รายงานการประชุม
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
(กรอ.จังหวัดมุกดาหาร) ครั้งที่ 2/๒๕62
เมื่อวันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ 2562
ณ หองประชุมแกงกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********************
ผูมาประชุม
ประธานกรรมการ
1. นายชยันต ศิริมาศ
ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
2. นายศุภกร มูลสุวรรณ
รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย จันทรหวร
รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
4. นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์
แทนประธานหอการคาจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
5. นายวสันต ยุทธนาปกรณ
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
6. นายสุพิชัย หลาสกุล
ประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
7. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
8. นางสาวณัฐชยา ชางแกะ
ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
9. นายภราดร จันงาม
แทนพาณิชยจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
10. นางหริรักษ มณีสรอย
รก.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
11. นายปรีชา เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
12. นายบุญเรือง เมฆฉิม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
13. นายณัฐพล สุริยนต
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล
กรรมการและผูชวย
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
เลขานุการ
14. นายชานนท ดงมูลเพิ่ม
แทนเลขาธิการหอการคาจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและผูชวย
เลขานุการ
15. ดร.ธนวรรต กุลตังวัฒนา
แทนเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
กรรมการและผูชวย
มุกดาหาร
เลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. นายสมยศ ชาญจึงถาวร
2. นายบัณฑิต ตั้งประกิจ
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รองประธานกรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร
นายไชยยง อาจวิชัย
ผูทรงคุณวุฒิดานสังคม
กรรมการ
ดร.กุลภา โภคสวัสดิ์
ผูแทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาฯ
กรรมการ
กรรมการ
นายพิเชฐ แสงนิศากร
ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ
กรรมการ
นางปนอนงค วงคบุญ
แทนเกษตรและสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายกิตติศักดิ์ หลอปฏิมากร แทนกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต
2. นางสาวเยาวลักษณ สุทธิมนัส กงสุล แขวงสะหวันนะเขต
3. นายไกรสร แจมหอม
ขนสงจังหวัดมุกดาหาร
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-24. นายสถาพร ภูพันธเจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร
5. ดร.เสาวนีย บุพบุญ
ผูอํานวยการ สนง.กกท. จังหวัดมุกดาหาร
6. นายปติณัช นิธิศธานี
นายอําเภอหวานใหญ
7. นายกุศล ใศละบาท
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
8. นายภาณุพงศ ภิรมยการ
แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
9. นายมัฆวาน โภคสวัสดิ์
แทนผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
10. นายชยพัทธ ปททุม
แทนผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
11. นายรณรงค สินทรัพย
แทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร
12. นายพิทักษ ศรีเทียมเงิน
แทนผูอํานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
13. นายสุภชาติ ราชิวงศ
แทนผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
14. นายสุกิจ ราชเมืองขวาง
แทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
15. นายปรีชา เจริญยศ
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
16. นายสัจจา วงคกิตติธร
นายกสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
17. ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
18. นายแดนเกสร แกวพาณิชย บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
19. นายปรีดา แสงสวาง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
20. นายเดชณรงค พงษประเสริฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
21. นายจิรโรจน เรืองกิตตชัยกุล ประธาน YEC หอการคามุกดาหาร
22. นายรัฐวิรุฬห ชาญจึงถาวร
สมาชิก YEC หอการคามุกดาหาร
23. นายชาญวิทย จําปา
สมาชิก YEC หอการคามุกดาหาร
24. นางอุดมลักษณ คําหด
เจาหนาที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
25. นายรุงเพชร กันตะบุตร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
26. น.ส.ธัญญรัตน เหลาบุตรศรี นักวิเทศสัมพันธ
27. นายจิรายุทธ จันรอง
เจาหนาที่ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุน
28. น.ส.เยาวภา บุรวงค
เจาหนาที่สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
มติที่ประชุม

เวลา 09.30 น.
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
การประชุม กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/๒๕62 ในวันนี้ เปนการประชุม
ครั้งที่ 4 ของปงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจังหวั ดได กําหนดให มีการจัดประชุมเปน
ประจําทุกเดือน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตางๆ ของจังหวัด
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31
มกราคม 2562

ฝายเลขานุการฯ

ไดดําเนินการจัดสงรายงานการประชุม กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/๒๕๖2
ใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว ซึ่งมีทั้งหมด 8 หนา จึงขอให
ที่ประชุมไดตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ตอไป
รับรองรายงานการประชุ ม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่
31 มกราคม 2562
/ระเบียบวาระที่ 3 ...

มติที่ประชุม
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เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการบริการ
ผูแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด โครงการดังกลาว เปนหนึ่งในโครงการพัฒนาเมืองเกิดจากการสนับสนุน
เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนของเมือง
มุกดาหาร เนื่องดวยตําแหนงที่ตั้งของโครงการอยูบริเวณใจกลางเมืองและเปนสวนหนึ่ง
ของพื้นที่ศูนยราชการระดับจังหวัด จึงมีความสําคัญและเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรม
หลักของชุมชนในการเขามาใชพื้นเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งปจจุบันก็มีการเขามาใชพื้นที่
ของประชาชน ทั้งในชวงกลางวันที่ใชเปนพื้นที่เพื่อรองรับประชาชนที่เขามาติดตองาน
ราชการจากทั่ ว ทั้ ง จั ง หวั ด สถานที่ ดั ง กล า วจึ ง เปรี ย บเสมื อ นพื้ น ที่ ส าธารณะที่ ค อย
ใหบริการประชาชนไดตลอดทั้งวัน และเนื่องดวยเวลาชวงเย็นของทุกวันจะมีตลาดนัด
ถนนคนเดินในชวงเย็น หรือที่เรียกกันวา “ตลาดราตรี” เปดใหบริการเวลาประมาณ
๑๕.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. ซึ่งถือเปนจุดขายของเมืองมุกดาหารในชวงเวลาตอนเย็น ที่จะมี
กลุมประชาชนทั้งในและนอกเขตพื้นที่เขามาใชพื้นที่ภายในศาลากลางในการทํากิจกรรม
ตางๆ อาทิ จุดทํากิจกรรมแบบครอบครัว ซื้ออาหาร ออกกําลังกาย และใชเปนพื้น ที่
จอดรถ หรื อ แม ก ระทั้ ง การประชาสั ม พั น ธ ห รื อ แสดงออกต า งๆ รวมไปถึ ง รองรั บ
นั กท อ งเที่ ย วที่ เ สร็จ สิ้ น จากภารกิจ ต างๆ ที่มักจะนิย มเขา มาในพื้น ที่ ดังกลาวเพื่อทํ า
กิจกรรม แตดวยปจจุบันพื้นที่ภายในศาลากลางประสบปญ หาความไมเปนระเบียบใน
การเขามาใชพื้นที่ของประชาชน เนื่องดวยยังขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี การดูแล
รักษาและไม มีโครงสรางพื้น ฐานสําหรับรองรับกิจ กรรม จึงควรปรับปรุงพื้นที่ใหเปน
ระเบียบเรียบรอย ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยของประชาชน ลดพื้นที่เสี่ยงในการ
เกิดเหตุราย และเพื่อตอบสนองการใชงานภายในพื้นที่ของชุมชนไดอยางเหมาะสมและ
ยั่งยืน จึงมีแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่โครงการดังกลาว ใหสอดคลองกับแผนการ
พัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
จังหวัดมุ กดาหารจึงไดมอบหมายใหสํ านั กงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวั ด
จัดทําโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการบริการ (ลานหนา
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะระดับเมือง
เพื่ อใช ประโยชนไดเต็มศักยภาพ โดยออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับ กิจกรรมนันทนาการ
สําหรับคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการกอสราง ดังนี้ ๑) กอสรางลาน
กิจกรรมอเนกประสงค ๒) กอสรางทางจักรยาน (Bike Lane) ๓) กอสรางทางเดิน/วิ่ง
ออกกํ า ลั ง กาย ๔) ก อ สร า งประติ ม ากรรมเชิ ง สั ญ ญาลั ก ษณ “น้ํ า พุ มุ ก ดาหาร” ๕)
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น โ ดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการ ๖) ก อ สร า งลานจอดรถบริ ก ารประชาชน
และนักทองเที่ยว ๗) กอสรางอาคารหองน้ําสาธารณะ ๘) กอสรางระบบไฟฟาแสงสวาง
๙) กอสรางระบบระบายน้ําโดยรอบพื้นที่โครงการ งบประมาณ งบประมาณ 90 ลานบาท
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได เ สนอโครงการปรั บ ปรุ ง ลานกิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม การ
ท องเที่ ย วและการบริก าร (ลานหนาศาลากลางจั งหวัด มุกดาหาร) งบประมาณ 90
ล า นบาท ให ก ระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ สํานักงบประมาณ สํานั กงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และกรมโยธาธิการและผังเมือง พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.2 การขับเคลื่อน...

-43.2 การขับเคลื่อนการพัฒนาออรแกนิก วัลเลย
ผูแทนเกษตรจังหวัด
ตามที่จังหวัดไดเห็นชอบในหลักการสนับสนุน โครงการจัด ตั้งมุกดาหาร
ออรแกนิกวัลเลยเพื่อการสงออก และมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณตามโครงการดังกลาว
เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและจัดหาแหลงงบประมาณในการสนับสนุนการ
ดําเนินโครงการดังกลาว นั้น
สํานักงานเกษตรจังหวัดขอเรียนวา ขณะนี้ไดดําเนินการยกรางคําสั่งจังหวัด
เรื่ อ งแต ง ตั้ ง คณะทํ า งานขั บ เคลื่ อ นโครงการมุ ก ดาหารออร แ กนิ ก วั ล เลย โดยมี
องคประกอบ ดังนี้ (1) เกษตรจังหวัด ประธานกรรมการ (2) เกษตรและสหกรณจังหวัด
คณะทํ างาน (3) ปศุ สั ต ว จั ง หวั ด คณะทํ า งาน (4) ประมงจั ง หวั ด คณะทํ า งาน (5)
สหกรณ จั ง หวั ด คณะทํ า งาน (6) ผู อํ า นวยการสถานี พั ฒ นาที่ ดิ น คณะทํ า งาน (7)
ผู อํา นวยการศู น ย วิ จัย และพัฒ นาการเกษตร คณะทํ างาน (8) อุ ตสาหกรรมจัง หวั ด
คณะทํางาน (9) พาณิชยจังหวัด คณะทํางาน (10) ผูแทนบริษัทประชารัฐ คณะทํางาน
(11) นายพลรชฏ เปยถนอม คณะทํางาน (12) หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัด คณะทํางานและเลขานุการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
ธนารักษพื้นที่

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ดร.ภาคภูมิ

เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ความคืบหนาการเปดประมูลเพื่อสรรหาเอกชนเขามาลงทุนพัฒนาที่ดิน
ราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เนื้อที่ 1,081 ไร
ตามที่กรมธนารักษเปดจําหนายเอกสารการลงทุน ชุดละ 3,000 บาท
ตั้งแตวั นที่ 22 ตุล าคม - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ชั้น 5 อาคาร 72 ป กรมธนารักษ หรือสํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหาร และกําหนด
รั บ ฟ ง คํ า ชี้ แ จงการลงทุ น พร อ มลงพื้ น ที่ ดู ส ถานที่ ณ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ในวั น ที่ 30
พฤศจิกายน 2561 กําหนดใหยื่นซองประมูลเสนอโครงการลงทุนฯ ภายในวันที่ 15
กุมภาพั น ธ 2562 โดยผูที่ซื้อเอกสารการลงทุน เทานั้น จึงจะมีสิทธิยื่น ซองเสนอการ
ประมูลดังกลาว
สํานักงานธนารักพื้น ที่มุกดาหารขอเรียนวา มีภาคเอกชนสนใจเข ามาซื้อ
เอกสารการลงทุน จํานวน ๔ ราย เมื่อครบกําหนดยื่นซองประมูลในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ
๒๕๖๒ ปรากฏวาไมมีผูยื่นซองประมูล
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.๑ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดมุกดาหาร
การพัฒนาเมืองอัจ ฉริยะจังหวัดมุกดาหาร ทางบริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) เห็นวา จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาใน ๔ มิติ ไดแก (1) ดานการ
ทองเที่ยว (2) ดานสินคาและบริการทองถิ่น (3) ดานเกษตรอินทรีย (4) ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยในเบื้องตนขอความรวมมือสํานักงานจังหวัดไดยกราง
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนจังหวัดอัจฉริยะ เพื่อทําหนาที่ ดังนี้
/1.รวบรวม...
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-5๑. รวบรวมขอมูลที่จําเปนในการสนับสนุนการจัดทํา/ทบทวนแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลจังหวัดมุกดาหาร สําหรับการขับเคลื่อนจังหวัดอัจฉริยะตามที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดมุกดาหารกําหนด
๒. เสนอรางยุทธศาสตรและแผนการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะใหสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด ทิศทางการพัฒนาประเทศ และความตองการของทองถิ่น
๓. ประสานความร วมมือระหวางภาครั ฐ ภาคประชาสั งคม และภาคเอกชน
ในการขับเคลื่อน จังหวัดอัจฉริยะใหมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาจังหวัด
อยางยั่งยืน
๔. กําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และเกณฑการติดตาม
ประเมินผล เพื่อใหบรรลุเปาหมายตอการพัฒนาการขับเคลื่อนจังหวัดอัจฉริยะ
5. กํ า หนดรู ป แบบกิ จ กรรม แผนงาน โครงการ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นจั ง หวั ด
อั จ ฉริ ย ะให บ รรลุ ผ ลสัมฤทธิ์ และขยายไปสูมิ ติดานการพัฒ นาอื่น ๆ ตามแผนพัฒ นา
จังหวัดมุกดาหาร
6. รายงานความคื บ หน า ในการดํ า เนิ น งานให ค ณะกรรมการขั บ เคลื่ อ น
แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดมุกดาหาร
เห็ น ชอบสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ตามที่ บ ริ ษั ท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เสนอ และมอบหมายใหสํานักงานจังหวัด ยกรางคําสั่ง
แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนจังหวัดอัจฉริยะ

5.2 การจัดงานเทศกาลมิตรภาพไทย - ลาว 2019 กิจกรรม “เย็นทั่วหลา
มหาสงกรานต MUK-SAVAN Songkran Fun&fin Festival 2019”
ผูแทนทองเที่ยวและกีฬาฯ
จังหวัดมุกดาหารไดกําหนดจัดงานสงเสริมการทองเที่ยวริมโขงเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบาน ภายใตชื่องาน “เย็นทั่วหลา มหาสงกรานต MUK-SAVAN Fun&Fin
Festival 2019” ระหวางวันที่ 12-16 เมษายน 2562 ณ หาดมโนภิรมย ตําบล
ชะโนด อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร โดยไดกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้
ZONE 1 ทําบุญกอเจดียทราย : Sabiang Boon ณ วัดมโนภิรมย
ZONE 2 สุดฟนอาหารถิ่นริมโขง : Fun Food Fin
• เทศกาลอาหารทะเล
• เทศกาลอาหารพื้นถิ่น (ไทย-ลาว-เวียดนาม)
• การประกวดเมนูแซบสะเทือนสองฝงโขง (สมตํา)
• การประกวดลาบ (ปลา/เนื้อโคขุน) สองฝงโขง
• การประกวดหมูหันแกงกะเบาบาบีคิว (เนื้อหมู)
ZONE 3 สาด สี ดนตรี EDM (Electronic Dance Music)
• ปารตี้โฟมดีเจแนวเพลง EDM
• ประกวดเส็งกลองกิ่งสองฝงโขง
• ประกวดการแสดงโปงลาง/เปาแคนสองฝงโขง
ZONE 4 มหัศจรรยทรายโขง : Wonderful Sand Kong
• ประติมากรรมพระใหญ ภูผาเทิบ หอแกวมุกดาหาร
/สาธิต...
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• การประกวดวาดภาพบนพื้นทราย สําหรับนักเรียน/นักศึกษา
ZONE 5 กีฬา-นันทนาการ : Sport Fun
• การแขงขันเรือบก กีฬาพื้นบาน
• การแขงขันชกมวยโขง
• การแขงขันวอลเลยบอลชายหาด (ชาย/หญิง)
• การแขงขันเซปกตะกรอชายหาด
• ปนซิลลชมวิวโขง (ใตสะพาน-หาดมนภิรมย)
ZONE 6 กินขาวบนน้ําโขง : Eat on Mekong River
• จัดตูบจําหนายอาหารพื้นเมือง เลนน้ํา ชิม แชะ แชร
ZONE 7 ศูนยอํานวยการการดูแลรักษาความปลอดภัย
เห็นชอบสนับสนุนการจัดงานสงเสริมการทองเที่ยวริมโขงเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน
ภายใตชื่องาน “เย็นทั่วหลา มหาสงกรานต MUK-SAVAN Fun&Fin Festival 2019”
ตามรูปแบบกิจกรรมที่สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเสนอ

5.3 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม “สะหวันนะเขต เทรล”
ผูแทนกงสุลใหญฯ
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ไดกําหนดจัดงาน “สะหวัน นะเขต เทรล
ในวั น ที่ 31 มี น าคม 2562” เพื่ อ ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วและกระตุ น การท องเที่ ย ว
ระหว า งแขวงสะหวันนะเขตและจังหวัดมุกดาหาร ดังนั้น จึงขอความรว มมือจังหวัด
มุกดาหารได ให การสนับ สนุน การจัดงานดังกลาว โดยเชิญ ชวนผูแทนจากหนว ยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนสมัครเขารวมกิจกรรมวิ่งดังกลาว
ผูแทนทองเที่ยวและกีฬาฯ
สํ า นั ก งานการทอ งเที่ย วและกีฬ าจั ง หวั ดไดแ จง ประชาสั มพั น ธ เชิ ญชวน
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมัครเขารวมกิจกรรม
โดยใหสงเอกสารตอบรับการสมัครใหกับสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด พรอม
คาสมัคร และสําเนาบัตรประชาชนผูสมัคร โดยไดบูรณาการรวมกับการกีฬาแหงประเทศ
ไทยจังหวัดมุกดาหาร สมาคมอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ชมรมวิ่งเมืองแกว
มุกดา ซึ่งคาดวาจะมีนักวิ่งจากจังหวัดมุกดาหารเขารวมกิจกรรม สะหวันนะเขต เทรล
ประมาณ ๕๐๐ คน โดยไดประชาสัมพันธชี้แจงคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม ดังนี้
๑. กรณี ผู ส มั ค รเข า ร ว มกิ จ กรรม เดิ น ทางไป-กลั บ มี ค า ใช จ า ย จํ า นวน
1,000 บาท (คาธรรมเนียม เขา-ออก + คาสมัคร ระยะ 5 กม.)
2. กรณี ผู ส มั ค รพั ก ค า งคื น 1 คื น มี ค า ใช จ า ย จํ า นวน 1,500 บาท
(คาธรรมเนียม เขา-ออก + ที่พัก + คาสมัคร ระยะ 5 กม.)
3. ประสานรถบัสประจําทาง รับ-สงนักวิ่ง ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
4. สถานกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต จะเลี้ยงรับรอง (วีไอพี) นักวิ่ง
จํานวน ๓๐ คน ณ สะหวันไอเทค ในวันเสาร ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม
เห็นชอบสนับสนุนนักวิ่งจากจังหวัดมุกดาหารเขารวมกิจกรรม “สะหวันนะเขต เทรล”
จํานวน 500 คน
/ระเบียบวาระที่ 6 ...

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ไมมี)

เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.
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(ลงชื่อ).......................................ผูจดรายงานการประชุม
(นายรุงเพชร กันตะบุตร)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร

