รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
(กรอ.จังหวัดมุกดาหาร) ครั้งที่ 3/๒๕๕8
และ
คณะทางานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
เมื่อวันที่ 23 เมษายน ๒๕๕8
ณ ห้องประชุม ๒๐5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********************
คณะกรรมการ กรอ.จ.มุกดาหาร
ผู้มาประชุม
๑. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
๒. นายสรสิทธิ์
ฤทธิ์สรไกร
3. นายธวัชชัย
ธรรมรักษ์
4. นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์
5. นายปิติ
วัฒนรัตน์
6. นายสมศักดิ์
สีบุญเรือง
7. ดร.กิตติรัตน์

กุลตังวัฒนา

8. นางพิชญา

พิบูลย์วัฒนวงษ์

9. นายวสันต์
๑0. นายวิญญู
๑1. นางนภสร
๑2. นายกิตติทัต
๑3. นายกุศล
๑4. นายกฤษดา
๑5. นายเดชา
๑6. นางโชติกา
๑7. นายกาธร
๑8. พ.ต.ท.ธนวัสส์
19. นายสมคิด
๒0. นายสมเกียรติ
๒1. นายสุชาติ

นิสัยมั่น
รัตนาพันธุ์
ทุ่งสุกใส
สุตธรรม
ใศละบาท
ธีระชวาลวงศ์
สายบุตร
พิริยะประสิทธิ์
เจริญสูง
ขนิษฐวงศ์
แสงบุตร
ถนอมกิตติ
ชัยจิตร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร และ
กรรมการ
กรรมการหอการค้าจังหวัดมุกดาหารที่ประธาน
หอการค้าจังหวัดมุกดาหารมอบหมาย
กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
ที่ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารมอบหมาย
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
แทนคลังจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
กรรมการ
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
กรรมการ
แทนสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
กรรมการ
แทนนายด่านศุลกากรมุกดาหาร
กรรมการ
แทนผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ
แทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
กรรมการ

-222. นายสุพจน์
สุอริยพงษ์
๒3. ส.ต.ท.มานพ อะมะมูล
24. ว่าที่ ร.ต.เอกวัฒนา คงคาน้อย
๒5. นายปรมินทร์ วงศ์พระลับ
26. นายสัจจา

วงศ์กิตติธร

27. นายพิเชฐ

แสงนิศากร

๒8. นายเขมทัต

อาชวธารง

29. นายวิชัย
30. นายสรศาสตร์
31. นายนิพนธ์
32. นายสุวัฒน์

เพ็ญดี
ครองยุติ
สุทธิเดช
ผานิตกุลวัฒน์

33. นายธนโชติ
34. นางณิทฐา

โชติบุณยศักดิ์
แสวงทอง

แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนนายอาเภอเมืองมุกดาหาร
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร แทนประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
มุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด
ภาค ตอ./น. ตอนบน ๒
ผู้อานวยการสานักงานการค้าต่างประเทศ
เขต ๙ (มุกดาหาร)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการบริษัทมุกดาหารลานทอง จากัด
ประธานสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมุกดาหาร และแทน
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ สาคัญเรงดวน)
๑. นายกเทศมนตรีตาบลบางทรายใหญ่
ผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นางประทิน
สีสา
2. นายวิทยา
วัฒนวิเชียร
3. นายสัมพันธ์
เดือนศิริรัตน์
4. นายไพฑูรย์
สุขต่าย
5. นายสมยศ
ชาญจึงถาวร
6. นายจาลอง
วงศ์กิตติธร
7. นายชัยวัฒน์
อินบุญนะ
8. นายพุทธกาล กาลจักร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ

สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานมุกดาหาร
รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

คณะทางานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มจังหวัดฯ
ผู้มาประชุม
1. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าคณะทางานฯ
2. นายวราพงษ์
บุพศิริ
แทนประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ
คณะทางานฯ
3. นายพิเชฐ
แสงนิศากร
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ
คณะทางานฯ
4. นางกมลลักษณ์ นามประกาย
ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
คณะทางานฯ

-35. นายสมศักดิ์
6. นายจิตร
7. น.ส.บุษบา
8. นายนิยุทธ์
9. นายปิติ
10. นายตรีพงศ์
11. นายธนารักษ์
12. นายวสันต์
13. นายมนตรี
14. นายธารินทร์
15. นายศศิพงษา
16. นายนราวุฒิ
17. น.ส.ดวงใจ
18. นางณิทฐา
19. นายบุญเรือง

สีบุญเรือง
จีระฉัตร
บุตรศาสตร์
สืบสาย
วัฒนรัตน์
กลันทปุระ
พิทักษา
นิสัยมั่น
เย็นวัฒนา
พันธุมัย
จันทรสาขา
จันทร์ทอง
ยอดนารี
แสวงทอง
เมฆฉิม

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เวลา 09.3๐ น.
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/๒๕๕8 และการประชุม
คณะทางานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2558 โดยในการประชุมครั้งนี้
เป็นการประชุมครั้งแรกที่คณะกรรมการ กรอ.จ.มห. และคณะทางานเพื่อบูรณาการฯ เข้า
ร่วมการประชุม พร้อมกัน เนื่องจากมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกันจึงให้มาประชุมร่วมกัน และ
ตามที่กลุ่ มจั งหวัดฯ ได้มีประกาศคณะกรรมการบริห ารงานกลุ่ ม จังหวัดแบบบูรณาการ
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ขึ้นมานั้น เพื่อเป็นการประสานและ
บูรณาการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ สนับสนุนการดาเนินงานในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และขอให้คณะทางานฯ ได้นาข้อมูล ข้อเสนอ หรือข้อพิจารณา นามารายงานให้ที่
ประชุมทราบ เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในครั้งต่อไป
รับทราบ และให้คณะทางานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้นาข้อมูล ข้อเสนอ
ข้อพิจารณา นามารายงานให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/๒๕๕8
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๕8
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๕8
ให้คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มีท่านใด
ประสงค์ขอแก้ไขหรือไม่

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการ

แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม
แทนพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
แทนพาณิชย์จังหวัดนครพนม
แทนพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสกลนคร
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครพนม
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.มุกดาหาร

คณะทางานฯ
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ
เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

-4คุณพิเชฐ

ขอแก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม จาก “นายพิเชษฐ” แก้ไขเป็น “นายพิเชฐ” ให้ตัดตัวอักษร
“ษ” ออก
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/๒๕๕8
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๕8
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.๑ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
(กรอ.) ส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
หน.สนจ.มห.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอเรื่องผลการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันโอชา) เป็นประธาน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ซึ่งคณะรั ฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 และมีมติรับทราบและ
เห็นชอบตามที่ สศช. เสนอ โดยในการประชุม กรอ. (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 1/2558 ที่ประชุม
ได้กล่าวถึงประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
1) เรื่องมาตรการเร่งด่วน SMEs ที่ประชุมมอบให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ดาเนินงานในการจัดตั้งคณะทางานฯ พิจารณามาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางขนาดย่อมเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น รวมทั้งการพิจารณาการจัดเก็บภาษีย้อนหลัง
2) เรื่องแนวทางการปฏิรูประบบรางของประเทศ ที่ประชุมมอบให้กระทรวงคมนาคมจัดทา
รูปแบบการปฏิรูประบบราง ด้านการปรับโครงสร้างพื้นฐาน การปรับโครงสร้างองค์กร การ
บริหารจัดการ และกลไกการดาเนินงาน
3) เรื่องการพิจารณาจัดสรรการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทที่ใช้วัตถุดิ บใน
ประเทศ ที่ประชุมมอบให้กระทรวงพลังงานนาไปพิจารณา
4) เรื่องการยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรสามิตเครื่องปรับอากาศชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนขนาด
ไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่วโมง ที่ประชุมมอบให้กระทรวงการคลังดาเนินการ
5) เรื่องมาตรการทางวีซ่าเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ ยวไทยในปี 2558 ที่ประชุมมอบให้
กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณามาตรการอานวยความสะดวกโดย
การลดขั้นตอนในกระบวนการต่างๆ ให้รวดเร็วขึ้น และให้สานักงานตารวจแห่งชาติยกร่าง
กฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแบบใช้ได้
หลายครั้ ง และให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศพิ จ ารณาการตรวจลงตราทั้ ง ระบบ และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าต่างๆ
6) เรื่องห้องปฏิบัติการและตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก ซึ่งที่ประชุมมอบให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการ
จัดทาฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบในภาพรวมทั้งประเทศ
7) เรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายควบคุมการปล่อยน้าทิ้งจากโรงงานสู่แหล่งน้า ที่ประชุม
ได้มอบกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ

-58) เรื่ องร่ างยุ ทธศาสตร์สิ นค้า เกษตร 4 สิ นค้า ได้แ ก่ ข้ าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ มัน ส าปะหลั ง
ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ามันและนามันปาล์ม อ้อยโรงงานและน้าตาลทราย
9) เรื่องยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2558 - 2562
ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายในที่ประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเ ศษ (กนพ.) ครั้งที่
2/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
หน.สนจ.มห.
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (กนพ.) ครั้ ง ที่ 2/2558 โดยมี ห ม่ อ มราชวงศ์ ป รี ดิ ย าธร เทวกุ ล
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยมีประเด็นที่สาคัญ
ในการประชุม คือ นายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะกากับดูแลให้การลงทุนในเขต 20 จังหวัด
ที่ มี ร ายได้ ต่ อ หั ว ต่ า และการลงทุ น ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ และการส่ ง เสริ ม การ
ประกอบการของภาคเอกชนให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน พร้อมเห็นชอบกาหนดพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะ 2 ใน 5 จังหวัด หนองคาย เชียงราย นครพนม นราธิวาส
กาญจนบุรี และที่ประชุม กนพ. ยังได้มีมติการประชุมที่สาคัญเพื่อขับเคลื่อนงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ให้บรรลุเป้าหมายและพร้อมรองรับการลงทุนของภาคเอกชนในปี 2558
รวมถึงเริ่มเตรียมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) เห็นชอบให้ตั้งอนุกรรมการภายใต้ กนพ. เพิ่มเติมอีก 1 ชุด
2) เห็นชอบกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ระดับสูง
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2557 จานวน 13 กลุ่มกิจการ
3) เห็นชอบการกาหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ใน 5 จังหวัด ได้แก่
หนองคาย เชียงราย นครพนม นราธิวาส และกาญจนบุรี รวม 63 ตาบล ใน 16 อาเภอ
4) เห็นชอบพื้นที่แปลงที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่นามาจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือให้เช่า ใน 6
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวม 24,871 ไร่ (มุกดาหาร 1,085 ไร่)
5) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ให้ความเห็นชอบการดาเนินงานสาคัญ
6) มอบหมายให้ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ดาเนินการประชาสัมพันธ์
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ
ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายในที่ประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8
ผู้แทน คลัง จ.มห. ภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของ
จังหวัดมุกดาหารในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณ
ขยายตัวจากเดือนก่อน โดยด้านอุปทานขยายตัว พิจารณาจากดัชนีผลผลิตภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่วนด้านภาคเกษตรกรรมหดตัว
จากปริมาณผลผลิต ที่สาคัญทุกชนิด สาหรับ ด้านอุปสงค์ มีการชะลอตัว ซึ่งพิจารณาจาก
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนและดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ส่วนด้านการใช ้จ่ายภาครัฐและ
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มติที่ประชุม
พาณิชย์ จ.มห.

มติที่ประชุม
พาณิชย์ จ.มห.

การค้าชายแดนหดตัว เนื่องจากเสถียร ภาพเ ศร ษฐ กิ จของจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี เห็นได้จาก
ระดับการจ้างงานทีป่ รับตัวเพิ่มขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายในที่ประชุม
รับทราบ
4.4 สรุปภาวการณ์ค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2558
มูลค่าการค้ารวม เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีมูลค่า 4,274 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน
475 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ระยะ 2 เดือนของปี 2558 มีมูลค่า 9,024 ล้าน
บาท ลดลงจากปีก่อน 2,431 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21
ด้านการส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีมูลค่า 1,975 ล้านบาท ลดลงจากเดือน
ก่อน 63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ระยะ 2 เดือนของปี 2558 มีมูลค่า 4,013 ล้าน
บาท ลดลงจากปีก่อน 2,379 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37 สาหรับสินค้าส่งออกที่
สาคัญ เรียงตามลาดับมูลค่าหมวดสินค้าการส่งออก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องอิเลคทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ส่วนประกอบ สินค้าเชื้อเพลิง และเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ส่วนประกอบ
ด้านการนาเข้า เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีมูลค่า 2,300 ล้านบาท ลดลงจากเดือน
ก่อน 412 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ระยะ 2 เดือนของปี 2558 มีมูลค่า 5,011
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 สินค้านาเข้าที่สาคัญ เรียง
ตามล าดั บมู ลค่าหมวดสิ นค้ าการเข้ า ได้แก่ สิ นค้ าแร่ เครื่ องมื อเครื่ องใช้ ทางวิ ทยาศาสตร์
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องใช้ ไฟฟ้าอุปกรณ์ส่ วนประกอบ และพลาสติ กและผลิตภัณฑ์ ด้านดุล
การค้า เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีมูลค่าขาดดุลการค้า 325 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน
ก่อน 348 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ระยะ 2 เดือนของปี 2558 มีมูลค่า 998
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,328 ล้านบาท
ด้านมูลค่าการค้าผ่านแดน การค้าผ่านแดนรวม เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีมูลค่า
868 ล้านบาท ลดลงจาก เดือนก่อน 101 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10
การค้าผ่านแดนขาออก เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีมูลค่า 246 ล้านบาท ลดลงจาก
เดือนก่อน 162 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40
ระยะเวลา 2 เดือนของปี (ม.ค.-ก.พ.58) มีมูลค่า 653 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4
การค้าผ่านแดนขาเข้า เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีมูลค่า 622 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อน 61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11
ระยะเวลา 2 เดือนของปี (ม.ค.-ก.พ.58) มีมูลค่า 1,184 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 315 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 (ม.ค.-ก.พ.57 = 869 ล้านบาท)
รับทราบ
4.5 สรุปผลการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2558
สรุปผลการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เมื่อวันที่
5 - 9 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้าและบริการ โดยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2558 ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) และ
รัฐมนตรีประจาห้องว่าการรัฐบาลสปป.ลาว (ท่านนางบุนเพ็ง มูนโพไช) เป็นประธานร่วมพิธี

-7เปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร มีผู้ประกอบการไทยประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว และสส.เวียดนาม) จานวน 300 คูหา ประกอบด้วยการจัด
คูหาประชาสัมพันธ์และให้คาปรึกษาของกรม ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กรมทรัพย์สิ นทางปัญญา กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร รวมถึงการ
จาหน่ายสินค้าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP Select / OTOP / SMEs / อาหารเด่น
จากทั่วทุกภาค ระหว่า งวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มูลค่าการค้าที่เกิดขึ้นจากการจาหน่ายสินค้าภายในงาน
ดังกล่าว รวมยอดจาหน่าย 26,547,049 ล้านบาท
กิจกรรมที่ 2 การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ในวันที่ 5 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมมุ ก ดาหารแกรนด์ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประกอบด้ ว ยภาครั ฐ /เอกชน และ
ผู้ประกอบการ จากราชอาณาจักรไทย จานวน 57 ราย สปป.ลาว จานวน 37 ราย และ
สส.เวียดนาม 2 ราย รวมทั้งสิ้น 96 ราย มีประเภทธุรกิจรวม 9 หมวด ได้แก่ 1) ห้างค้า
ปลีก ค้าส่ง 2) ภัตตาคาร ร้านอาหาร 3) อาหารแปรรูป 4) สินค้าตกแต่งบ้าน 5) การ
โรงแรม การท่องเที่ยว 6) ก่อสร้าง 7) ธุรกิจค้าส่ งสินค้าเกษตร 8) ปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร 9) เครื่องจักรกลการเกษตร ผลการเจรจาจับคู่ธุรกิจ มีคู่บันทึกความร่วมมือ
ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว จานวน 44 ฉบับ มูลค่าทางการค้าซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้น
ประมาณ 185 ล้านบาท
กิจ กรรมที่ 3 การประชุมแลกเปลี่ ยนความร่ว มมือด้า นการค้า การลงทุน ระดั บ
ท้ อ งถิ่ น กั บ เมื อ งคู่ แ ฝด แบบเหย้ า ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชนจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ราชอาณาจักรไทย และ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ ห้อง
กระดุ ม เงิ น กระดุ มทอง โรงแรมมุ ก ดาหารแกรนด์ จั ง หวั ดมุ ก ดาหาร โดยมี นางณิท ฐา
แสวงทอง หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และแขวงสะหวัน
นะเขตโดยท่านลาเงิน ทองสีอักสอน หัวหน้าห้องว่าการปกครองแขวงสะหวันนะเขต เป็น
ประธานร่วมฝ่ายสปป.ลาว พร้อมภาครัฐและเอกชนแขวงสะหวันนะเขต จานวน 26 ราย
ซึง่ ประธานร่วมทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 11 ปี แห่งการสถาปนาเมืองคู่
แฝด ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร และ แขวงสะหวันนะเขต ในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
การค้า และการลงทุนระหว่างกัน รับทราบรายงานผลการประชุมระหว่างจังหวัดมุกดาหาร
กับแขวงสะหวันนะเขต เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมแผนกอุตสาหกรรม
และการค้าแขวงสะหวันนะเขต และร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการค้า
และการลงทุน ภายใต้กรอบความร่วมมือการสถาปนาเมืองคู่แฝด เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือในการอานวยความสะดวก และลดปัญหาอุปสรรค อันจะส่งผลที่ทาให้ทั้งสองฝ่ายมี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น เช่น ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
จาเป็น การเสนอความร่วมมือยกเว้นรถบรรทุกเที่ยวเปล่าเข้าประเทศเพื่อนบ้านกรณีขนส่ง
วัตถุดิบภาคการเกษตรที่จะนาเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก การขยายตลาดสินค้าเกษตรพร้อมทั้ง
ยกระดับคุณภาพสินค้ามาตรฐาน GAP และ Organic การเชื่องโยงและพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษร่วมกันเพื่อใช้ประโยชน์และศักยภาพจากเส้นทาง R9 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การ
พัฒ นาและฐานข้อมูล เศรษฐกิจการค้า การแลกเปลี่ ยนบุคลากร และการส่ งเสริมความ
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ร่ ว มมือ ด้านการท่องเที่ยว ในการยกระดับกิจกรรมการปั่นจักรยานสองฝ่ ายให้ เป็นการ
ท่องเที่ยวระดับสากล เป็นต้น
4.6 สรุปผลการประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
และการศึกษาระดับท้องถิ่นกับเมืองคู่มิตร จังหวัดมุกดาหาร - เมืองฉงจั่ว ระหว่างวันที่
30 มี น าคม - 4 เมษายน 2558 ณ เมื อ งฉงจั่ ว เขตปกครองตนเองกว่ า งซี จ้ ว ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
รับทราบ
จังหวัดมุกดาหารโดยส านักงานพาณิช ย์จังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินกิจกรรมจัดประชุม
แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษา ระดับท้องถิ่นกับ
เมืองคู่มิตร แบบเยือน เมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องของจังหวัดมุกดาหาร จานวน
20 ราย ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 4 เมษายน 2558 ณ เมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเอง
กว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน นาโดยนายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสรุปผล ดังนี้
1. การประชุม บรรยายสรุป รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายธวัชชัย ธรรมรักษ์
นาคณะผู้แทนภาครัฐจังหวัดมุกดาหาร เดินทางไปสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อ
ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และ
ศักยภาพและโอกาสการค้า การลงทุนไทยในนครหนานหนิง
1.1 บรรยายสรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยนางสาว
นิลวรรณ ชูวนะภิรมย์ รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ดังนี้
การค้ าระหว่า งไทยกับ เขตปกครองตนเองกว่า งซี จ้ว ง ในปี 2557 มี มูล ค่ า
ประมาณ 578.86 ล้าน USD เพิ่มขึ้น 16.8% โดยเขตฯ กว่างซีจ้วง นาเข้าสินค้าจากไทย
มีมูลค่า 425.3 ล้าน USDเพิ่มขึ้น 48.2% อาทิ ถั่วเหลือง สตาร์ชมันสาปะหลั ง มัน
สาปะหลังแห้ง บิทูเมน ยางพาราชนิด TSNR หน่วยความจาฮาร์ดดิสก์ และเครื่องขยายเสียง
การส่งออกสินค้ามาไทยมีมูลค่า 153.5 ล้าน USD ลดลง 26.4% อาทิ กรดฟอสฟอริก
ชนิดฟู้ดเกรด สตีทไทด์ธรรมชาติ รถตัก แอมโมเนียไนเตรท ซิลิคอน กากที่ได้จากการผลิต
น้ามัน ถั่ว เหลือง อลู มิเนียมอัลลอยด์ ชิ้นส่ว นอุปกรณ์บอยเลอร์ และไทเทเนียมออกไซด์
สาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญระหว่างไทยกับเขตฯ กว่างซีจ้วง สินค้าเกษตรที่นาเข้าจากไทย
ได้แก่ มันสาปะหลังแห้ง สตาร์ช มันสาปะหลัง น้าตาล ข้าว และข้าวโพด สินค้าเกษตรที่
ส่งออกไปไทย ได้แก่ กากน้ามันถั่วเหลือง น้ามันตุง ส้ม สัตว์น้า และปลาแช่แข็ง ด้านการค้า
ระหว่างเขตฯ กว่างซีจ้วงกับอาเซียนมีมูลค่า 122,176 ล้ านหยวน เพิ่มขึ้น 23.80%
คิดเป็น 49% ของเขตฯ กว่างซีจ้วงกับต่างประเทศ โดยมีเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับ 1
มีมูลค่าการค้า 100,382 ล้านหยวน คิดเป็น 82.16% เมื่อเทียบกับกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้
ไทยได้ดุลการค้าจากเขตฯกว่างซีจ้วง มูลค่า 1,168 ล้านหยวน มากที่สุดในกลุ่มอาเซียน
โดยสินค้าไทยที่ส่งออกไปเขตฯ กว่างซีจ้วงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี ธุรกิจสาคัญที่ลงทุนใน
เขตฯ กว่างซีจ้วง ได้แก่ เครือน้าตาลมิตรผล เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหารสัตว์ และเลี้ยง
สัตว์) และเครือ SCG (Trading และ Logistics) มีคนไทยในเขตฯ กว่างซีจ้วง ประมาณ
2,050 คน แยกเป็น นักธุรกิจ 50 คน และนักศึกษา และอาจารย์ 2,000 คน

-91.2 บรรยาย เรื่อง ศักยภาพและโอกาสการค้า การลงทุนไทยในนครหนานหนิง โดย
นายกฤษณะ สุ กันตพงษ์ หั วหน้ าศู นย์ข้ อมู ลเพื่ อธุรกิจไทยในจี น ณ นครหนานหนิ ง และ
นางสาวเฉิน เสี่ยว ตาน ผู้ช่วยดาเนินการประจาสานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ดังนี้
สภาพการค้ าและการลงทุ นของนครหนานหนิ ง เขตปกครองตนเองกว่ างซี จ้ วง
ประกอบด้วย
จุดแข็ง มีความได้เปรียบด้านโลจิสติกส์ : Gateway to ASEAN มีท่าเรือน้าลึก 3
แห่ ง ฝางเฉิ งก่ าง ชิน โจว และเป๋ยไห่ มีท รัพ ยากรอุดมสมบูร ณ์ : เกษตรกรรม ป่ าไม้
ประมง และแร่ ธ าตุ มีต้ น ทุ นการลงทุ นต่ า : 2 ใน 3 ของภาคตะวั น ออก มีก ารขยาย
เครือข่ายการคมนาคมทั้งทางบก ทะเล และอากาศ เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ตอนในและประเทศ
อาเซียน
จุดอ่อน เป็นมณฑลที่เปิดสู่ภายนอกได้ไม่นาน ภาครัฐและเอกชนปรับตัวไม่ทันต่อการ
เปลี่ย นแปลงระบบเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในท้องถิ่นยังไม่เป็นสากล ขาดแคลน
บุคลากรที่มีความสามารถระดับสากลในด้านต่างๆ : การค้า การเงิน โลจิสติกส์ ฯลฯ มี
ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบข้อบังคับ เนื่องจากให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ส่วนตัว
และนโยบายพิเศษต่างๆ มากกว่า
โอกาส เป็ น พื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่ว มมือภายในและ
ต่างประเทศ เป็น จุดทดลองการชาระเงินด้วยเงินหยวนในการทาการค้าระหว่างประเทศ
มีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นที่เอื้อต่อการลงทุนจากต่างชาติ : การลงทุนในเมือง
ท่าและเมืองชายแดน มีเส้นทางบกเชื่อมต่อจากไทย – ลาว – เวียดนาม – เขตฯ กว่างซี :
R9 R12 และ R8
สินค้าไทยที่มีศักยภาพ ได้แก่
(1) ประเภทวัตถุดิบ อาทิ มันสาปะหลัง /มันสาปะหลังเส้น , ยางพารา น้ายางธรรมชาติ ,
สิ น แร่ : เหล็ ก แมงกานิ ส , เม็ ด พลาสติ ก , หนั ง โค หนั ง กระบื อ ดิ บ และชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์
(2) สินค้าอุปโภค/บริโภค อาทิ อาหาร : ข้าวหอมมะลิ ผลไม้ ของขบเคี้ยว เครื่องปรุงรส
อาหารแห้ง อาหารเพื่อสุขภาพ , ยา เครื่องสาอางที่ทาจากสมุนไพร , ของประดับตกแต่ง
บ้าน, ของใช้ ของขวัญ ของชาร่วย และอัญมณี
(3) ธุรกิจบริการ อาทิ การศึกษา, ร้านอาหารไทย , สปา / นวดแผนไทย และโลจิสติกส์
ปัญหาทางการค้า
(1) การขาดทักษะภาษาจีนที่ใช้ในการเจรจาการค้า
(2) การขาดความเชื่อมั่นในผู้ประกอบการไทย
(3) ผู้ประกอบการเป็น SMEs ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ/ขั้นตอนการส่งออก
(4) สินค้าไม่ตรงตามความต้องการของตลาด
(5) สัญญาซื้อ-ขายไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
(6) สิ่งอานวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ยังไม่เอื้อต่อการส่งออกสินค้า
ไทยไปกว่างซี อาทิ การขนส่งทางบกจากไทยผ่านลาวและเวียดนามไปกว่างซี : เส้นทางบาง
ช่วงอยู่ในสภาพไม่ดีนัก/เวลาเปิด – ปิดด่านที่ไม่ตรงกันในแต่ละประเทศ/รถบรรทุกสินค้า

- 10 จากไทยไม่สามารถไปถึงเวียดนามและจีนได้/ขาดสิ่งอานวยความสะดวกในระหว่างเส้นทาง
ขนส่ง เช่น ลานสินค้า อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า และด้านพิธีการศุล กากร : การตรวจสอบด้าน
สุขอนามัย การประเมินภาษี
ปัญหาทางการลงทุน
(1) ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบด้านการลงทุน
(2) ความเหลื่อมล้าระหว่างนักลงทุนจีนและนักลงทุนต่างชาติ
(3) ความไม่โปร่งใสของหน่วยงานจีน
(4) การขาดความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อรองรับนโยบาย/โครงการใหม่ๆ
(5) ผู้ลงทุนขาดการศึกษาข้อกาหนด/กฎระเบียบอย่างละเอียดและถูกต้อง การมี Partner
จีนที่ขาดความน่าเชื่อถือ
(6) หากนักลงทุนไทยมีสัดส่วนการลงทุนมากกว่า Partner จีนนักลงทุนไทยควรเป็นฝ่ายที่มี
อานาจเต็มตามกฎหมาย
สาหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่เขตฯ กว่างซีจ้วง ส่งเสริมเป็นพิเศษ ได้แก่ อาหาร
รถยนต์ ปิโตรเคมี ไฟฟ้า สินแร่ที่มิใช่เหล็ก เครื่องจักรกล การก่อสร้าง กระดาษ แปรรูปไม้
สารสนเทศ ยา สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากหนังสัตว์ ชีววิทยา การต่อเรือ เป็นต้น
2. ผลการประชุมเพื่อพัฒนาความร่ว มมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
การศึกษา ระดับท้องถิ่นกับเมืองคู่มิตร ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร ราชอาณาจักรไทย กับ
เมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรั ฐประชาชนจีน นายธวัชชัย ธรรมรักษ์
รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร พร้ อ มคณะ เดิ น ทางเข้ า เยี่ ย มคารวะนายหวง เค่ อ
เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจาเมืองฉงจั่ว และเข้าร่วมการประชุม
เพื่อพัฒนาความร่วมมือฯ สองฝ่าย ร่วมกับนายคาง ข่าย รองนายกเทศมนตรีเมืองฉงจั่ ว
ณ ศาลาว่าการเทศบาลเมืองฉงจั่ว การประชุมประกอบด้วยภาครัฐจังหวัดมุกดาหาร และ
เมืองฉงจั่ว ฝ่ายละ 20 คน รวม 40 คน โดยมีรายละเอียดการประชุมแลกเปลี่ยน สรุปดังนี้
2.1 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ใช้
ประโยชน์จากการยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าและคน เพื่อลด
ต้นทุนด้านเวลา และโลจิสติกส์ โดยเริ่มจากเส้นทางเซินเจิ้นฉงจั่ว ด่านโหวย่อี้กวนของจีน
เวี ย ดนาม ลาว และมุ ก ดาหาร ร่ ว มถึ ง มาเลเซี ย และสิ ง คโปร์ ให้ เ ป็ น เส้ น ทางบกที่ มี
ความสาคัญและความสะดวกมากขึ้น โดยมีความมุ่ งมั่นที่จะผลักดันให้อยู่ในกลยุทธ์ของจีน
โดยเป็นกลยุทธ์ 1 แถบ 1 เส้นทาง (One Belt, One Road) ครอบคลุมเส้นทางทางบก
ทางน้า ทางอากาศ ให้เป็นเส้นทางสายไหมใหม่ (New Silk Road) เพื่อเชื่อมจีน - อาเซียน
ซึ่งจะได้ผลักดันให้เกิดการประสานงานความร่วมมือต่อไป
2.2 ความร่วมมือการเชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารกับ
นิคมอุตสาหกรรมจีน (ฉงจั่ว) - ไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและเตรียมความ
พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงรองรับเศรษฐกิจการค้าโลก การแสวงหา
ความร่วมมือการเชื่อมโยงระหว่างกัน ทั้งในด้ านการค้า การลงทุน การประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริมผลักดัน การแลกเปลี่ยนความร่วมมือที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชน
เกิดการลงทุนในพื้นที่ระหว่างกัน ซึ่งเมืองฉงจั่วกาหนดที่จะเข้าร่วมงาน CA-EXPO ครั้งที่
12 ณ นครหนานหนิ ง และจะเดิ น ทางมาประเทศไทยในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน 2558

- 11 รวมถึ ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหารและจั ง หวั ด นครพนม เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารลงทุ น ในนิ ค มฯ
ปัจจุบันมีบริษัท มิตรผล จากัด ของไทยเข้ามาลงทุนในนิคมฯ ของเมืองฉงจั่วแล้ว และด้าน
จังหวัดมุกดาหาร ได้มีมติเห็นชอบจากรัฐบาลแปลงที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่นามาจัดตั้งเป็นนิคม
อุตสาหกรรมหรือให้เช่า สาหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร จานวน 1,085 ไร่
(1.74 ตารางกิโลเมตร) ในพื้นที่ ต.คาอาฮวน อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร
2.3 การอานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ ในการขยายเวลาทาการเปิด - ปิด
ด่านผิงเสียง รวมถึงการพิจารณาในกรอบการประเมินราคาสินค้าและการประเมินอัตราภาษี
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องการขนส่งสินค้าระหว่างกันในประเทศภาคีและกลุ่มอนุภาคลุ่ม
น้าโขง สามารถส่งไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด่านผิงเสียงจะได้ขยาย
เวลาสาหรับบุคคลในการเดินทางเข้าออก จากเดิม 08.00 - 20.00 น. เป็น 08.00 21.00 น. และสาหรับสินค้า จากเดิม 08.00 - 17.00 น. เป็น 08.00 - 19.00 น.
เพื่อเพิ่มศักยภาพการอานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ ซึ่งขณะนี้
การขยายเวลาการเปิด-ปิด ด่านอยู่ระหว่างการหารือร่วมจีน -เวียดนาม คาดว่าจะสามารถ
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
2.4 ความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษา โดยเร่ ง พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างมหาวิทยาลัยครูชนชาติกว่างซีจ้วงกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรทางด้านวิ ชาการ เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยทั้ง
สองฝ่ายได้เกิดการพัฒนาร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะส่งบุคลากรมายังมหา
วิทยาลับครูชนชาติกว่างซีจ้วง เพื่อสอนภาษาไทย ภาษอังกฤษ และแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ
และงานวิจัย ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 และสานักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร (กศน.จังหวัดมุกดาหาร) มีแผนจะ
ดาเนินการเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน และการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่าง กศน.จังหวัด
มุกดาหารกับมหาวิทยาลัยครูชนชาติกว่างซีจ้วงในระยะต่อไป เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
จากการเป็นเมืองคูม่ ิตรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของจังหวัดมุกดาหาร
2.5 ผลักดันความร่วมมืออาเภอคู่มิตร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้
แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเกษตร วัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยวอย่างมากมาย เพื่อพัฒนาส่งเสริมและขยายความร่วมมือในการสร้างอาเภอ
คู่มิตรระหว่ างกัน ประกอบด้ ว ย 4 อาเภอของมุก ดาหาร ได้แก่ อาเภอเมือ งมุกดาหาร
อาเภอดอนตาล อาเภอนิคมคาสร้อย อาเภอหนองสูง กับ 3 อาเภอของเมืองฉงจั่ว ได้แก่
อาเภอหนิ งหมิง อาเภอหลงโจว และอาเภอเจียงโจว ซึ่งจะได้ห ารือเพิ่มเติมในการจับคู่
อาเภอคู่มิตรที่มีความเหมาะสมสอดคล้อง เพื่อให้เกิดศักยภาพในการพัฒนาทั้งสองฝ่าย
2.6 การสร้างกลไกติดต่อประสานงานระหว่างจังหวัดมุกดาหาร - เมืองฉงจั่ว
ในการจัดตั้งคณะทางานประสานงานผลักดันความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
กันด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษา เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ว และเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมอบหมาย
สานักงานการต่างประเทศ ประจาเมืองฉงจั่ว และ สานักงานจังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วย
กลางประสานงาน
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แลกเปลี่ยนการป้องกันและช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้องในด้านข้อมูลข่าวสาร
และเทคโนโลยีที่ทัน สมัย เพื่อให้ ทั้งสองฝ่ ายโดยเฉพาะภาคเอกชนสามารถเข้าถึงความ
ช่วยเหลือและป้องกันภัยได้อย่างรวดเร็ว โดยจะได้ร่วมกันหารือเพื่อขยายความร่วมมือต่อไป
2.8 ความร่วมมือด้านนักกฎหมาย นาย หวง เค่อ เลขาธิการคณะกรรมการ
พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ จี น ประจ าเมื อ งฉงจั่ ว ได้ ใ ห้ ค วามสนใจและความส าคั ญ เกี่ ย วกั บ นั ก
กฎหมายในการให้คาปรึกษาข้อมูล และอานวยความสะดวกด้านกฎหมายแก่ภาครัฐและ
เอกชนของทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ทางการค้า การ
ลงทุนระหว่างกันภายใต้อานาจและขอบเขตกฎหมายของประเทศทั้งสองฝ่าย
2.9 ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและแหล่งท่องเที่ยว
โดยในปัจจุบันจีน - ไทย ได้มีการหารือเพื่อส่งเสริมด้านท่องเที่ย วในแนวทางการยกเลิกวีซ่า
(Visa) ระหว่างกัน อันจะทาให้นักท่องเที่ยวทั้งสองฝ่ายเดินทางไปมาระหว่างกันเพิ่มขึ้น ซึ่ง
เมื อ งฉงจั่ ว มี น โยบายในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ เ ป็ น กุ้ ย หลิ น ทางใต้ และจั ง หวั ด
มุกดาหารได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงภูมิทัศน์รอบจุดชมวิวภูมโนรมย์และมีการ
ก่อสร้าง “พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ” ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ รวมถึง
แผนดาเนินการสร้างกระเช้าลอยฟ้าไปยังภูมโนรมย์ และการสร้างหมู่บ้านวัฒนธรรม 4
เมือง 4 แผ่นดิน (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - กวางตรี - ฉงจั่ว) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร
2.10 การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านอื่นๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร
สินค้าปศุสัตว์ สินค้าแปรรูป สินค้าอุตสาหกรรม ที่มีความหลากหลาย เช่น ข้าวหอมมะลิ มัน
สาปะหลัง ยางพารา อ้อย โคขุนหนองสูง เครื่องหนัง อัญมณี และผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น
ความร่วมมือด้านการแพทย์ที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและองค์ความรู้ที่หลากหลาย และความ
ร่ ว มมื อด้ านพลั งงานทดแทน (เอทานอล) เพื่ อสร้ างมู ล ค่ า ที่ ทั้ ง สองฝ่ า ยมี ศั ก ยภาพและ
ทรัพยากรคล้ายกัน รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายได้พบปะเจรจาธุรกิจ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และในด้าน
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
3. เทศกาลเคารพบรรพชนชาวจ้วง ขับเพลงพื้นบ้าน ชมดอกมู่เหมียน เดือนสาม วันที่
สาม ปี 2015 เมืองฉงจั่ว ประธานในพิธี นาย หวง เค่อ เลขาธิการคณะกรรมการพรรค
คอมมิวนิสต์จีนประจาเมืองฉงจั่ว ได้เชิญ นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหารและคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโดยมีชนเผ่าต่างๆ แต่งกายตามประเพณี เข้าร่วมงาน
ประมาณ 20,000 คน โดยเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารขึ้นบนเวทีร่วมพิธีเปิดงาน
และแนะนาให้ผู้ร่วมงานทราบ พร้อมประกาศถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว ของจังหวัดมุกดาหารกับ เมืองฉงจั่ว โดยกล่าวถึงความเป็นมาและ
ความสัมพันธ์การเป็นเมืองคู่มิตร ร่วม 4 ปี ซึ่งประเทศจีนได้วางยุทธศาสตร์ให้เมืองฉงจั่ว
เป็นประตูสู่อาเซียน โดยมีแผนพัฒนาเขตพั ฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริ ม
ความร่วมมือในมิติต่างๆ ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียน
4. การศึกษาพื้นที่จริงเกี่ยวกับศักยภาพการค้า การลงทุน ของนครหนานหนิง และ เมืองฉงจั่ว
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การกาหนดให้เป็น “ประตูสู่อาเซียน” ของจีน ส่งผลให้นครหนานหนิงซึ่งเป็นเมืองเอกของ
เขตฯ กว่างซีจ้วง ได้รับนโยบายสนับสนุนการพัฒนาในทุกด้านและกาลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว
เพื่อเตรี ย มความพร้ อมในการใช้โ อกาสจากการเปิดประชาคมอาเซียน รวมถึงเป็นพื้นที่
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาระดับชาติ อาทิ China - ASEAN Expo และเป็นการเปิดประตู
การค้าออกสู่ภายนอกที่สาคัญของจีน โดยมีเส้นทางเชื่อมต่อกับไทย เช่น R8 R9 และ R12
ในด้านโครงสร้ างพื้น ฐานซึ่ งอยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟใต้ ดินซึ่งคาดว่าแล้ ว เสร็จในปี
2016 การเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว เป็นผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในเมือง
การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย ด้านการค้าการลงทุนก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
นครหนานหนิงจึงมีประชากรเพิ่มขึ้นจานวนมากที่เข้ามาอาศัยอยู่และเกิดความต้องการ
บริโภคสินค้าต่างๆ อย่างหลากหลาย นครหนานหนิงจึงมีความน่ าสนใจต่อโอกาสในด้าน
เศรษฐกิ จ การค้ า การลงทุ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สิ น ค้ า จากไทยที่ ยั ง คงเป็ น ที่ นิ ย มของ
ประชากรในนครหนานหนิ ง อาทิ ข้ า วหอมมะลิ ผลไม้ ไ ทย อาหารไทย เนื้ อ โคขุ น
เครื่องสาอางที่ทาจากสมุนไพร เครื่องหนัง อัญมณี และเครื่องประดับ ของประดับตกแต่ง
บ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ นครหนานหนิงยังมีสถานที่ที่มีศักยภาพและโอกาสความน่าสนใจในการ
เชื่อมโยงสินค้าที่จะเข้ามาลงทุนของนักลงทุนจากไทย อาทิ
4.1.1 ศู น ย์ โ ลจิ ส ติ ก ส์ สิ น ค้ า เกษตรระหว่ า งประเทศไฮพี เ รี ย นกว่ า งซี
(Guangxi Hyperion International Agricultural Logistic Center) ตั้งอยู่เขตเจียงหนาน
นครหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็นศูนย์กลางการบริการโลจิสติกส์ครบวงจร ตั้งแต่การค้า
ส่งสินค้าเกษตร การแปรรูป คลังสินค้า การขนส่ง การจาหน่ายตรง การกระจายสินค้า โดย
เน้นสินค้าเกษตรสดและแปรรูป มีจุดดึงดูดการลงทุนคือด้านการคมนาคมที่มีความสะดวก
รวดเร็ ว อุป กรณ์ที่ติดตั้งภายในและคลั งสิ นค้ามีความสะดวกครบครันและทันสมัย การ
ดาเนินงานของตลาดไฮพีเรียนถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบการค้าสินค้า
เกษตรของนครหนานหนิง และสามารถดึงดูดให้นักธุรกิจจากในและต่างประเทศเข้ามาทา
ธุรกิจการค้าสินค้าเกษตรในเขตฯ กว่างซีจ้วง ซึ่งช่วยผลักดันการพัฒนาเกษตรกรรมให้เข้าสู่
ระบบอุ ต สาหกรรมปั จ จุ บัน สิ นค้ า ส่ ว นมากเป็น ผลไม้ ในประเทศและจากประเทศสมาชิ ก
อาเซียน โดยผ่านเข้ามาทางด่านผู่จ้าย อาเภอระดับเมืองผิงเสียง เมืองฉงจั่ว
4.1.2 ตลาดค้ า ส่ ง สิ น ค้ า เกษตรจิ น เฉี ย วนครหนานหนิ ง (Guangxi
Nanning JinQiao Agricultural Products Market) ตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือของถนนคุน
หลุน ตาบลซานถาง นครหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วง เป็นตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรที่ตั้งอยู่
ใกล้การคมนาคมที่สาคัญหลายเส้นทางวางเป้าหมายเพื่อเติมเต็มช่องว่างภาคโลจิสติกส์
สินค้าเกษตรเขตฯ กว่างซีจ้ วง กลายเป็นตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรที่มีการดาเนินธุรกิจที่มี
ความทันสมัยที่สุด มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัยครบครันมากที่สุด และมีขนาดใหญ่
ที่สุดของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน รวมทั้งการพัฒนาเป็นศูนย์คัดแปรรูปและ
บรรจุสินค้าเกษตรและศูนย์กลางโลจิสติกส์สินค้าเกษตรเกษตรขนาดใหญ่ ครอบคลุมตลาดใน
นครหนานหนิง และพื้นที่รอบข้าง
4.1.3 ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า นานาชาติ ห นานหนิ ง หวาหนานเฉิ ง (Guangxi
(Nanning) South City) เป็นศูนย์แสดงสินค้าที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งของนครหนานหนิงซึ่งมี
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สนับสนุนจากรัฐบาลจีนให้นครหนานหนิงเป็นประตูสู่อาเซียน โดยผลักดันให้เป็นฐานการจัด
แสดง ฐานการค้า และฐานโลจิสติกส์สาหรับสินค้าจีน-อาเซียน ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนจาก
อาเซี ย นเข้ ามาลงทุ น โดยมี การให้ สิ ท ธิ ฟรี ค่ า เช่ า คู ห า 5 ปี ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีพื้นที่ประมาณ 50,000 ตร.ม. (ประเทศละ 5,000 ตร.ม.) การ
ดาเนินธุรกิจเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของหนานหนิง และการพัฒนาเมืองให้
เป็นประตูสู่อาเซียน และเป็นการเปิดประตูการค้าออกสู่ภายนอกที่สาคัญของจีน
4.2 นิคมอุตสาหกรรมจีน (ฉงจั่ว) - ไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
เมืองฉงจั่ว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่จานวน 30 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ดาเนินการระยะแรก 15 ตารางกิโลเมตร มีความได้เปรียบทางด้านคมนาคมทางบกซึ่ง
อยู่ใกล้ทางด่วนที่สามารถเชื่อมต่อไปยังด่านพรมแดนโหย่วอี้กวน ห่างจากเมืองหนานนิง 97
กิโลเมตร อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟสายเซียงกุ้ย (มณฑลหูหนาน - เขตฯ กว่างซีจ้วง) ผ่านทาง
เหนือของนิ คมฯ และสถานที่ตั้งสถานีรถไฟ LaiTuan เส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่าง
หนานหนิง - ผิงเสียง ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และทางน้าที่มีแม่น้าจั่วเจียงเป็นเส้นทางที่
สาคัญเชื่อมต่อจากนิคมฯ - กว่างโจว ห่างจากท่าเรือชินโจว ๑๓๐ กิโลเมตร นิคมฯ แห่งนี้
เป็นความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยและเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยส่งเสริมผลักดันความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับไทย การแบ่งโซนภายในนิ คมอุตสาหกรรมจีน(ฉงจั่ว)-ไทย
ได้แก่ เขตบริ การโลจิส ติ กส์ ระหว่างประเทศ เขตบูรณาการอุ ตสาหกรรมแบบเบา เขต
อุตสาหกรรมอาหารพื้นเมืองในอาเซียน เขตอุตสาหกรรมแปรรูปทรัพยากรพิเศษ และเขต
ศูนย์ธุรกิจเชิงนันทนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองฉงจั่วเป็นแหล่งปลูกอ้อยแหล่งใหญ่ของ
ประเทศในปัจจุบันจึงมีบริษัทผลิตน้าตาลเข้ามาดาเนินการในพื้นที่นิคมฯ แล้ว รวมถึงบริษัท
ในเครือน้าตาลมิตรผลอยู่ระหว่างการดาเนินการเข้ามาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจีน (ฉงจั่ว)ไทย แห่งนี้
4.3 เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนแบบบูรณาการผิงเสียง ตั้งอยู่ติดกับด่านโหย่วอี้กวน
บริเวณพรมแดนจีน -เวียดนาม ในอาเภอระดับเมืองผิงเสียง ซึ่งติดกับเมืองหลั่งเซิน ของ
เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางบกที่สะดวกรวดเร็วที่สุดในการเชื่อมโยงจีนกับอาเซียน อยู่ภายใต้
กรอบนโยบายพิเศษของจีนมากที่สุด ในฐานะเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบน
เส้นแนวชายแดนทางบกระหว่างจีนกับอาเซียนจึงกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้า โลจิ
สติกส์ และฐานการแปรรูปเพื่อส่งออกระดับภูมิภาคที่เป็นความร่วมมือสู่ภายนอกระหว่าง
จีน-อาเซียน โดยเป็นเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนแบบบูรณาการอันดับที่ 4 ของประเทศจีน ซึ่งมี
เขตเชื่อมต่อกับต่างประเทศเป็นแห่งแรกและมีความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นคลังสินค้า
ทัณฑ์บนการค้าต่างประเทศและการค้าพรมแดน มีพี้นที่ทั้งหมด 8.5 ตร.กม. แบ่งการ
ก่อสร้างเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 บนเนื้อที่ 1.2 ตร.กม. แบ่งเป็น 3 เขต คือ 1) พื้นที่
เขตปฏิบัติการด่านพรมแดน 2) พื้นที่เขตโลจิสติกส์ และ 3) พื้นที่เขตบริการและอานวย
ความสะดวกครบวงจร ระยะ 2 และ 3 อยู่ระหว่างการวางแผนก่อสร้าง
4.4 ด่านโหย่วอี้กวน เป็นด่านชายแดนสากลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border) แห่งแรก
ของพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่สาคัญและมีความทันสมัยของจีน ตั้งอยู่ในอาเภอ
ระดับเมืองผิงเสียงซึ่ง ติดกับเมืองหลั่งเซิน ของเวียดนาม เชื่อมต่อกับเส้นทางคมนาคมบน
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แนวระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร์ โดยปัจจุบันด่านโหย่วอี้กวนเป็นเส้นทางหลักที่ได้
ดาเนินการให้บริการสาหรับบุคคลและนักท่องเที่ยวในการเข้าออกเมือง โดยตรวจเข้า - ออก
สาหรับบุคคล เวลา 08.00 น. - 21.00 น. และสาหรับการขนส่งสินค้า เวลา 08.00 น. 19.00 น. เป็ นด่านชายแดนที่สาคัญในฐานะที่เป็นประตูเชื่อมโยงระหว่างจีนตอนใต้สู่
อาเซียน ซึ่งให้ ความสาคัญในการเพิ่มศักยภาพการอานวยความสะดวกด้านการค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์อันเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นการเพิ่มผู้คน สินค้า และ
รถยนต์ผ่านเข้า - ออก ณ ด่านแห่งนี้
4.5 ด่านผู่จ้าย เป็นจุดผ่อนปรนตลาดการค้าชายแดน ตั้งอยู่ในอาเภอระดับเมือง
ผิงเสียงด่านการค้าชายแดนจีน -เวียดนาม เป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีขนาดใหญ่และมี
ความคึกคักมากที่สุดบนเส้นแนวชายแดนจีน-เวียดนาม และมีแผนการที่จะปรับปรุงพื้นที่ให้
กว้างขึ้นเพื่ออานวยความสะดวก โดยเฉพาะการค้าผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและกระจาย
ผลไม้ที่นาเข้าและส่งออกจากเวียดนามและอาเซียนไปยังนครหนานหนิงและเมืองอื่น และ
แหล่งแปรรูปและการค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงที่มีขนาดใหญ่ของจีน ด่านผู่จ้ายจึง เป็นจุดผ่อน
ปรนตลาดการค้าชายแดนกับประเทศเวียดนาม ซึ่งให้สิทธิเฉพาะชาวชายแดนและสินค้า
สัญชาติจีนกับเวียดนามเท่านั้น สิทธิประโยชน์หลักที่ได้รับคือ สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นภาษีมูล ค่าเพิ่ม และภาษีนาเข้า (แต่ต้องจ่ายในรูปของภาษีบารุง
ท้องถิ่นซึ่งมีอัตราที่ต่ากว่าแทน) ปัจจุบันมีปริมาณเข้าออกของคนเฉลี่ยวันละ 5,000 คน
จานวนรถบรรทุกสินค้าผ่านเข้าออกเฉลี่ยวันละ 500 คัน/ต่อวัน มีมูลค่ามากกว่า 10,000
ล้านหยวน
นายหวง เค่ อ เลขาธิก ารคณะกรรมการพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ จี น ประจ าเมื อ งฉงจั่ ว ได้ ใ ห้
ความสาคัญในประเด็นที่ให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายได้พบปะกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านการค้าการลงทุน
รับทราบ
4.7 สถานการณ์ เ ศรษฐกิจ และสัง คมจากภาคเอกชน และ 4.8 การบู ร ณาการและ
ขั บ เคลื่ อ น การด าเนิ น งานเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศ ษของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และสรุปผลความคืบหน้าการดาเนิน งานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
เมืองฉงจั่วประกาศว่าผลไม้ที่นาเข้าจากไทยให้ตีตราเป็นสินค้าจากประเทศไทย ซึ่งจากเดิม
สิน ค้าประเภทผลไม้จะตีตราเป็นของเวียดนามเพราะสิ นค้าต้องผ่ านเวียดนาม แต่ผ ลที่
ตามมาคือเราจะต้องเสียภาษี 13% และมีกลุ่มนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจใน
การให้เงินกู้เพื่อก่อสร้างสนามบินแต่ขอก่อสร้างที่เลิงนกทา
เรื่องการอานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ในการผ่านแดนผิงเสียง โดยการผ่านเข้า -ออก
ของบุ ค คลจากเดิ ม สามารถเข้ า -ออก ได้ ช่ ว งเวลาระหว่ า ง 08.00 - 20.00 น. ขอ
เปลี่ยนเป็นเวลา 08.00 - 21.00 น. และการผ่านเข้า-ออกของสินค้า จากเดิม 08.00 17.00 น. ขอเปลี่ยนเป็นเวลา 08.00 - 19.00 น. ซึ่งทางจีนเห็นชอบตามที่ไทยเสนอ
แต่ต้องประสานกับ ทางด่านเวียดนามก่อน ซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหาและจะประกาศใช้ใน
เดือนพฤษภาคม 2558 นี้
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ตามที่กล่าวในเบื้องต้นเรื่องที่กลุ่มจังหวัดฯ ได้แต่งตั้งคณะทางานฯ ขอให้คณะทางานฯ และ
ผู้เข้าร่วมการประชุมได้นาเสนอข้อมูลต่างๆ หรือข้อพิจารณา ข้อเสนอแนะ ต่อที่ประชุม
หน.สนจ.มห.
กลุ่มจังหวัดฯ ได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ขึ้น โดยให้ผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เป็ น หั ว หน้ า คณะท างาน คณะท างานประกอบด้ ว ย ส่ ว นราชการ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีหัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นเลขานุการ
เพื่อให้ มีการเสนอความคิดเห็ นเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิ เศษว่า ในกลุ่ ม
จังหวัดยังไม่มีการบูรณาการด้านข้อมูล/รายละเอียดที่ถูกต้องชัดเจน
- ผลความคืบหน้าในการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เรื่องการเตรียม
ที่ดินของรัฐที่เหมาะสมให้เอกชนเช่าสาหรับลงทุน ในส่วนนี้จังหวัดได้เตรียมข้อมูลของรัฐ
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกรณีที่รัฐบาลมีความจาเป็นต้องการใช้ที่ดินของรัฐสนับสนุนการ
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารให้ เดินหน้าไปได้ อาจจะต้องดาเนินการตาม
กฎหมายที่เ กี่ย วข้ องกั บที่ ดิน ประเภทต่ างๆ เช่น ที่ป่ าเสื่ อมโทรม ที่ร าชพัส ดุ และที่ดิ น
สาธารณประโยชน์ เป็นต้น และเบื้องต้นจังหวัดสารวจพื้นที่ของรัฐที่มีความน่าจะเป็นไปได้
เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนเช่าลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้
๑) ที่ป่ าสงวนแห่ งชาติป่าดงหมู แปลงที่ ๒ (ส่ ว นป่าองค์ก ารอุตสาหกรรมป่าไม้ ) เนื้อ ที่
ประมาณ ๔,3๐๐ ไร่ ตั้งอยู่ในเขต ต.คาป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร และ ต.ชะโนดน้อย
อ.ดงหลวง
2) ที่ราชพัสดุ (มห ๕๐, มห ๓๑๘) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหารและศูนย์หม่อน
ไหมเฉลิมพระเกียรติ เนื้อที่ประมาณ ๖๐๐ ไร่ ตั้งอยู่ในเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร
3) ที่ สปก. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร แห่งที่ ๒ และสถานีพืชอาหารสัตว์
มุกดาหาร แห่งที่ ๒ เนื้อที่ประมาณ ๑,๐๘๕ ไร่ ตั้งอยู่ในเขต ต.คาอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร
และจากการประชุม กนพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ทาเนียบ
รัฐบาล ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ที่ สปก. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร แห่งที่ ๒
และสถานี พื ช อาหารสั ตว์ มุก ดาหาร แห่ งที่ ๒ เนื้ อที่ ประมาณ ๑,๐๘๕ ไร่ ตั้ งอยู่ ในเขต
ต.คาอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร แห่งที่ ๒
และสถานีพืชอาหารสัตว์มุกดาหาร แห่งที่ ๒ เป็นพื้นที่ที่จะให้เอกชนเช่าเพื่อลงในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารในระยะแรก โดยรายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายในที่ประชุม
ประธานสภาอุตฯ ท่องเที่ยว จ.นครพนม หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศให้ พื้นที่ชายแดนของจังหวัดมุกดาหาร
จัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก หลังจากนั้นจึงได้กาหนดระยะที่สองซึ่งมี
จังหวัดนครพนมด้วยนั้น ส่งผลให้จังหวัดในกลุ่มสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) มี
โอกาสที่ดีในการพัฒนาด้านการลงทุน การส่งออก การค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของ
จั งหวั ดสกลนครถึงจะไม่ ได้ป ระกาศให้ เป็น เขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิเ ศษ แต่ว่า สกลนครมี
ศักยภาพในด้านการผลิ ตที่ดี มีทรัพยากรที่สามารถนาไปเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษของทั้งสองจังหวัดได้ ซึ่งในอนาคตจะมีความต้องการมากขึ้น และประชาชน
หรือผู้ประกอบการบางรายยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ซึ่งผู้ประกอบหรือนักลงทุนที่อยู่นอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาลงทุนใน
พื้นที่จังหวัดที่ประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ เพียงแต่ต้องย้ายฐานการผลิตเข้า
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พื้นที่ของกลุ่มจังหวัดฯ จึงเป็นสิ่งแรกที่ควรให้ความสาคัญในลาดับต้นๆ
คุณนิพนธ์
เรื่องการประกาศสิทธิพิเศษฯ ของ BOI นั้น ไม่จูงใจนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขต
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ควรจากัดสิทธิพิเศษแค่เพียงในกลุ่มสินค้า บางกลุ่ม ควรจะให้
สิทธิพิเศษในทุกๆ กิจการกลุ่มสินค้า เพื่อให้นักลงทุนเป็นผู้ตัดสินใจเอง
ประธานหอการค้า จ.สกลนคร การประชุมในวันนี้เป็นการประชุม ที่มีประโยชน์มากต่อจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ
สนุ ก ซึ่ ง ท าให้ จั ง หวั ด ทั้ ง สามจั ง หวั ด ได้ รั บ รู้ ค วามเคลื่ อ นไหว ผลความคื บ หน้ า ในการ
ดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งสามารถบูรณาการด้านข้อมูล
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รองประธานหอการค้าฯ จ.มุกดาหาร
ขอให้ ที่ ป ระชุ ม กรอ.จั ง หวั ด ได้ น าเรื่ อ งต่ อ ไปนี้ น าเสนอต่ อ กรอ.
ส่วนกลาง ได้แก่
1. เรื่องการยกเลิกการกาหนดให้นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่ไม่มีชายแดนติดกันหรือ
ประเทศที่สามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ในปัจจุบันสามารถ
เข้ามาในราชอาณาจักรได้เพียง 90 วัน หรือไม่เกินสามครั้งติดต่อกัน
2. เรื่องการจัดให้มี Tax Refund หรือการขอคืนภาษีในพื้นที่
3. เรื่องการนาเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ของเราให้มากขึ้น
ภาคประชาสังคม จ.มุกดาหาร ในปัจจุบันนี้ภาคประชาสังคมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาครัฐควรให้ความสาคัญในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
ภาคประชาสังคม จ.นครพนม เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องมาตรการ Tax Refund ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีมาก และเรื่อง
สินค้าด้านการเกษตร หากเราได้สิทธิพิเศษในกลุ่มสินค้าด้านการเกษตร คงจะทาให้เราได้รับ
ผลประโยชน์และมีโอกาสในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
รองฯ สรสิทธิ์
ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ไปประชุมเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ร่วมกับหอการค้า ภาคเอกชน โดยมีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
และอีก 10 จังหวัดที่ได้ประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีการพูดคุยกันในเรื่อง
สิทธิประโยชน์ เรื่องการจัดสรรพื้นที่ เพิ่มเติม เรื่องการจัดหาแรงงาน ซึ่งประเด็นสาคัญคือ
เรื่องการจากัดสิทธิประโยชน์กลุ่มสินค้าที่ประกาศโดย BOI ที่ไม่จูงใจนักลงทุน และเรื่องการ
มอบอานาจในการอนุมัติสิ ทธิต่างๆ ขอให้มอบให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งในช่วงประมาณเดือนหน้าอาจจะลงพื้นที่จังหวัดทั้ง 5 จังหวัด
ซึ่งก็ขอให้ทุกหน่วยงานได้เตรียมข้อมูลให้พร้อม
ผู้แทนพาณิชย์ จ.นครพนม
ความคืบ หน้าของจั งหวั ดนครพนมในการเตรีย มพร้ อมหลั งจากที่ รัฐ บาลได้
เห็นชอบให้จังหวัดนครพนมเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ 2 จังหวัดนครพนมได้มี
การเตรียมพร้อมเรื่องดังกล่าว โดยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการที่มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ ด้านสิทธิประโยชน์ ด้านแรงงาน ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านที่ดิน และด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ และจังหวัดนครพนมยังได้
พัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คือการตัดถนนเชื่อมต่อจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

- 18 ไปยังสนามบินนครพนม และตลอดจนเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟในอนาคต และยังได้ก่อสร้าง
ตึกอาคารสานักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งปัจจุบันนี้ได้เปิดเป็นศูนย์ OSS เรียบร้อย
แล้ ว และยั งได้มีการเตรียมพื้นที่ราชพัส ดุไว้ให้นักลงทุนได้เข้ามาเช่า ตลอดจนมีการจัด
Road Show เพื่อเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วย
ประธาน
ตามที่หอการค้าจังหวัดเสนอเรื่องการยกเลิกการกาหนดให้นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศ
ที่ไม่มีชายแดนติดกันหรือประเทศที่สาม สามารถเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ไม่เกิน
30 วัน และสามารถต่ออายุได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ติดต่อกันนั้น เป็นเรื่องระดับประเทศและต้องมี
การติดต่อประสานงานไปยังประเทศนั้นๆ ด้วย ซึ่งมีกฎหมายของตรวจคนเข้าเมืองระบุไว้
ชัดเจนอยู่แล้ว และหากกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอยู่เกินจากขอบเขต
ที่กฎหมายกาหนด คงจะไม่ใช่เข้ามาเพื่อท่องเที่ยวแต่เป็นวัตถุประสงค์อื่น
มติที่ประชุม
รับทราบ และให้หอการค้าจังหวัดมุกดาหารสรุปรวบรวมข้อมูลส่งให้ฝ่ายเลขาฯ เพื่อนาเสนอ
ข้อมูลต่อ กรอ.ส่วนกลาง ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ภาคประชาสังคม จ.มุกดาหาร เรื่องการปิดด่านประเพณี มีชาวบ้านในพื้นที่แจ้งว่าได้รับผลกระทบจากการปิด
ด่านประเพณี ทาให้ไม่สามารถทาการค้าขายได้
ประธาน
หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อรักษาความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ด้านฝ่ายความมั่นคงจึงขอให้ปิดด่านประเพณีเพื่อการจัดระเบียบบ้านเมือง เนื่องจาก
อาจจะมีผู้ประกอบการบางรายมีการแอบลักลอบขายสินค้าจนเกินขอบเขตของด่านประเพณี
ซึ่งการค้าขายสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านสามารถค้าขายได้โดยผ่านช่องทางปกติอยู่แล้ว
คุณนิพนธ์
ขอเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จานวน 3 ประเด็น คือ
1. เสนอให้มีแต่งตั้งคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดมุกดาหาร โดยให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. เรื่องการใช้พื้นที่ของเอกชนให้เป็น Land Port หรือพื้นที่จุดกระจายสินค้า
3. การจัดตั้งให้มีสถานีขนส่งชายแดน
ขนส่งจังหวัด
เรื่ องการก่ อสร้ างสถานีขนส่ ง ในขณะนี้ ได้มี การด าเนินการทั่วทั้ งประเทศ เพื่อให้ มีการจั ด
ระเบียบการขนส่ง เช่นรถบรรทุกจากต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทย เพื่อเป็นจุดเปลี่ยนถ่าย
สินค้า และให้เปลี่ยนเป็นรถของไทย เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องพวงมาลัยซ้าย-ขวา ซึ่งรูปแบบในการ
ดาเนินการในขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษา ซึ่งได้มีการประชุมในระดับส่วนกลางแล้ว
ประธาน
ตามที่คุณนิพนธ์เสนอ จังหวัดได้แจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้ว ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้
เสนอต่อไปยังกระทรวงที่รับผิดชอบแล้ว และขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ กรอ.
ส่ ว นกลาง และในการประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไปขอให้ จั ง หวั ด สกลนคร จั ง หวั ด นครพนม และ
ภาคเอกชนของทุ กจั ง หวั ด ได้ น าเอกสารข้ อมู ล เรื่ อ งต่ า งๆ ที่จ ะน าเสนอในการประชุ ม
ส่งให้กับฝ่ายเลขาฯ เพื่อจัดทาเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ).......................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพุทธกาล กาลจักร)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

- ร่าง ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.) ครั้งที่ 4/๒๕๕8
และ
คณะทางานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๕8 เวลา 14.0๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********************************
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
....................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
....................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/๒๕๕8 และ
คณะทางานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ๒๕๕8
(สนจ.มุกดาหาร)
....................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่ม)ี
มติที่ประชุม
....................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.๑ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจาเดือนเมษายน 2558 (สนง.คลังจังหวัด)
4.2 สรุปภาวการณ์ค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนเมษายน 2558
(สนง.พาณิชย์จังหวัด/ด่านศุลกากรมุกดาหาร)
4.3 การบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และสรุปผลความคืบหน้าการดาเนินงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและนครพนม (สนจ.มุกดาหาร และ สนจ.นครพนม)
- รายงานความคืบหน้าของการดาเนินงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข
และความมั่นคง (สนง.แรงงานจังหวัดมุกดาหาร)
4.4 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สนจ.มุกดาหาร)
4.5 สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมจากภาคเอกชน (หอการค้าจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด,
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด, ชมรมธนาคารจังหวัด, ภาคเอกชนที่เข้าร่วมประชุม)
มติที่ประชุม
....................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
....................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
....................................................................................................................................................................

