนครพนม หลังจากที่ผมได
ทําการสํา รวจและศึกษาในชวงระยะเวลาประมาณ 2 ปที่ผ านมา เกี่ยวกับสถานการณ
การคาชายแดนของจัง หวัดมุกดาหาร โดยขอขอ มูล จากสว นราชการที่เกี่ยวของกับเรื่อ ง
การคาในภาพรวม เชน ดานตรวจคนเขาเมืองฯ ดานศุลกากร ดานตรวจพืช ดานตรวจสัตว
เทศบาลเมืองฯ เปนตน ยกตัวอยางเชน ขอมูลของคนที่ผานแดนเขา-ออก ที่ดานพรมแดน
สะพานมิตรภาพ 2 ของดานตรวจคนเขาเมืองมุกดาหาร สามารถระบุไ ดวาคนที่ขามแดน
เขามาในราชอาณาจักรไทย เขามาทําอะไรบาง เขามาเพื่อการศึกษา การทองเที่ยว หรือ
เพื ่อ เขา รับ การรัก ษาพยาบาลในโรงพยาบาล ซึ ่ง หากไดขอ มูล ในเชิง ลึก จะทํ า ใหก าร
วิเคราะหขอมูลทําไดโดยละเอียดขึ้น เรื่องตอมาคือเรื่องการบันทึกขอมูลของมูลคาการคา
ชายแดน ของมุกดาหารขอมูลหลักจะมาจากดานพรมแดนสะพานมิตรภาพ 2 ของดาน
ศุลกากรมุกดาหาร ซึ่งมีหลายอีกจุดที่นาสนใจ เชนดานทาเทียบเรือเทศบาลเมืองฯ ซึ่ง ผม
ไดเริ่มเก็บขอมูลมาไดประมาณ 1 เดือน และจะใชเวลาประมาณ 3 เดือนในการเก็บขอมูล
เพื่อนํามารายงานใหที่ประชุมทราบตอไป และยัง มีดานประเพณีอีก 16 จุด ใน 3 พื้น ที่
อําเภอชายแดน ที่กําลังเก็บขอมูลเชนกัน ตอมาเรื่องตลาดนัดชายแดน ซึ่งมีอยู 7 จุด โดย
การซื ้อ ขายแลกเปลี่ย นของทั ้ง สองประเทศมีมูล คา คอ นขา งสูง ซึ่ง หากนํา ขอ มูล ไปใช
ประกอบกับมูลคาการคาชายแดนภาพรวมของทั้ง จัง หวัด ก็อาจจะทําใหมีตัวเลขที่สูง ขึ้น
กวาเดิม ตอมาเรื่องการใหบริการทางการแพทยของโรงพยาบาล ซึ่ง จากที่เก็บขอมูลมา
ประมาณ 1 เดือน ก็มีตัวเลขที่สูงพอสมควร และเรื่องสุดทายคือยอดของมูลคาการใชจาย
ของหางสรรพสินคาในพื้นที่มุกดาหาร ที่ปจจุบันมีเกิดขึ้นมาใหมหลายเจา ซึ่ง มีมูลคาเพิ่ม
ขึ้นทุกวัน สวนหนึ่งก็มาจากการใชจายของ สปป.ลาว ประมาณ 40% และอีก 60% จะ

- 10 เปนของคนไทย ซึ่งผมจะดําเนินการเก็บขอมูลตามเรื่องที่ไ ดกลาวมาในเบื้องตนโดในครั้ง
แรกจะใชเวลาประมาณ 3 เดือน จึงอยากขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการดําเนินการ
ดังกลาว
ประธาน
เห็นชอบตามที่ ผอ.สนง.การคาตางประเทศฯ เสนอ ใหดําเนินการศึกษาและสํารวจตอไป
และนําขอมูลผลความคืบหนามารายงานใหที่ประชุมทราบตอไป
คุณนิพนธ
เรื่องการจัดเตรียมพื้นที่หรือการกําหนดพื้นที่ตางๆ เชน สถานีขนสง รถบรรทุก จุดแลนด
พอรท ทาเรือบก เปนตน เพื่อเปนการเตรียมการในรองรับเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษใน
พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เรื่องนี้เปนเรื่องที่สําคัญมากที่ควรจะใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ
ผูแทนขนสงจังหวัด เรื่องการขอลดขั้นตอนในการขอใบอนุญ าตใชร ถบรรทุกสินคา ขามแดน ใหป ระสานขอ
ความเห็นชอบไปยังสวนกลาง แจง ใหสวนกลางรับทราบถึง ความตองการของผูประกอบ
และความจําเปนสําคัญ เรง ดวน ตอการประกาศเปนพื้นที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษของ
จังหวัดมุกดาหาร และเรื่องการขอโอนอํานาจในการติดตอขอทําใบอนุญ าตใชรถบรรทุก
สินคาขามแดนจากสวนกลางลงมาใหระดับจังหวัด
มติที่ประชุม
รับทราบ และใหดําเนินการ ดังนี้
1. สนง.การคาตางประเทศฯ ดําเนินการศึกษาและสํารวจขอมูลเรื่องการคาชายแดนให
ตอเนื่องจากที่ไดดําเนินการไปแลว และนําขอมูลผลความคืบหนามารายงานใหที่ประชุม
ทราบ
2. ใหคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน สรุปรวบรวม
ขอมูลปญหา/อุปสรรค ตอการประกาศเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัด
มุกดาหาร รายงานใหฝายเลขานุการทราบ เพื่อรายงานตอที่ประชุมในการประชุมครั้งตอไป
ประธาน
มีคณะกรรมการหรือผูเขารวมประชุมผูใดจะเพิ่มเติมในสวนใดหรือไม ถาไมมีขอปดประชุม
เลิกประชุม
เวลา 16.45 น.

(ลงชื่อ).......................................ผูจดรายงานการประชุม
(นายพุทธกาล กาลจักร)
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร

