รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
(กรอ.จังหวัดมุกดาหาร) ครั้งที่ 4/๒๕๕8
และ
คณะทางานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๕8
ณ ห้องประชุม ๒๐3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********************
คณะกรรมการ กรอ.จ.มุกดาหาร
ผู้มาประชุม
๑. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
๒. นายสรสิทธิ์
ฤทธิ์สรไกร
3. นายธวัชชัย
ธรรมรักษ์
4. นายออมสิน
คามุก
5. นายปิติ
วัฒนรัตน์
6. นายสมศักดิ์
สีบุญเรือง

7. นายพิเชฐ

แสงนิศากร

8. นายปรมินทร์

วงศ์พระลับ

9. นายวสันต์
10. นายวิญญู
๑1. นางณัฐกฤตา
๑2. นายพิชิต
๑3. นางเมตตา
๑4. นายสุภชาติ
๑5. นายขวัญชัย
๑6. นายกาธร
๑7. พ.ต.อ.สังคม
๑8. นายสรศาสตร์

นิสัยมั่น
รัตนาพันธุ์
ดาหาร
ศรีสว่าง
อินธิแสง
ราชิวงศ์
ธนพรไพศาล
เจริญสุข
ตัดโส
ครองยุติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
แทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร และ
กรรมการหอการค้าจังหวัดมุกดาหารที่ประธาน
หอการค้าจังหวัดมุกดาหารมอบหมาย
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ
แทนประธานสภาอุตสาหกรรม จ.มห. และ
แทนกรรมการสภาอุตสาหกรรม จ.มห.
ที่ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.มห. มอบหมาย
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร แทนประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
แทนขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทนคลังจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
แทนสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทนนายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-219. นางสมคิด
๒0. นายสมเกียรติ
๒1. นายสุชาติ
22. นายอาคม
23. นายสุพจน์
๒4. น.ส.พิญชาพร
25. น.ส.กุลสตรี

แสงบุตร
ถนอมกิตติ
ชัยจิตร์
ภูศรีสม
สุอริยพงษ์
รุ่งโรจน์
จาปา

๒6. นายรักษ์ศักดิ์ พันธ์วัฒนา
27. นางณิทฐา
แสวงทอง

แทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
กรรมการ
แทนนายอาเภอเมืองมุกดาหาร
กรรมการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
กรรมการ
แทนผู้อานวยการสานักงานการค้าต่างประเทศ
กรรมการ
เขต ๙ (มุกดาหาร)
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ สาคัญเรงดวน)
๑. นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
2. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
3. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
กรรมการ
4. นายกเทศมนตรีตาบลบางทรายใหญ่
กรรมการ
5. ผู้จัดการบริษัทมุกดาหารลานทอง จากัด
กรรมการ
6. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
7. ประธานสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุกดาหาร
ผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นายสมชาย
บุญทศ
2. นายสมชาย
แซ่เอี่ย
3. นายชัยวัฒน์
บุญชวลิต
4. น.ส.ปรียนุช
นามแก้ว
5. นายชัยวัฒน์
อินบุญนะ
6. นายพุทธกาล กาลจักร

กรรมการ

หอการค้าจังหวัดหวัดมุกดาหาร
ชมรมเรือพายมุกดาหาร
ผู้อานวยการ สวท.มุกดาหาร
ผู้จัดการโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ฯ สาขาโรบินสันมุกดาหาร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

คณะทางานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มจังหวัดฯ
ผู้มาประชุม
1. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าคณะทางานฯ
2. นายมงคล
ตันสุวรรณ
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ
คณะทางานฯ
3. นายพิเชฐ
แสงนิศากร
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ
คณะทางานฯ
4. นายสมศักดิ์
สีบุญเรือง
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
คณะทางานฯ
5. นายจิตร
จีระฉัตร
แทนประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม
คณะทางานฯ
6. น.ส.บุษบา
บุตรศาสตร์
แทนพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
คณะทางานฯ
7. นายนิยุทธ์
สืบสาย
แทนพาณิชย์จังหวัดนครพนม
คณะทางานฯ
8. นายปิติ
วัฒนรัตน์
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
คณะทางานฯ
9. นายตรีพงศ์
กลันทปุระ
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
คณะทางานฯ
10. นายธนารักษ์ พิทักษา
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
คณะทางานฯ

-311. นายวสันต์
12. นายธารินทร์
13. นายศศิพงษา
14. นายนราวุฒิ
15. น.ส.ดวงใจ
16. นางณิทฐา
17. นายบุญเรือง

นิสัยมั่น
พันธุมัย
จันทรสาขา
จันทร์ทอง
ยอดนารี
แสวงทอง
เมฆฉิม

อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
คณะทางานฯ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครพนม
คณะทางานฯ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดมุกดาหาร
คณะทางานฯ
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร
คณะทางานฯ
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดนครพนม
คณะทางานฯ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร เลขานุการและคณะทางานฯ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.มุกดาหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ สาคัญเรงดวน)
1. ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
2. ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสกลนคร
เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

คณะทางานฯ
คณะทางานฯ

เวลา 14.0๐ น.
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กล่ าวเปิ ด การประชุ มคณะกรรมการ กรอ.จังหวั ดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/๒๕๕8 และการ
ประชุมคณะทางานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2558 ก่อนอื่นต้อง
ขอบคุณคณะทางานเพื่อบูรณาการฯ ที่เดินทางมาจากจังหวัดสกลนครและนครพนมที่มาเข้า
ร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมในวันนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนาไปปรับ
ใช้ในพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนรับฟังผลการดาเนินงานต่างๆ ขอให้ที่ประชุมได้นาเสนอ
ข้อมูลเนื้อหาสาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความคืบหน้าผลการดาเนินงาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/๒๕๕8
และคณะทางานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ๒๕๕8
หน.สนจ.มุกดาหาร ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ๒๕๕8
ให้คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร และคณะทางานเพื่อบูรณาการฯ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มีท่านใดประสงค์ขอแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีขอให้ที่ประชุมได้มีมติ
รับรองรายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/๒๕๕8 และการ
ประชุมคณะทางานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ๒๕๕8
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจาเดือนเมษายน 2558
ผู้แทนคลัง จ.มห. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลั ง ประจาเดือนเมษายน 2558 เครื่องชี้ภ าวะเศรษฐกิ จ
จังหวัดมุกดาหารในเดือนเมษายน 2558 ภาพรวมบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมี
สั ญ ญาณขยายตั ว โดยด้ า นอุ ป สงค์ ข ยายตั ว จากดั ชนี การบริ โภคภาคเอกชน การลงทุ น
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มติที่ประชุม
พาณิชย์ จ.มห.

ภาคเอกชน สาหรับด้านอุปทานขยายตัวจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและดัชนีผลผลิตภาค
บริการ ส่วนดัชนีผลผลิตภาคเกษตรหดตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ลดลง ด้านการค้า
ชายแดนขยายตัว พิจารณาจากมูลค่าการส่งออกและนาเข้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ของจังหวัดปรับตัวดีขึ้นสะท้อนจากระดับการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายในทีป่ ระชุม
รับทราบ
4.2 สรุปภาวการณ์ค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนเมษายน 2558
สรุปภาวการณ์ค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนเมษายน 2558 สรุปได้ ดังนี้
1. มูลค่าการค้ารวม เดือนเมษายน 2558 มีมูลค่า 5,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
130 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 (มี.ค. 58 = 4,977 ล้านบาท) ระยะ 4 เดือนของปี
2558 (ม.ค. - เม.ย. 58) มีมูลค่า 19,108 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,500 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 12 (ม.ค. - เม.ย. 57 = 21,608 ล้านบาท)
2. การส่งออก เดือนเมษายน 2558 มีมูลค่า 2,073 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 308
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 (มี.ค. 58 = 2,381 ล้านบาท) ระยะ 4 เดือนของปี
2558 (ม.ค. - เม.ย.) มีมูลค่า 8,467 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3,791 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 31 (ม.ค. - เม.ย. 57 = 12,258 ล้านบาท) หมวดสินค้าส่งออกที่สาคัญ เรียง
ตามลาดับมูลค่าสินค้าการส่งออก ได้แก่ เครื่องอิ เล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์โลหะ ยานพาหนะ
อุป กรณ์ แ ละส่ ว นประกอบ สิ น ค้ าอุ ต สาหกรรมการเกษตร และเครื่อ งใช้ ไ ฟฟ้ า อุป กรณ์
ส่วนประกอบ ตามลาดับ
3. การนาเข้า เดือนเมษายน 2558 มีมูลค่า 3,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 438
ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 17 (มี.ค. 58 = 2,596 ล้านบาท) ระยะ 4 เดือนของปี
2558 (ม.ค. - เม.ย.) มีมูลค่า 10,641 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,291 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 14 (ม.ค. - เม.ย. 57 = 9,350 ล้านบาท) หมวดสินค้านาเข้าที่สาคัญ
เรียงตามลาดับมูลค่าสินค้านาเข้า ได้แก่ อิ เล็กทรอนิกส์ สินค้าแร่ ผลิตภัณฑ์โลหะ สิ่งทอ
และเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ตามลาดับ
4. ดุลการค้า เดือนเมษายน 2558 มีมูลค่าขาดดุลการค้า 961 ล้านบาท มูลค่าขาดดุล
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 746 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 347 (มี.ค. 58 = ขาดดุลการค้า
215 ล้านบาท) ระยะ 4 เดือนของปี 2558 (ม.ค. - เม.ย.) มีมูลค่าขาดดุลการค้า 2,174
ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น จากปีก่อน 5,082 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -175
(ม.ค. - เม.ย.57 = 2,908 ล้านบาท)
5. มูลค่าการค้าผ่านแดน การค้าผ่านแดนรวม เดือนเมษายน 2558 มีมูลค่า 1,302 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจาก เดือนก่อน 548 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73 (มี.ค. 58 = 754 ล้าน
บาท) การค้าผ่านแดนขาออก เดือนเมษายน 2558 มีมูลค่า 592 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อน 190 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 (มี.ค. 58 = 402 ล้านบาท) ระยะเวลา
4 เดือนของปี (ม.ค.-เม.ย.) 2558 มีมูลค่า 1,647 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 450 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38 (ม.ค.-เม.ย. 57 = 1,197 ล้านบาท) การค้าผ่านแดนขาเข้า
เดือนเมษายน 2558 มีมูลค่า 710 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก เดือนก่อน 358 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 102 (เม.ย.57 = 352 ล้านบาท) ระยะเวลา 4 เดือนของปี (ม.ค.- เม.ย.)

-52558 มีมูลค่า 2,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 662 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
42 (ม.ค. - เม.ย. 57 = 1,583 ล้านบาท) ทั้งนี้ มูลค่าการค้าชายแดนดังกล่าว มิใช่เพียง
มูลค่าการค้ากับประเทศลาวเท่านั้น
ผู้แทนนายด่านศุลกากรมุกดาหาร ในห้วงเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา ด่านศุลกากรมุกดาหารตั้งเป้าการ
จัดเก็บภาษีสินค้านาเข้าไว้ประมาณ 14 ล้านบาท แต่สามารถจัดเก็บภาษีได้ จานวน 30
ล้านบาท ที่เกินจากเป้าที่ตั้งไว้คือการนาเข้า กระเทียมมีปริมาณเพิ่มขึ้นสูงมาก ส่วนตู้สินค้า
จานวน 294 ตู้ เฉลี่ยวันละ 10 ตู้ ส่วนจานวนของรถบรรทุกขาเข้า มีจานวน 1,185 คัน
ขาออกจานวน 2,280 คัน และเรื่องการเข้า -ออกของคน รวมทั้งสะพานมิตรภาพฯ และ
ด่านท่าเรือเทศบาลเมืองฯ ขาเข้ามีจานวน 82,579 คน ขาออก 80,832 คน รวมคนเข้าออก 163,411 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3 การบูรณาการและขับ เคลื่อนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และสรุปผลความคืบหน้าการดาเนินงานเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและนครพนม
ผู้แทน หน.สนจ.นครพนม
จังหวัดนครพนมขอรายงานผลความคืบหน้าการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนม โดยขอให้ที่ประชุมได้ดูตามเอกสารที่แจกจ่ายในที่ประชุม และขอรายงาน
เพิ่มเติมดังนี้ จังหวัดนครพนมได้เสนอรายการกลุ่มกิจการเพื่อให้ BOI ได้พิจารณา จานวน
13 ประเภทกลุ่มกิจการ ผลเป็นเช่นใดจะรายงานที่ประชุมทราบต่อไป และจังหวัดนครพนม
โดยส านั ก งานจั ง หวั ด นครพนมและส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด นครพนมได้ เ ข้ า ร่ ว มงาน
มหกรรมไชน่ า เอ็ ก ซ์ โ ปร ฉลองความสั ม พั น ธ์ ไ ทย-จี น ที่ ม ณฑลหนานหนิ ง สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ซึ่งจังหวัดได้ทาการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มณฑลหนานหนิง
เข้ามาลงทุนยังพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
หน.สนจ.มุกดาหาร ผลความคืบหน้าการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ในการประชุมฯ ครั้งที่
แล้ว สนจ.มห. ได้นาเสนอเรื่องของขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษมุกดาหาร ซึ่ง
รัฐบาลได้ประกาศออกมา จานวน 3 อาเภอ 11 ตาบล และจังหวัดมุกดาหารได้ขอพื้นที่
เพิ่มเติมไปที่รัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลยังไม่ได้ประกาศเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงเรื่องสิทธิ
ประโยชน์กลุ่มกิจการทั่วไปและกิจการเป้าหมายที่ BOI ประกาศออกมา จานวน 13 กลุ่ม
และมุกดาหารได้สิทธิ์ จานวน 5 กลุ่ม และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 คสช. ได้มีคาสั่ง
ที่ 17/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยกาหนดให้ที่ดินในท้องที่ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร เฉพาะภายในแนวเขตตามแผนที่หมายเลข ๒/๘ ให้มีผลเป็นการเพิกถอน
เขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดิน ในท้องที่ตาบลคาป่าหลาย ตาบลบ้านโคก ตาบลดงมอน ตาบลกุดแข้ ตาบลโพนทราย
ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร ตาบลคาชะอี อาเภอคาชะอี และตาบลหนองแวง
อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ และถอนสภาพ
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
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สานักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหารขอรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานในฐานะประธานอนุ ก รรมการฯ เป็ น ประธานการประชุ ม มี
คณะอนุกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จานวน ๕๐ คน โดยมีอธิบดีกรมการ
จัดหางาน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ สรุปผลการประชุม ดังนี้
๑. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานของหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา
๑๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารท างานของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ ง มี ค วามก้ า วหน้ า
สาคัญ ๗ เรื่อง ได้แก่
(๑) การเจรจาตกลงกับประเทศต้นทางเพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ในความตกลงว่าด้วย
การข้ามแดนระหว่างรัฐบาลให้ครอบคลุมถึงการเข้ามาทางาน กระทรวงการต่างประเทศ
แจ้งว่าภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการต่างประเทศเจรจาแก้ไขวัตถุประสงค์
ในความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดน ไทย-เมียนมา ไทย-ลาว ไทย-กัมพูชาให้ครอบคลุม
เรื่องวัตถุประสงค์ของการเข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับ และตามฤดูกาล กระทรวงการ
ต่างประเทศได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประชุมเพื่อพิจารณา
แก้ไขความตกลงดังกล่าวให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เนื่องจาก
ขณะนี้ระยะเวลาที่อนุญาตให้พานักอยู่ในประเทศไทยของแต่ละประเทศไม่เท่ากัน นั่นคือ
ลาวพานั ก ได้ ๓ วั น กัมพูช าพานักได้ ๗ วัน เมียนมาพานักได้ ๑๔ วั น จึงไม่ ส ะดวกแก่
แรงงานและภาคธุร กิจที่ต้องการใช้แรงงานลั กษณะตามฤดูกาล ที่อาจมีระยะเวลาการ
ทางาน ๑-๓ เดือน นอกจากนี้ ยังอาจต้องพิจารณาขยายพื้นที่ที่อนุญาตให้แรงงานเข้ามา
ทางานได้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการเปิดจุดผ่านแดนให้
ทบทวนระบบการสัญจรข้ามแดนทั่วประเทศในทุกประเด็น และขณะนี้กระทรวงมหาดไทย
จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วระหว่างวันที่ ๗-๙ เมษายน ๒๕๕๘ จึงขอให้ได้
ข้อสรุปจากการประชุมของกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะเริ่มแก้ไขความตกลง ขณะเดียวกัน
กระทรวงการต่ า งประเทศได้ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี ข ยายระยะเวลาด าเนิ น ก ารตามมติ
คณะรัฐมนตรีไปอีก ๙๐ วัน รวมเป็น ๑๕๐ วัน
(๒) การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยอาศั ย อ านาจตามมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อ
ห้ ามมิ ให้ คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจัก รเป็นการเฉพาะ ส าหรับคนต่างด้าวสั ญชาติ
เมีย นมา ลาว และกัมพูช าตามมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ
คือ กาหนดให้บัตรผ่านแดนหรือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
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ไป-กลับ หรือตามฤดูกาล เป็นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อขอรับอนุญาตทางานตาม
มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และกาหนดมิให้
นาบทบัญญัติตามมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ห้ามคน
ต่างด้าวเข้ามาทางานกรรมกร มาใช้บังคับกับคนต่างด้าวดังกล่ าว ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ดาเนินการออกประกาศได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
(๓) ระบบการตรวจบัตรผ่านแดนในการเข้า – ออก สานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มี
การทดลองนาระบบสมาร์ทการ์ดมาใช้ดาเนินการในระบบการตรวจบัตรผ่านแดน ๕ ด่าน
ในจังหวัดสระแก้ว เชียงราย หนองคาย นครพนม และสงขลา เป็นการทดลองใช้ตรวจบัตร
ผ่านแดนในลักษณะเดินทางแบบ ไปเช้า -เย็นกลั บ และเข้า-ออกในด่านเดิม ดาเนินการ
เบ็ดเสร็จที่จุดเดียว ซึ่งเป็นแบบสแตนด์อโลน (standalone) ไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานและส่วนกลางได้ หากต้องการให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ จาเป็นต้องพิจารณา
ในเรื่องการออกแบบเพื่อต่อยอดระบบดังกล่าวต่อไป
(๔) การดาเนินการด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข เรื่ อง การตรวจสุ ขภาพและประกั นสุ ข ภาพแรงงานต่า งด้า ว เมื่อ วันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๕๘ รองรับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพครอบคลุมแรงงานต่างด้าวทุก
กลุ่ม และได้ทาความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งโรงพยาบาล
ในพื้นที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของการตรวจร่างกาย และการประกันสุขภาพ อย่างไรก็ตาม
ยังพบปัญหาความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการซื้อประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขกับการ
เข้าสู่ระบบประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว ทาให้มีแรงงานต่างด้าวบางส่วนซื้อทั้งประกั น
สุขภาพและเข้าสู่ระบบประกันสังคมด้วย
(๕) การฝึกอบรมแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวบริเวณแนวชายแดน กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานได้ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามความต้องการของผู้ประกอบการในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๕ จังหวัด (สงขลา ตาก สระแก้ว ตราด และมุกดาหาร) เป้าหมาย
๖,๗๖๐ คน ดาเนินการฝึกอบรมแล้ว จานวน ๕,๕๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๙ ส่วนการ
ฝึ กอบรมตามพระราชบั ญญั ติส่ ง เสริม การพั ฒ นาฝี มื อแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ มี เป้ าหมาย
จานวน ๔๓,๓๐๐ คน ฝึกอบรมแล้ว จานวน ๖๐,๐๐๐ คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กาหนด
(๖) การด าเนิ น การคุ้ ม ครองแรงงาน กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน มี ก าร
ดาเนินงานตามโครงการด้านการคุ้มครองแรงงาน ดังนี้
๑) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางให้ความคุ้มครองสิทธิแรงงาน โยกย้าย
ถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงาน ได้ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทย
เป้ าหมายเป็ นนายจ้ าง ลู กจ้าง องค์ก รพัฒ นาเอกชน และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน
๒๒๐ คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๒๓๗ คน
๒) โครงการสร้างต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน
สัมพันธ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ปี ๒๕๕๘ มุ่งเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
รู้ แ นวทางในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ด้ า นแรงงานที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
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จานวน ๔๐ คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๔๓ คน
๓) โครงการพัฒ นาศักยภาพเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ ด้านสวัส ดิการแรงงาน
ประจาปี ๒๕๕๘ มุ่งเน้นสร้างเครือข่ายเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิด้านแรงงาน
ในการป้องกันตนเองในเรื่องของยาเสพติดและการเข้าถึงบริการสุขภาพ มีเป้าหมายเป็น
แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว จานวน ๓๐ คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๓๖ คน
๔) โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการที่มี
การใช้ แ รงงานต่ า งด้ า ว ให้ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้ อมในการท างาน โดยมี เ ป้า หมายเป็ น ผู้ แ ทนลู ก จ้า งที่เ ป็ นแรงงานไทยและ
แรงงานต่ า งด้ า ว ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งของการท างานอย่ า งมี ค วามปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจเยี่ยมและให้คาแนะนา เป้าหมาย ๕๐๐ สถาน
ประกอบการ ดาเนินการแล้ว ๕๐๔ สถานประกอบการ
(๗) การดาเนินการออกประกาศสานั กนายกรัฐมนตรีเพื่ อกาหนดท้องที่ที่อนุ ญาตให้
ทางาน สัญชาติที่อนุญาตให้ทางาน ช่วงระยะเวลาหรือฤดูกาล และประเภทงานที่ อนุญาต
ให้ทางาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวแล้ว และกรมการจัดหางาน
ได้นาร่างประกาศเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายของ
สานักนายกรั ฐมนตรี ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่ งคาดว่า จะสามารถออกประกาศได้ทัน
ภายใน ๖๐ วัน ตามระยะเวลาที่กาหนด
๒. ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จพิ เ ศษ ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก าร
เบ็ดเสร็จ ด้านแรงงาน (OSS) ประมาณการความต้องการแรงงานต่างด้าว ประเภทงาน/กิจการ
ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้น ยังต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมในระยะต่อไป
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ขอให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดการดาเนินการเจรจาตกลงกับประเทศต้นทาง
เพื่ อ เพิ่ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการข้ า มแดนให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การเข้ า มาท างาน ตามที่ ข อขยาย
ระยะเวลาการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีออกไปอีก ๙๐ วัน โดยขอให้คานึงถึงสมมุติฐาน
ของมิ ติด้า นแรงงานที่ ประเทศไทยมี ค วามจาเป็นต้ อ งใช้ แ รงงานต่ า งด้ า วมาช่ วยขั บเคลื่อ น
เศรษฐกิจของประเทศ
(๒) ขอให้สานัก งานประกั นสั ง คมชี้ แ จงทาความเข้ า ใจให้แ ก่ ห น่ว ยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่จะต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
(๓) ขอให้ชี้แจงทาความเข้าใจให้ชัดเจนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิแรงงานในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงความเท่าเทียมกันระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าว
(๔) การประมาณการความต้องการแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ โดยต้องคานึงถึงช่วงเวลาของการดาเนินการ เช่น ในช่วงแรก
ของการพั ฒ นาพื้ น ที่ ค วามต้ อ งการแรงงานส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น เรื่ อ งของภาคการก่ อ สร้ า ง
หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของภาคการผลิตตามมา รวมทั้งต้องมี รายละเอียดความต้องการ
แรงงานมีฝีมือ (skill) และไร้ฝีมือ (unskill)
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สะดวกให้แก่ภาคประชาชน โดยข้าราชการจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทางานเพื่อทา
ให้ประชาชนมีความพึงพอใจ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน ตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเป็น
การด าเนิ น การในภาพรวมของคณะอนุ ก รรมการศู น ย์ บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ ด้ า นแรงงาน
สาธารณสุข และความมั่นคง สาหรับผลความก้าวหน้าการดาเนินการของคณะทางานด้าน
แรงงาน สาธารณสุ ข และความมั่ นคง ของจั งหวัด มุก ดาหาร ขอให้ ห น่ ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
ในการประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไปขอให้ ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด มุ ก ดาหารในฐานะเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการศูน ย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง ได้นา
ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานรายงานให้ที่ประชุม กรอ. ทราบด้วยทุกครั้ง
ผู้แทน หน.สนจ.สกลนคร จังหวัดสกลนครได้นาข้อมูลผลการประชุมคณะทางานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อน
การดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มจังหวัดฯ ในครั้งที่ผ่านมา นาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด เพื่อได้รับทราบร่วมกัน โดยในที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ
ได้มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพิ่มเติมซึ่ง กรอ.กลุ่ มจังหวัดฯ เป็นอีกเวทีหนึ่ง ในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของทั้งมุกดาหารและนครพนม
มติที่ประชุม
รับทราบและให้สานักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหารในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ศู น ย์ บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ ด้ า นแรงงาน สาธารณสุ ข และความมั่ น คง น าข้ อ มู ล สรุ ป ผลการ
ดาเนินงานรายงานให้ที่ประชุม กรอ. ทราบด้วยทุกครั้ง
4.4 สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมจากภาคเอกชน
ประธานสภาอุตฯ กลุ่มจังหวัดฯ เรื่องสิทธิประโยชน์กลุ่มกิจการทั่วไปและกิจการเป้าหมายที่ BOI ประกาศ
จานวน 13 กลุ่ม และมุกดาหารได้สิทธิ์ จานวน 5 กลุ่ม นั้น ในส่วนตัวของข้าพเจ้าคิดว่า ไม่
ควรจะปิดกั้นให้มุกดาหารได้เพียง 5 กลุ่มกิจการเท่านั้น ควรต้องเปิดกรอบทั้ง 13 กิจการ
เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสให้ กั บ นั ก ลงทุ น ในการเข้ า มาลงทุ น ในพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ยกตัวอย่างเช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโนของ สปป.ลาว ที่มีการกาหนดให้
สิทธิประโยชน์กลุ่มกิจการต่างๆ มากกว่าของมุกดาหาร
เลขาฯ หอการค้า จ.นครพนม เสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้หอการค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ของทั้ง 3 จังหวัด ได้สรุปรวบรวมข้อมูลเรื่องการกาหนดสิทธิประโยชน์กลุ่มกิจการต่างๆ ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว เพื่อนามาวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษของเรา เพื่อสรุปเป็นข้อเสนอต่อส่วนกลางต่อไป
ผู้แทนอุตฯ ท่องเที่ยว จ.นครพนม สถานการณ์ท่อ งเที่ยวในภาคอีส านในปัจ จุบัน ขณะนี้ส่ ว นใหญ่จะเป็ น
นักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในประเทศหรือคนไทยด้วยกัน ส่วนชาวต่างชาตินั้นค่อนข้างน้อย และ
กาลังซื้อส่วนใหญ่เป็นกาลังซื้อจากคนในภาคอีสานด้วยกัน แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีหลังจากที่
จังหวัดนครพนมได้ประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมในระยะต่อไป เช่น มี
กรุ๊ปทัวร์ได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาดูงานในจังหวัดนครพนม
เลขาฯ หอการค้า จ.มุกดาหาร มี ผู้ ที่ ส นใจงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ลุ่ ม แม่ น้ าโขง เช่ น ม.ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ และ
มหาวิทยาลัยนครพนมได้ติดต่อมายังหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร เรื่องการวิจัย เรื่องการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งในเรื่องการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงกันนั้น
ได้มีการพูดคุยกันมานานแล้วแต่ยังไม่มีการดาเนินการที่เป็นรูปธรรม และยังมีกลุ่มนักธุรกิจ

- 10 จากจังหวัดภูเก็ตได้ติดต่อมายังหอการค้าจังหวัดมุกดาหารว่า ให้ความสนใจจะมาสารวจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปในการเข้ามาลงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และในวันที่
15 มิถุนายน 2558 นี้ จะมีการแถลงข่าวเรื่อง การจัดส่งทีมเรือพาย หนุ่มเมืองมุก ของ
ชมรมเรื อพายจั งหวัดมุกดาหาร เข้าร่ วมการแข่งขั นเรือยาวมั งกรนานาชาติ หนานหนิ ง
อินเตอร์เนชั่นแนล ดรากอน โบ้ท ทัวร์นาเม้นท์ 2015 ซึ่งนครหนานหนิง เขตปกครองตนเอง
กวางซีจ้วง หรือกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน
2558 ที่นครหนานหนิง ตามคาเชิญของกงสุลใหญ่ไทย ณ นครหนานหนิง ซึ่งในการแข่งขัน
ดังกล่าว มีประเทศต่างๆ ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 5 ชาติ ประกอบด้วย ประเทศ
ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า มุกดาหาร ประเทศไทย และนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติและประวัติของจังหวัด มุกดาหาร ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการดั ง กล่ าว และเป็ นกี ฬาประเภทหนึ่ งที่ ส ร้ างชื่ อ เสี ยงให้ จั ง หวั ดมุ กดาหาร ทั้ งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ แต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางจาก
ท้องถิ่น ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องต่อมาคือเรื่องที่ท่าน ดร.กิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารฝากมาขอความคิดเห็นในที่ประชุม กรอ. ว่า
ขอเสนอเรื่องของการเพิ่มอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราให้มีวงเงินสูงขึ้นเพื่อความสะดวกใน
การเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ และเรื่องต่ อมาคือเรื่องการนาแรงงานจากประเทศ
เวียดนามเข้ามาทางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร โดยระบุให้สามารถทางานได้
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น ไม่สามารถออกไปทางานที่อื่นได้
ผกก.ด่าน ตม.มห. จากรายงานการประชุมครั้งก่อนตามที่รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหารได้เสนอเรื่อง
ควรยกเลิกการกาหนดให้นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่ไม่มีชายแดนติดกันหรือประเทศที่
สามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ในปัจจุบันสามารถเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้เพียง 90 วัน หรือไม่เกินสามครั้งติดต่อกันนั้น ข้อเท็จจริงแล้วนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาท่องเที่ยวในราชอาณาจักรไทยได้ตลอดทั้งปี และที่กาหนดว่า
สามารถเข้ามาในราชอาณาจักรได้เพียง 90 วัน หรือไม่เกินสามครั้งติดต่อกันนั้น เป็ น
มาตรการในการป้องกันเฉพาะผู้ที่จะลักลอบเข้ามาทางานในราชอาณาจักรไทย
ภาคประชาสังคม จ.มห. ภาคประชาสั งคมจังหวัดมุ กดาหารได้จัดกิ จกรรมการเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ย วกับ เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารให้ กับภาคประชาชนในชุมชนและท้องถิ่ น
จานวน 5 ครั้งในทุกๆ อาเภอ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะได้รับทั้งด้าน
บวกและด้านลบ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพัฒนาการเมือง
ผู้แทนโยธาธิการฯ เรื่องการวางผังเมืองของจังหวัดมุกดาหาร สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ได้ปิดประกาศไว้จานวน 90 วัน เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคาร้อง เพื่อเตรียม
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ต่อไป
ผู้แทนอุตสาหกรรม จ.นครพนม เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2558 ที่ ผ่ า นมา คณะผู้ เ ชี่ ย วชาญของการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังนโยบายของจังหวัดนครพนม และหารือแนวทางในการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมของ กนอ. พร้อมทั้งสารวจพื้นที่ที่จังหวัด
นครพนมเสนอในการจั ด ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษนครพนม
ในเบื้องต้น ซึ่งพื้นที่ในการรองรับการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม คณะผู้เชี่ยวชาญได้แจ้งว่า

- 11 ควรมีพื้นที่ จานวน 1,000 ไร่ ขึ้นไปจึงจะเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ ของอุตสาหกรรม
ทั้ง นี้ รวมถึ ง เขตที่ ต้ อ งเผื่ อ ไว้ ใ นด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ย ซึ่ งจั ง หวั ด นครพนมจะได้ ก าหนด
ขอบเขตที่ชัดเจนส่งให้ กนอ. ต่อไป
ผู้แทน สนง.การค้าต่างประเทศ เขต 9 จากกรณีที่ประเทศไทยถูกตัดสิทธิ์ออกจากระบบสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ออกจากสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
เนื่องจากประเทศไทยได้รับการถูกจัดอันดับโดยธนาคารโลก ให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้
ปานกลางค่อนข้างสูงเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554 - 2556 ทาให้ไทยต้องเสีย
ภาษีในอัตราปกติตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก โดยกลุ่มอียูได้ให้เวลาไทยปรับตัว 1
ปี ในปี 2557 เพื่อให้ภาคธุรกิจได้มีระยะเวลาปรับตัว และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
เพื่อคงศักยภาพทางการแข่งขันในตลาด และดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ไม่
ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางการค้า และไม่ทาให้เกิดช่องว่างในการได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีจากการเปลี่ยนจาก GSP เป็น FTA รวมทั้ง ช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในตลาด
สหภาพยุโรป ทั้งทางด้านราคา และคุณภาพสินค้า ที่สาคัญให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด
และสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้เมื่อไทยถูกตัดสิทธิ์ ทั้งนี้ มีอีกหลายประเทศ
คู่แข่งทางการค้าของไทยถูกตัดสิทธิ์ GSP เช่นกัน คือ มาเลเซีย จีน เอกวาดอร์ ถือว่าไทยได้
ยกระดับตลาดส่งออกแล้ว แต่ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว ยังได้รับสิทธิ์ GSP อยู่
ซึ่งไทยเราสามารถใช้สิทธิประโยชน์กับ สปป.ลาว ได้ เราสามารถเข้าไปเจรจากับ สปป.ลาว
เพื่อส่งเสริมการลงทุนและขอใช้สิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประธาน
ให้ ส านั กงานการค้า ต่างประเทศเขต 9 (มุกดาหาร) สรุป รวบรวมข้อมู ล เรื่องสิ ทธิ์ GSP
รายงานให้ ที่ป ระชุม ทราบในการประชุ มครั้ งต่ อไป เนื่ องจากเป็ นเรื่อ งที่ น่า สนใจและมี
ประโยชน์ต่อนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและนครพนม
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ตามประกาศ คสช. ที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่องการจัดหา
ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 5 จังหวัด โดยมีผ ลให้ มีการถอน
สภาพที่ดิน 5 แปลงให้มาเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ขณะนี้
กรมธนารั กษ์ได้ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องการเช่าที่ดินใน 2 ส่ วน คือ ส่ วนแรกคือให้ ส่ว น
ราชการใช้ฟรี และส่วนที่สองในการให้เช่าจะมีระยะเวลาในการเช่า จานวน 50 ปี และอาจ
ต่อเวลาได้อีกครั้งละ 50 ปี และหากการนิคมอุตสาหกรรมจะเช่าจะได้รับการยกเว้นการ
ประมูล ถ้าเป็นภาคเอกชนเป็นผู้เช่าจะให้ยื่นข้อเสนอเรื่องของผลประโยชน์ค่าตอบแทนและ
แผนการลงทุน และมีการคัดเลื อ กผู้ ล งทุนโดยวิธีการเจรจาต่อรอง และผู้ ล งทุนที่เสนอ
ผลประโยชน์ค่าตอบแทนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ดาเนินการ
เสนอแนวทางในการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ในการจัดให้
เช่าที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เสนอกระทรวงการคลังไปแล้ว และ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ครม.ฝ่ายเศรษฐกิจได้เห็นชอบในเบื้องต้นตาม
แนวทางที่กรมธนารักษ์เสนอ และในขั้นตอนต่อไปกรมธนารักษ์จะเสนอต่อ กนพ. ต่อไป
ประธานสภาอุตฯ กลุ่มจังหวัดฯ เรื่ อ งการบริห ารจัด การเขตพั ฒ นาเศรษฐกิจ พิเ ศษหรือ ศู นย์ บริห ารจัด การ
เบ็ดเสร็จ OSS ควรจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ใช่อยู่ในส่วนกลาง
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและดึงดูดให้กับนักลงทุนที่มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนใน
เขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเศษ และเรื่องการกาหนดค่าแรงขั้นต่าของแรงงานในเขตพัฒ นา

- 12 เศรษฐกิจพิเศษ ไม่ควรมีการกาหนดเกณฑ์ขั้นต่าไว้ที่ 300 บาท เพราะว่าแต่ละเขตแต่ละ
จังหวัดมีต้นทุนต่างกัน
ผู้แทนแรงงาน จ.มุกดาหาร
การกาหนดอัตราค่าแรงขั้นต่าจานวน 300 บาท มีผลถึงสิ้นปี 2558 นี้ และ
ในวันพรุ่งนี้ (5 มิถุนายน 2558) จะมีการประชุมของกระทรวงแรงงานเรื่ องการพิจารณา
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า ซึ่งจะมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างที่
เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างของทุกจังหวัด ซึ่งจะนาสรุปผลการประชุมมารายงาน
ให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป
หน.สนจ.มุกดาหาร ตามที่ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ ได้เสนอเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น จังหวัดมุกดาหารได้นาเสนอไปยังส่วนกลางตั้งแต่ยังไม่
ประกาศจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งส่วนกลางได้ให้จังหวัดทั้ง 5 จังหวัดเสนอ
ความคิดเห็นไปยังส่วนกลาง และเรื่องต่อมาคือตามที่ผู้แทนแรงงานจังหวัดได้นาเสนอเรื่อง
ขอขยายอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสูงขึ้น และที่ภาคเอกชนเสนอเรื่องการนา
แรงงานสัญชาติเวียดนามเข้ามาทางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ว่าควรเป็นมติที่ประชุม
ในวันนี้ หรือจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ผู้แทนแรงงาน จ.มุกดาหาร เรื่องดังกล่าวภาคเอกชนควรมีข้อมูลสนับสนุนในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนาเสนอ
ต่อส่วนกลาง
ประธาน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อนาเสนอ
ส่วนกลางต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ และให้ที่ประชุมดาเนินการดังนี้
1. ให้คณะกรรมการ กรอ.จ.มุกดาหาร และคณะทางานเพื่อบูรณาการฯ นาข้อมูลที่จะ
นาเสนอหรือหารือในที่ประชุม ส่งให้กับฝ่ายเลขาฯ เพื่อจัดทาเป็นระเบียบวาระการประชุม
2. ให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารรายงานความก้าวหน้า เรื่องการบริหารจัดการที่ดิน
ของรัฐที่ประกาศให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3. ให้หอการค้าจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด ดาเนินการศึกษาและสรุปรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบ
ความแตกต่างเรื่องสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษ และประเภทกลุ่มกิจการ ระหว่างเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและนครพนม กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน สปป.ลาว
และส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อรายงานข้อมูลให้ที่ประชุมทราบในโอกาสต่อไป
4. ให้ที่ประชุมรายงานข้อมูลเรื่องความเคลื่อนไหวของนักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและนครพนม
5. ให้สานักงานการค้าต่างประเทศเขต 9 (มุกดาหาร) รายงานข้อมูลเรื่องสิทธิ GSP
6. ให้สานักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร รายงานข้อมูลผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง ให้ที่ประชุม กรอ. ทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุม
เวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ).......................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพุทธกาล กาลจักร)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

- ร่าง -

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.) ครั้งที่ 5/๒๕๕8
และ
คณะทางานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 3/2558
วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๕8 เวลา 14.0๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********************************
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
....................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
....................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/๒๕๕8 และ
คณะทางานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๕8
(สนจ.มุกดาหาร)
....................................................................................................................................................................
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหน้าผลดาเนินการศึกษาและสรุปรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ สิทธิพิเศษ และประเภทกลุ่มกิจการ ระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
และนครพนม กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน สปป.ลาว (หอการค้า จ.นครพนม,
จ.มุกดาหาร, จ.สกลนคร)
3.2 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป Generalized System of Preferences : GSP
(สนง.การค้าต่างประเทศเขต 9 มุกดาหาร)
....................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.๑ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจาเดือนมิถุนายน 2558 (สนง.คลัง จ.มุกดาหาร)
4.2 สรุปภาวการณ์ค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนมิถุนายน 2558
(สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร/ด่านศุลกากรมุกดาหาร)
4.3 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 (สนจ.มุกดาหาร)
4.4 การบูรณาการและขับเคลื่อนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และสรุปผลความคืบหน้าการดาเนินงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและนครพนม
4.4.1 ความคืบหน้าผลการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

/4.4.2 ความคืบหน้า.......
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มติที่ประชุม

4.4.2 ความคืบหน้าผลการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
สรุปผลความคืบหน้าด้านสิทธิประโยชน์ การกาหนดพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านการลงทุน (สนง.คลัง จ.มุกดาหาร)
สรุปผลความคืบหน้าของการดาเนินการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข
และความมั่นคง (สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร, สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร, ที่ทาการปกครอง
จ.มุกดาหาร)
- สรุปผลความคืบหน้าของการดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร
(แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร, ด่านศุลกากรมุกดาหาร)
4.5 สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมจากภาคเอกชน (หอการค้า จ.มุกดาหาร, สภาอุตสาหกรรม
จ.มุ ก ดาหาร, สภาอุ ตสาหกรรมท่อ งเที่ ย ว จ.มุ ก ดาหาร, สมาคมอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว
จ.มุกดาหาร, สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs สาขามุกดาหาร)
....................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
โครงการสุดยอด SMEs จังหวัด (สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs สาขามุกดาหาร)
มติที่ประชุม
....................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
....................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
....................................................................................................................................................................

