รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
(กรอ.จังหวัดมุกดาหาร) ครั้งที่ 1/๒๕62
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********************
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2. นายศุภกร มูลสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
4. นายภมร เชาว์ศิริกุล
ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
5. นายสมยศ ชาญจึงถาวร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
6. นายทองสุข อุทรส
แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
7. นายสุพิชัย หล่าสกุล
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
8. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
9. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
10. นายเกษศิริ สุวพงษ์
แทนพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
11. นางปิ่นอนงค์ วงค์บุญ
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
12. นางหริรักษ์ มณีสร้อย
รก.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
13. นายกุศล ไศละบาท
แทนคลังจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
14. นายพิเชฐ แสงนิศากร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
กรรมการ
15. นายบุญเรือง เมฆฉิม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
16. นายณัฐพล สุริยนต์
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
กรรมการและผู้ช่วย
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
เลขานุการ
17. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ
18. ดร.ธนวรรต กุลตังวัฒนา
แทนเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
กรรมการและผู้ช่วย
มุกดาหาร
เลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายบัณฑิต ตั้งประกิจ
2.
3.
4.
5.

ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รองประธานกรรมการ
จังหวัดมุกดาหาร
นายไชยยง อาจวิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
กรรมการ
ดร.กุลภา โภคสวัสดิ์
ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาฯ
กรรมการ
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์
2. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
3. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
/4.นายธวัชชัย...

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

-2นายธวัชชัย โคตรวงษ์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เขตพื้นที่ภาคอีสาน
นายอนิรุทธิ์ ผงคลี
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
นายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
นายอาพล สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
นายวิชัย พลอยกลม
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายจรัญ แย้มมีศรี
แทนธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
นายทรงธรรม เที่ยงตรง
แทนขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
นายเดชา สายบุตร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
นายสุกิจ ราชเมืองขวาง
แทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นายเอกสิทธิ์ ชุมนุ้ย
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
นายเมธี มีศรี
แทนนายกสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
มุกดาหาร
นายชัยพล เกิดวงศ์บัณฑิต
ประธาน YFTI สภาอุตสาหกรรมมุกดาหาร
นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร
แทนประธาน YEC หอการค้ามุกดาหาร
นายชาลี ประจงการ
ผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
น.ส.เยาวลักษณ์ สุทธิมนัส
กงสุล สถานกุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
นายพลรชฏ เปียถนอม
ผู้เชี่ยวชายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก วัลเลย์
นายทวีศักดิ์ ป้องศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นายรุ่งเพชร กันตะบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นายเลิศฤทธิ์ กันธิรักษ์
นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นางสาวภานินี อชิระธีเดช
กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
นายนพวรรธน์ สกุลชัยเมธิดิลก กรรมการ YEC หอการค้ามุกดาหาร
นายอนุวัฒน์ ชารีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
น.ส.ธัญญรัตน์ เหล่าบุตรศรี นักวิเทศสัมพันธ์
นายจิรายุทธ จันรอง
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
น.ส.ชลลดา สารวมรัมย์
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
น.ส.เยาวภา บุรวงค์
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เวลา 09.30 น.
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุม กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/๒๕62 ในวันนี้ เป็นการประชุม
ครั้งที่ ๓ ของปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจังหวัดได้กาหนดให้ มีการจัดประชุมเป็ น
ประจาทุกเดือน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการต่างๆ ของจังหวัด
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 4/๒๕๖1 เมื่อวัน อังคารที่ 18
ธันวาคม ๒๕๖1
/ฝ่ายเลขานุการ...

ฝ่ายเลขานุการฯ
มติที่ประชุม

-3ได้ดาเนินการจัดส่งรายงานการประชุม กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/๒๕๖1
ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีทั้งหมด 8 หน้า จึงขอให้
ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ต่อไป
รับรองรายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 4/๒๕61 เมื่อวันอังคารที่ 18
ธันวาคม ๒๕๖1

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักร
ไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผวจ.มห.
สถานกงสุล ใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ได้ให้ ความสาคัญกับการเสริมสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งราชอาณาจั ก รไทย - สปป.ลาว และจั งหวัด มุ ก ดาหารก็ ได้ ให้
ความส าคัญ กับ แขวงสะหวันนะเขต เนื่องจากแขวงดังกล่ าวเป็นเมืองที่มีศักยภาพสู ง
ดั งนั้ น จั งหวั ด จะต้ อ งมี ก ารก าหนดยุ ท ธศาสตร์ เชื่ อ มโยงในด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและ
วัฒนธรรมให้มีความชัดเจน ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งผู้แทนจากกระทรวง
การต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาด้านกิจการชายแดนด้วย
ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ได้
ยกร่ า งกิ จ กรรมเทศกาลมิ ต รภาพไทย - ลาว 2019 (Thailand - Lao friendship
festival 2019” รายละเอียดดังนี้
กาหนดการจัดงานวันที่ 5 - 9 เมษายน 2562 (วันที่ 9 เมษายน 2453 เป็น
วัน คล้ ายวัน เกิดท่านหนู ฮัก - ครบรอบ 109 ปี) และเป็น วาระครบรอบ 15 ปี การ
สถาปนาเมืองคู่แฝดระหว่างจังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งลงนามเมื่อวันที่
21 มีนาคม 2547
สถานที่ ลานกิ จ กรรมบริ เวณสะพานมิ ต รภาพ ๒ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท่ า นหนู ฮั ก
พูมสะหวัน และลานกิจกรรมหอแก้วมุกดาหาร
หน่ วยงานเจ้าภาพหลั ก จั งหวัดมุกดาหาร สถานกงสุ ลใหญ่ ณ แขวงสะหวัน
นะเขต แขวงสะหวั น นะเขต การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยส านั ก งานนครพนม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
และอาเภอหว้านใหญ่
รูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. จัดทาเสื้อคอโปโล คอกลม สกรีนตราสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือ (โลโก้งาน)
2. การแต่งเพลงที่ระลึก “รากเหง้าเดียวกัน ” โดยครูเพลงที่มีชื่อเสียงที่เข้าใจ
วัฒนธรรมไทย - ลาว การแสดงละครเวทีที่แสดงถึงเชื้อชาติวัฒนธรรมเชื่อมโยงระหว่าง
ประชาชนของทั้งสองฝั่ง กิจกรรมการสอยดาว การทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะวัดหรือสร้าง
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยของแขวงสะหวันนะเขต
3. การแสดงและจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP สองประเทศ
4. การแสดงของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง (ไทย - ลาว)
5. การจาหน่ายอาหารขึ้นชื่อของจังหวัด/แขวง เช่น ปลาแม่น้าโขง โคขุนหนองสูง
ไก่งวง หมูยอ เป็นต้น
/6. การจัด...

มติที่ประชุม

-46. การจัดนิทรรศการกิจกรรมความสัมพันธ์ทเี่ คยทาร่วมกัน
7. การประกวดเต้นบาสโลบของเยาวชนและราวงย้อนยุคสองฝั่งโขง โดยเชิญ
ชวนประชาชนสองประเทศมาร่ว มสร้ างประวั ติ ศ าสตร์ บั น ทึ ก (Guinness Book of
World Records)
8. การเดินแฟชั่นผ้าพื้นเมือง (ผ้าหมักโคลน จ้างซุปเปอร์โมเดลที่มีชื่อเสียง)
9. การจัดแสงดแกลลอรี่รูปภาพที่สาคัญเชื่อมความสัมพันธ์และแหล่งท่องเที่ยว
10. การประกวดเยาวชนนักดนตรี (เส็งกลองกิ่ง เป่าแคน)
11. ก่อสร้างรูปเหมือนท่านหนูฮัก พูมสะหวัน (ประธานประเทศ สปป.ลาว คนที่ 4)
บริเวณเมืองพาลุกาศรีขรภูมิ
รับทราบ

3.2 การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าโคขุนหนองสูง
ผวจ.มห.
ปัจจุบัน การเลี้ ยงโคขุนเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่กาลังได้รับความนิยม จากข้อมูล ปี
2561 พบว่า มีการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปโคขุนในจังหวัดมุกดาหาร จานวน 2,633
ตัว มูลค่า 222 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จานวน 1,629 ตัว มูลค่า 132 ล้านบาท
ดังนั้น จังหวัดมุกดาหารจึงได้ดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการพัฒนา
คุณภาพโคขุนหนองสูงครบวงจร หรือ “โคขุนแก้จน” โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสมาชิกผู้เลี้ยง
โคขุนจาก 1,500 ราย เป็น 3,500 ราย โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงแต่ละรายมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
80,000 บาท/ตัว/ปี เป็น 150,000 บาท/ตัว/ปี
ผู้แทนสถาบันอาหาร
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทาโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกรด้วยการพัฒ นาคุณภาพโคขุนหนองสูงครบวงจร เพื่อส่งเสริมผลักดันให้เกิดการ
ควบคุมกระบวนการผลิ ตตั้งแต่การเลี้ยง การเชือด การแปรรูป ตลอดจนการตลาดให้ มี
คุณ ภาพมาตรฐาน โดยการนาภูมิปัญ ญาผสานร่วมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า แบบครบวงจร
รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
เพื่อตอบสนองลักษณะการใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุค 4.0 อันจะสามารถสร้างรายได้ กระจาย
รายได้และความเหลื่อมล้าของเกษตรกร
นอกจากการดาเนินโครงการดังกล่าวแล้ว ยังได้กาหนดจัดกิจการการพัฒนาด้าน
การตลาดเพื่อการสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคในประเทศ ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ
2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่
ผู้บริโภคทราบถึงคุณค่าเนื้อโคขุนหนองสูง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เนื้อโคขุนหนอง
สูงแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่รู้จัก การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะแบ่งพื้นที่การ
จัดงานเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
1. พิธีเปิดงานเนื้อโคขุนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ณ บริเวณลานเมือง 1 เมือง
สุขสยาม ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว จะประกอบด้วยผู้บริหาร
จั งหวั ด มุ ก ดาหาร หน่ ว ยงานร่ ว มด าเนิ น การ และผู้ ป ระกอบการที่ ได้ รับ การพั ฒ นาใน
โครงการร่วมกิจกรรมบนเวที

/2.พื้นที.่ ..
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-52. พื้ น ที่ อ อกร้ า นจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เนื้ อ โคขุ น หนองสู ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประกอบด้ว ย ผู้ ป ระกอบการที่ ได้ รับ คั ด เลื อ กร่ว มจ าหน่ ายผลิ ตภั ณ ฑ์ จานวน 20 ราย
ชมสาธิตการปรุงอาหารจากเนื้อโคขุนคุณภาพจากเชฟผู้เชี่ยวชาญ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ความคื บ หน้ า การก่ อ สร้ า งถนนสาย ง๒ และ ง๓ ผั ง เมื อ งรวมเมื อ ง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร จังหวัดได้แจ้งกระทรวงคมนาคมให้เร่งรัดกรมทางหลวงชนบทในการ
ก่ อ สร้ า งถนนสาย ง๒ และ ง๓ ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งมุ ก ดาหาร จั งหวั ด มุ ก ดาหาร เพื่ อ
เสริ ม สร้ างศัก ยภาพและความได้เปรีย บทางการแข่ งขัน (Competitive Advantage)
ระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบ้าน
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East West Economic Corridor : EWEC)
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณแนวเขตก่อสร้างถนน
สายดังกล่าว
กรมทางหลวงชนบทว่า ขณะนี้ ได้ ดาเนิ น การตามพระราชบัญ ญั ติ การจั ดซื้ อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่
เพื่อเข้าดาเนินการถนนสายดังกล่าว โดยจะใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.๑ การปรับปรุงลานกิจกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวบริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัด
ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด โครงการพัฒนาพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เป็นหนึ่งใน
โครงการพัฒนาเมืองเกิดจากการสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒ นา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนของเมืองมุกดาหาร เนื่องด้วยตาแหน่งที่ตั้งของโครงการ
อยู่ บ ริ เวณใจกลางเมื อ งและเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของพื้ น ที่ ศู น ย์ ราชการระดั บ จั งหวั ด จึ ง มี
ความสาคัญและเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมหลักของชุมชนในการเข้ามาใช้พื้นเพื่อทา
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งปัจจุบันก็มีการเข้ามาใช้พื้นที่ของประชาชน ทั้งในช่วงกลางวันที่ใช้เป็น
พื้นที่เพื่อรองรับประชาชนที่เข้ามาติดต่องานราชการจากทั่วทั้งจังหวัด สถานที่ดังกล่าว
จึงเปรียบเสมือนพื้นที่สาธารณะที่คอยให้บริการประชาชนได้ตลอดทั้งวัน และเนื่องด้วย
เวลาช่วงเย็นของทุกวันจะมีตลาดนัดถนนคนเดินในช่วงเย็ น หรือที่เรียกกันว่า “ตลาด
ราตรี” เปิดให้ บริการเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ – ๒๑.๐๐น. ซึ่งถือเป็นจุดขายของเมือง
มุกดาหารในช่วงเวลาตอนเย็น ที่จะมีกลุ่มประชาชนทั้งในและนอกเขตพื้นที่เข้ามาใช้
พื้ น ที่ ภ ายในศาลากลางในการท ากิ จกรรมต่างๆ อาทิ จุ ดท ากิจกรรมแบบครอบครัว
ซื้ออาหาร ออกกาลังกาย และใช้เป็นพื้นที่จอดรถ หรือแม้กระทั้งการประชาสัมพันธ์หรือ
แสดงออกต่างๆ รวมไปถึงรองรับนักท่องเที่ยวที่เสร็จสิ้นจากภารกิจต่างๆ ที่มักจะนิ ยม
เข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อทากิจกรรม แต่ด้วยปัจจุบันพื้นที่ภายในศาลากลางประสบ
ปัญหาความไม่เป็นระเบียบในการเข้ามาใช้พื้นที่ของประชาชน เนื่องด้วยยังขาดระบบ
/การบริหาร...
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-6การบริหารจัดการที่ดี การดูแลรักษาและไม่มีโครงสร้างพื้นฐานสาหรับรองรับกิจกรรม
จึ งควรปรั บ ปรุ งพื้ น ที่ ให้ เป็ น ระเบี ยบเรียบร้อย ถู กสุ ข ลั ก ษณะ มี ค วามปลอดภั ยของ
ประชาชน ลดพื้นที่เสี่ยงในการเกิดเหตุร้าย และเพื่อตอบสนองการใช้งานภายในพื้นที่
ของชุมชนได้อย่ างเหมาะสมและยั่งยืน จึงมีแนวความคิดในการพัฒ นาพื้นที่โครงการ
ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
จังหวัดมุกดาหารจึงได้มอบหมายให้ สานักงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัด
จัดทาโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวบริเวณหน้า
ศาลากลางจั งหวัด โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ ส าธารณะระดั บ เมื อง เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ โดยออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการสาหรับคน
ทุ ก เพศทุ ก วัย ซึ่ งประกอบด้ว ยกิ จ กรรมการก่ อ สร้ าง ดั งนี้ ๑) ก่อ สร้างลานกิ จกรรม
อเนกประสงค์ ๒) ก่อสร้างทางจักรยาน (Bike Lane) ๓) ก่อสร้างทางเดิน/วิ่ง ออกกาลัง
กาย ๔) ก่อสร้างประติมากรรมเชิงสัญญาลักษณ์ “น้าพุมุกดาหาร” ๕) ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบพื้ น ที่ โครงการ ๖) ก่ อ สร้า งลานจอดรถบริ ก ารประชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
๗) ก่อสร้างอาคารห้องน้าสาธารณะ ๘) ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ๙) ก่อสร้างระบบ
ระบายน้าโดยรอบพื้นที่โครงการ งบประมาณ 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)
เห็นชอบสนับสนุนโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจและการ
ท่ อ งเที่ ย วบริ เวณหน้ า ศาลากลางจั งหวั ด ส านั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั งหวั ด
มุกดาหาร งบประมาณ 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)

5.2 การพัฒนาออร์แกนิก วัลเลย์ (Organic Valley)
คุณพลรชฏ เปียถนอม
ในช่ ว งเทศกาลหยุด ยาวเราจะเห็ น ผู้ ค นและยานพาหนะในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลลดลงไปมากกว่าครึ่ง แต่ถนนทุกสายที่มุ่งไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือรถติด
ยาวหลายกิโลเมตร การเดินทางไปและกลับต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นสองถึงสามเท่าจากเวลาที่
ใช้ในช่วงปกติ แสดงว่าประชาชนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลายล้านคนต้องเดิน
ทางเข้ามาประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพราะอาชีพเกษตรกรไม่พอเพียง
ในการดารงชีพ หรือเพราะไม่มีงานที่มีรายได้มั่นคงในพื้นที่ ภาพเหล่านี้ไม่เพียงแต่การ
เคลื่อนย้ายผู้ คน ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังถูกเคลื่อนย้ายในรูปของ
วัตถุดิบมาแปรรูปในภาคกลาง
กลุ่ มธุร กิ จ เอ็ม ดิ กโฮลดิ้ง ซึ่งจั ดตั้ งโดยผู้ ป ระกอบการที่ ผ่ านโครงการพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น (MDICP) ของกรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่รุ่นปี ๒๕๔๑ - ๒๕๕๕ มากกว่า ๑๐๐ กิจการ
มีแนวทางรวมกันขายแบ่งกันทา จึงมีความประสงค์จะตั้งกลุ่มเป็นพี่ใหญ่นาน้องเล็กไปสู่
ตลาดโลกออร์ แ กนิ ค ด้ ว ยแนวทางจั ด ตั้ งศู น ย์ พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการรุ่น ใหม่ (Young
Smart Farmers) ภายใต้การกากับและแนะนาจาก Big Brother ที่มีตลาดและลูกค้าใน
ต่างประเทศ พร้อมมีโรงงานรับจ้างผลิ ตที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิต มาตรฐานส่งออก
และมาตรฐานออร์แ กนิ ค ครบวงจร ชนิ ด ปลู ก เองแปรรู ป เองและส่ งออกเองได้ แ บบ
เบ็ ด เสร็ จ (Export Organic Value Chain Collaborator) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
รวมกลุ่มผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปออร์แกนิค พัฒนาสินค้า
บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานรับรอง เพื่อส่งออกไปยังตลาดออร์แกนิค ที่มีอัตราการเติบโตสูง
/ตลอด...
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-7ตลอดห่วงโซ่ออร์แกนิค รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในด้านการ
ลงทุนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดย่อย ขนาดกลาง และขนาด
ย่อมในพื้นที่ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านเก็บเกี่ยว คลังสินค้าร้อน/เย็น ศูนย์วิเคราะห์และ
รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารออร์แกนิค และไบโอ
เทคโนโลยีเพื่อการส่งออกในพื้นที่ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น
กลุ่ ม เอ็ม ดิ ก โฮลดิ้ ง บริษั ท ไทยออร์แ กนิ ค วิส าหกิ จเพื่ อ สั งคม จ ากั ด พร้อ ม
พั น ธมิ ตร และส านั กงานเกษตรจั งหวัดมุ กดาหาร ได้ จัดท าโครงการจัดตั้ ง มุ กดาหาร
ออร์แกนิ กวัลเลย์ เพื่อการส่งออก โดยมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการที่จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการจากรัฐบาล ดังนี้
๑. งบพัฒนาโครงสร้างและโรงงานแปรรูปผลิตสินค้ามาตรฐานเพื่อการส่งออก
(ไม่รวมที่ดินประมาณ ๑๐ ไร่) งบประมาณ ๓๘ ล้านบาท (Big Brother ร่วมลงทุนใน
พื้นที่)
2. งบพั ฒ นาระบบและตรวจรั บ รองมาตรฐานการผลิ ต การส่ ง ออก และ
มาตรฐานออร์แกนิคของโรงงานกลาง ๒.๑ ล้านบาท (ภาครัฐสนับสนุน)
3. งบจ้ า งผู้ เชี่ ย วชาญให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าตลอดปี ส าหรั บ ๑๕ กิ จ การ
งบประมาณ ๕.๔ ล้านบาท (ภาครัฐสนับสนุน)
4. งบพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด งบประมาณ ๔.๕ ล้านบาท (ภาครัฐสนับสนุน)
5. งบจัดสร้างคลังสินค้าออร์แกนิคที่ควบคุมความเย็น และใช้พลังงานทางเลือก
ได้มาตรฐาน IQF ขนาด 5,000 ตัน งบประมาณ ๑๕๐ ล้านบาท (เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย
ระยะยาวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
เห็นชอบในหลักการสนับสนุนโครงการจัดตั้งมุกดาหารออร์แกนิกวัลเลย์เพื่อการ
ส่ ง ออก และมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จั ด ท า
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณตามโครงการดังกล่าว เพื่อพิจารณาบรรจุใน
แผนพัฒ นาจั งหวัดและจัดหาแหล่งงบประมาณในการสนับ สนุนการดาเนิน โครงการ
ดังกล่าวต่อไป

5.3 การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ประเทศไทย ปี 2563
ผอ.สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคอีสาน สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้กาหนดดาเนินโครงการ
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - ๒๕๖5
ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ๓๐ จังหวัด/พื้นที่ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารเป็น
เป้ าหมายในการพั ฒ นาตามโครงการพั ฒ นาเมื องอัจฉริยะด้ านการจราจรและขนส่ ง
ตะเข็ บ ชายแดนภาคอี ส าน (หนองคาย นครพนม มุ ก ดาหาร) งบประมาณ ๑๖๔
ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทา city data platform ด้านการจราจรและขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลใน ๓ จังหวัด เพื่อจัดตั้งศูนย์ IOC (Institute Operations Center)
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด หนองคาย นครพนม และมุ ก ดาหาร และเพื่ อ พั ฒ นา Application
จัดคิวรถ/การจราจรรถในพื้นที่เป้าหมาย จานวน ๑ ระบบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบสนับสนุนให้จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดเป้าหมายในการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการจราจร
และขนส่งตะเข็บชายแดนภาคอีสาน งบประมาณ ๑๖๔ ล้านบาท
/ระเบียบวาระที่ 6...
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เรื่องอื่นๆ
6.1 การจัดจุดจอดรถแท็กซี่บริเวณสะพานมิตรภาพ ๒
ประธานสภาอุต สาหกรรมจั งหวั ด สภาอุ ตสาหกรรมจั งหวัด มุก ดาหารได้รับ ข้อ เสนอจากผู้ ป ระกอบการ
ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวว่า ประสงค์จังหวัดจัดให้มีจุดจอดรถแท็กซี่บริเวณสะพาน
มิตรภาพ ๒ และบริเวณหน้าหอแก้ว เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร เพราะบริเวณดังกล่ าวทั้งสองจุด มีจานวนนักท่องเที่ยว
เดินทางมาจานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวหรือวันเสาร์อาทิตย์
เลขาธิการหอการค้าจังหวัด นอกจากบริเวณ ๒ จุดดังกล่าวแล้ว ควรเพิ่มจุดจอดรถแท็กซี่บริเวณสถานีขนส่ง
จังหวัดด้วย เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่ เดินทางเข้ามา
ภายในจังหวัด
ผู้แทนขนส่งจังหวัด
ได้เคยมีการจัดจุดบริการรถแท็กซี่ไว้ภายในสถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ต่อมา
มีการยกเลิ ก ไป สาเหตุเนื่ องมาจากในบริเวณดั งกล่ าวมี ผู้ ให้ บ ริการรถสามล้ อรับ จ้าง
ให้บริการผู้โดยสารอยู่แล้ว ดังนั้น หากผู้โดยสารจะใช้บริการรถแท็ กซี่สามารถโทรเรียก
บริการได้อยู่แล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.2 การขับเคลื่อนภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร
ดร.ธนวรรต กุลตังวัฒนา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารขอนาเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
ภาคธรกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1. ขอเสนอให้ จังหวัด เชิญ ผู้ แทนสมาคมผู้ ป ระกอบการขนส่ งด้ วยรถบรรทุ ก
จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุม กรอ.จังหวัด เพื่อจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของจังหวัด
2. ขอเสนอให้ ผู้ แ ทนจากสภาอุ ต สาหกรรมจั งหวั ด และผู้ แ ทนจากสมาคม
ผู้ ป ระกอบการขนส่ งด้วยรถบรรทุ กจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่ว มเป็ นคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจาจังหวัด เนื่องจาก
ปัจจุบันมีผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดเท่านั้น
3. เสนอให้แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารก่อสร้างด่านชั่งน้าหนักบริเวณขาเข้า
สะพานมิ ต รภาพ ๒ เพื่ อ ตรวจสอบน้ าหนั ก รถบรรทุ ก สิ น ค้ า ที่ จ ะเข้ า มาในจั ง หวั ด
มุกดาหาร
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่แก่งกะเบา อยากขอเสนอให้เรียนเชิญ
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว มาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย เนื่องจากท่านเป็นผู้แรกเริ่มที่
มีการสารวจแก่งกะเบา สมัยที่ดารงตาแหน่งสารวัตรใหญ่ กิ่ง อ.หว้านใหญ่
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ).......................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายรุ่งเพชร กันตะบุตร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

