รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
(กรอ.จังหวัดมุกดาหาร) ครั้งที่ 3/๒๕62
เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********************
ผู้มาประชุม
ประธานกรรมการ
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
2. นายศุภกร มูลสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
4. นายสมยศ ชาญจึงถาวร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
5. นายวสันต์ ยุทธนาปกรณ์
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
รองประธานกรรมการ
6. นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
7. นายพิเชฐ แสงนิศากร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
กรรมการ
8. นายสุพิชัย หล่าสกุล
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
9. นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
10. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
11. นายเกษศิริ สุวพงษ์
แทนพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
12. นางหริรักษ์ มณีสร้อย
รก.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
13. นายปรีชา เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการ
14. นายบุญชัย ตัณฑชุณห์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
15. นายบุญเรือง เมฆฉิม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ
16. นายณัฐพล สุริยนต์
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
กรรมการและผู้ช่วย
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
เลขานุการ
17. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายบัณฑิต ตั้งประกิจ
2.
3.
4.
5.
6.

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายไกรสร แจ่มหอม
2. นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ
3. นางสาวกัญญา ไชยพิมูล
4. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
/5.นายสุรชัย...

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.
30.
31.
32.

นายสุรชัย แสนสุข
นายศรัญญา ศรพรม
นายรณรงค์ สินทรัพย์
นายดุสิต โกพลรัตน์
นายอาจหาญ ศิริสาราญ
นายสุภชาติ ราชิวงศ์
นายอัถพล เทพากรณ์
นายสุกิจ ราชเมืองขวาง
น.ส.วชรินันท์ พรหมอารักษ์
นายเฉลิมชัย จันทร์วงษา
นายชยพัทธ์ ปัททุม
นางสาวสุรัญญา บุตรศรี
นายกุศล ใศละบาท
นางสุพัฒตรา ทวีบุญ
นายยุทธวัตร นนท์สะเกษ
นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร
นางกฤษณะ แพงด้วง
นายอาภรณ์ เนตรวงค์
นายสายัญ ไชยโคตร
นายสมใจ รนไทย
นายสุพรรณ ฉลองคุณ
นางอุดมลักษณ์ คาหด
นายรุ่งเพชร กันตะบุตร
นายพุทธกาล กาลจักร
นางสาวธิราวัลย์ อุระ
น.ส.ธัญญรัตน์ เหล่าบุตรศรี
นายจิรายุทธ จันรอง
น.ส.เยาวภา บุรวงค์

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

มติที่ประชุม

-2แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
แทนหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
แทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
แทนผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
ปลัดอาเภอนิคมคาสร้อย
ปลัดเทศบาลตาร่มเกล้า
แทนประธาน YEC หอการค้ามุกดาหาร
ผจก.ฝ่ายพัฒนาโครงการทุ่งกังหันลมฯ
กานันตาบลร่มเกล้า
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

เวลา 13.30 น.
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุม กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/๒๕62 วันนี้ มีหลายประเด็น
ที่จะต้องนามาหารือเพื่อขับเคลื่อนให้ เกิดเป็นรูปธรรม อาทิ การขับเคลื่อนเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ เป็นต้น
ลาดับถัดไปเชิญฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒ ...

ระเบียบวาระที่ ๒
ฝ่ายเลขานุการฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

ผู้แทนท่องเที่ยวฯ

-3เรื่องรับรองรายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวัน จัน ทร์ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562
ได้ ด าเนิ น การจั ด ส่ งรายงานการประชุ ม กรอ.จั งหวัด มุ ก ดาหาร ครั้ง ที่
2/๒๕๖2 ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึง่ มีทั้งหมด 7 หน้า
จึงขอให้ ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อรับรองรายงานฯ ต่อไป
รับรองรายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 2/๒๕62 เมื่อวันจันทร์ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดมุกดาหาร
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด ครั้งที่ ๒/2562 ได้เห็นชอบให้
ขอความอนุ เคราะห์ กระทรวงการต่างประเทศให้ การสนับสนุนสิ ทธิการใช้งานระบบ
สารสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับจังหวัดมุกดาหาร
โดยมอบหมายให้ ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จากัด
ที่ปรึกษาบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เป็นผู้ประสานงาน จังหวัดได้รับ
การประสานจากกระทรวงการต่างประเทศว่า เห็นชอบให้จังหวัดใช้งานระบบสารสนเทศ
แบบรวมศูนย์ (MFA Office Application) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ส าหรั บ ความคื บ หน้ า การพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ฝ่ายเลขานุการฯ โดยสานักงานจังหวัดได้จัดทาคาสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 692/2562
ลงวัน ที่ 28 กุ มภาพั น ธ์ 2562 เรื่ อ ง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่ อนจังหวัด อัจฉริย ะ
ประกอบด้วยคณะทางาน ๔ ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือ
นั ก ท่ องเที่ ย ว ที่ ได้รับ มอบหมาย ส านั ก งานการท่ องเที่ ยวและกีฬ าจั งหวัด มุก ดาหาร
เป็นฝ่ายเลขานุการ (2) ด้านสินค้าและบริการท้องถิ่น นักวิชาการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับ
มอบหมาย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เป็นฝ่ายเลขานุการ (3) ด้านเกษตร
อินทรีย์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
เป็นฝ่ายเลขานุการ และ (4) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หัวหน้ากลุ่มงาน
พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ส าธารณสุ ข ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เป็ น ฝ่ า ย
เลขานุการ
รับทราบ
3.2 การจัด งาน “เย็ น ทั่ วหล้ า มหาสงกรานต์ MUK-SAVAN Fun & fin
festival 2019” ณ หาดมโนภิรมย์
การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขงเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้
ชื่ อ งาน “เย็ น ทั่ ว หล้ า มหาสงกรานต์ MUK-SAVAN Fun&Fin Festival 2019”
ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 ณ หาดมโนภิรมย์ ตาบลชะโนด อาเภอหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร ได้กาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้
ZONE 1 ทาบุญก่อเจดีย์ทราย : Sabiang Boon ณ วัดมโนภิรมย์
ZONE 2 สุดฟินอาหารถิ่นริมโขง : Fun Food Fin
เทศกาลอาหารทะเล
เทศกาลอาหารพื้นถิ่น (ไทย-ลาว-เวียดนาม)
/การประกวดเมนู ...

มติที่ประชุม

ผวจ.มห.

-4การประกวดเมนูแซ่บสะเทือนสองฝั่งโขง (ส้มตา)
การประกวดลาบ (ปลา/เนื้อโคขุน) สองฝั่งโขง
การประกวดหมูหันแก่งกะเบาบาบีคิว (เนื้อหมู)
ZONE 3 สาด สี ดนตรี EDM (Electronic Dance Music)
ปาร์ตี้โฟมดีเจแนวเพลง EDM
ประกวดเส็งกลองกิ่งสองฝั่งโขง
ประกวดการแสดงโปงลาง/เป่าแคนสองฝั่งโขง
ZONE 4 มหัศจรรย์ทรายโขง : Wonderful Sand Kong
ประติมากรรมทรายพระใหญ่ ภูผาเทิบ หอแก้วมุกดาหาร
สาธิตและสอนการวาดทราย หอไอเฟลปิรามิด
การประกวดวาดภาพบนพื้นทราย สาหรับนักเรียน/นักศึกษา
ZONE 5 กีฬา-นันทนาการ : Sport Fun
การแข่งขันเรือบก กีฬาพื้นบ้าน
การแข่งขันชกมวยโขง
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด (ชาย/หญิง)
การแข่งขันเซปักตะกร้อชายหาด
ปั่นซิลล์ชมวิวโขง (ใต้สะพาน-หาดมนภิรมย์)
ZONE 6 กินข้าวบนน้าโขง : Eat on Mekong River
จัดซุม้ จาหน่ายอาหารพื้นเมือง เล่นน้า ชิม แชะ แชร์
ZONE 7 ศูนย์อานวยการการดูแลรักษาความปลอดภัย
ทั้งนี้ จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนฟรี WIFI ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน
๒๕๖๒ ติ ด ตั้ ง บริ เวณหาดมโนภิ ร มย์ เพื่ ออ านวยความสะดวกให้ กั บประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้ชาระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือระบบ
คิวอาร์โคด (QR Code)
รับทราบ
3.3 การจั ด ประชุ ม เสวนา “แนวทางการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
มุกดาหาร : ปัญหา/ทางออก”
ตามที่ ก รมธนารัก ษ์ เปิ ด จ าหน่ า ยเอกสารการลงทุ น โดยก าหนดรั บ ฟั ง
ค าชี้ แ จงการลงทุ น เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2561 ณ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และ
กาหนดให้ยื่นซองฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น
มีภ าคเอกชนสนใจเข้ามาซื้อเอกสารการลงทุ น จานวน ๔ ราย เมื่อ ครบ
กาหนดยื่นซองประมูลในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นซองประมูล
ดังนั้น แนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารให้ เกิด
เป็ น รู ป ธรรมชั ด เจน จึ ง อยากให้ ภ าคเอกชนซึ่ ง น าโดยหอการค้ า จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
เป็นเจ้าภาพหลักจัดประชุมเสวนา “แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร :
ปัญหา/ทางออก” โดยเชิญวิทยากรภาคเอกชนผู้มีความเชี่ยวชาญระดับประเทศ และ
นักวิชาการมาร่วมงานเสวนา รวมทั้งเชิญชวนสื่อมวลชนด้านโทรทัศน์มาทาข่าวด้วย
/ผู้แทนหอการค้า ...

ผู้แทนหอการค้าฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4
ผู้แทนหอการค้าฯ

มติที่ประชุม
คลังจังหวัด

-5หากจั งหวั ด สามารถบริห ารจั ด การเชิ งพื้ น ที่ ได้ อ ย่ างอิ ส ระ จะสามารถ
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกฎหมายอนุมัติ
และอนุ ญ าตที่ เกี่ ย วข้ อ งการค้ า การลงทุ น เช่ น กฎหมายว่ าด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่าง
ด้ า วและการเข้ า เมื อ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยการขุ ด ดิ น และถมดิ น กฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
สาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
เป็นต้น
เห็ นชอบให้ หอการค้ าจังหวัดเป็ นเจ้ าภาพหลั กจั ดประชุ มเสวนา “แนวทางการ
พัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร : ปัญหา/ทางออก” โดยเชิญวิทยากรภาคเอกชน
ผู้มีความเชี่ยวชาญระดับประเทศ นักวิชาการ สื่อโทรทัศน์ มาร่วมงานเสวนา
เรื่องเพื่อทราบ
4.๑ ความคืบการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
คณะกรรมการหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้แทน
หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางไปศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2562 ณ แขวงหลวงพระบาง-แขวงไซยุบูลี สปป.ลาว
ผลสรุ ป จากการศึ ก ษาเส้ น ทางดั ง กล่ า วพบว่ า สอดคล้ อ งกั บ การลงพื้ น ที่ ของ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า และการประชุ ม การส่ งเสริ ม การ
ท่ อ งเที่ ย วเส้ น ทางริ ม แม่ น้ าโขง ครั้ ง ที่ 2/2561 ในพื้ น ที่ 7 จั ง หวั ด ของภา ค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ (หนองคาย บึ งกาฬ นครพนม มุ ก ดาหาร อ านาจเจริญ และ
อุบลราชธานี) ณ โรงแรมไอโฮเทล จ.นครพนม ได้แก่ (1) เส้นทาง Romantic (โขงเจียม
อุบ ลราชธานี - เขมราฐ - ชานุ มาน - มุกดาหาร - นครพนม) (2) เส้ นทาง Lifestyle
(เลย - เชียงคาน - หนองคาย - อุดรธานี - นครพนม) (3) เส้นทาง Slow Life (นครพนม
- มุก ดาหาร - อ านาจเจริญ - อุบ ลราชธานี ) (4) เส้ นทาง Culture (อุบ ลราชธานี อานาจเจริญ - มุกดาหาร - นครพนม) (5) เส้นทาง Adventure (อุดรธานี - หนองคาย บึงกาฬ - นครพนม) (6) เส้นทาง Sport (หนองคาย - บึงกาฬ นครพนม) (7) เส้นทาง
Gateway (มุ ก ดาหาร - สะหวัน นะเขต - เว้ - ดานั ง ) เส้ น ทาง Naga 1 (อุ ด รธานี หนองคาย - บึงกาฬ)
นอกจากนั้ น หอการค้ า จั ง หวั ด ยั ง ได้ เสนอชื่ อ นายสมศั ก ดิ์ สี บุ ญ เรื อ ง
กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัด
ให้หอการค้าแห่งประเทศพิจารณาด้วย
รับทราบ
4.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารในเดือนมกราคม 256๒ บ่ งชี้ว่า เศรษฐกิจ
จังหวัดมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา สาเหตุเนื่องจากการ
หดตัว ของภาคการบริการ การบริ โภคเอกชน ส่ ว นการค้าชายแดนชะลอตัว ส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรม การลงทุ น ภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตั ว เสถียรภาพ
เศรษฐกิจจังหวัดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและการจ้างงานหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน สรุปดังนี้
/1. เศรษฐกิจ ...

มติที่ประชุม

-61. เศรษฐกิจด้านการผลิต ร้อยละ -49-58
ภาคเกษตรกรรม หดตั ว จากปริ ม าณผลผลิ ต อ้ อ ยโรงงานและ
ยางพาราตามพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ลดลง ร้อยละ -53.32
ภ าคอุ ต สาหกรรม ขยายตั ว จาก ปริ ม าณ การใช้ ไ ฟ ฟ้ าของ
ภาคอุตสาหกรรม และจานวนทุนจดทะเบียนสะสม การผลิตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17.37
ภาคบริการ หดตัวจากภาษีการขายส่งขายปลีก ประกอบกับจานวน
นักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองลดลง ร้อยละ -28.95
2. ด้านการใช้จ่าย ร้อยละ 2.13
การลงทุน ภาคเอกชน ขยายตัว สิน เชื่อเพื่ อการลงทุนและจานวน
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่ ร้อยละ 8.38
การบริโภคภาคเอกชน หดตัวจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ
-31.88
การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว จากการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ
1.73
รับทราบ

4.3 ขอความร่วมมือภาคเอกชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในจังหวัด
รอง ผวจ.มห. (นายสุวิชย์ฯ)
จังหวัดได้มีประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง
มาตรการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๖๒
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือภาคเอกชน โดยหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร เป็น
หน่วยงานหลักขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปยังสมาชิกหอการค้า ผู้ประกอบการ ร้านค้า
ผู้บริโภค ได้ให้ความร่วมมือตามประกาศดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
นอ.นิคมค้าสร้อย

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.๑ แนวทางการพัฒนาทุ่งกันหันลม อ้าเภอนิคมค้าสร้อย
บริษัท วินชัย จากัด ได้ลงพื้นที่ ตาบลร่มเกล้า เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๕๕๘ เนื่องจากบริษัท ฯ ได้รับสัญญาจะซื้อจะขายไฟฟ้ากับกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่
พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๕๔ ก็ได้รับสัญ ญาจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากกระทรวง
พลังงาน การใช้พื้นที่บริเวณภูยางเดี่ยวที่เป็นพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองคาสร้อย ซึ่งบริษัท
ได้ยื่นขออนุญาตจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ ห้วงวันที่ ๑๖๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ บริษัทได้ดาเนินการจัดประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โครงการทุ่งกังหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม และกระทรวงพลังงานจัดทา
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ โดยกาหนดให้มี
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจาก ๗๙,๖๖๒.๗9 เมกะวัตต์ ในปี ๒๕๕8 เป็น
๑๙,๖8๔.4๐ เมกะวัตต์ และในปี ๒๕๗๙ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของการใช้พลังงาน
รวมทั้ งหมด และจั ด ให้ มี น โยบายขั บ เคลื่ อ นพลั งงานลมให้ ได้ก าลั งการผลิ ต รวมเป็ น
๓,๐๐๒ เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีกาลังการผลิตรวม ๒33.9 เมกะวัตต์
/ผู้แทนบริษัทฯ ...

ผู้แทนบริษัทฯ

ผวจ.มห.

มติที่ประชุม

ผู้แทนหอการค้าฯ
หน.สนจ.

-7โครงการทุ่งกังหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม อาเภอนิคมคาสร้อย จะเริ่มทาการ
จ่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และมี
แผนงาน/โครงการที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบโครงการ ดังนี้
(1) โครงการก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นรู้ เพื่ อ รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะเดิ น
ทางเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการฯ
(2) โครงการปรับปรุงถนนเพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่
ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร
(3) ร้านจาหน่ายสินค้าที่ระลึก สินค้า OTOP สถานที่จาหน่ายสิ นค้าออร์
แกนิค รวมทั้งสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกอ้อยเป็นการปลูกผักปลอดสารพิษแทน
โครงการทุ่งกังหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ มนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยแห่งใหม่
ที่สามารถเชื่อมกับจังหวัดใกล้เคียงที่มีศักยภาพ สามารถดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใน
พื้นที่ อาทิ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด (พระมหาเจดีย์ชัยมงคล) - วัดภู
จ้อก้อ (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต) - ทุ่งกังหันลม - ตลาดอินโดจีน เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อให้การขับ เคลื่อนการพัฒ นาทุ่งกันหันลม อาเภอนิคมคาสร้อย
เป็ น รู ป ธรรมชั ด เจน จึ งเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาแนวทางการพั ฒ นาทุ่ ง
กันหันลมให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้
1. ขอความร่วมมือบริษัท วินชัย จากัด สนับสนุนระบบไฟฟ้าโครงการสูบน้า
ด้วยไฟฟ้าในพื้นที่โครงการ เพื่อส่งเสริมการทาเกษตรกรรม
2. มอบหมายอาเภอนิ ค มค าสร้อยแต่งตั้ งคณะท างานกาหนดแนวทาง
พัฒนาพื้นที่ทุ่งกังหันลม
3. มอบหมายสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจัดทารูปแบบการ
พัฒนาพื้นที่ทุ่งกังหันลม
4. มอบหมายสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด/โครงการชลประทาน
มุกดาหาร สารวจศึกษาแหล่งน้าเพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการให้
ได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชและการปลูกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ
เห็นชอบแนวทางการพัฒ นาทุ่งกันหันลมเป็นพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ ยว
โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อ ๑. - ๔. และรายงานผลการ
ดาเนินงานให้คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดทราบ ในการประชุมครั้งถัดไป
5.2 การจัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค น้าเพื่อการเกษตร
การจัดการน้าเสีย ฯลฯ แบบครบวงจร หอการค้าจังหวัดเห็นว่า จังหวัดควรมีการจัดทา
แผนบริหารจัดการน้าทั้งระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
จั งหวัด ได้ จ้างมหาวิท ยาลั ยมหาสารคาม จัดท าแผนบริห ารจัด การและ
พัฒนาทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ จังหวัดมุกดาหาร เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่ง
แผนดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ เป็นระยะเร่งด่วน สิ้นสุดในปี พ.ศ.
2559 มีจานวน 400 โครงการ ระยะที่ ๒ ระยะกลาง สิ้นสุดในปี พ.ศ.2562 มีจานวน
207 โครงการ และระยะที่ ๓ สิ้นสุดในปี พ.ศ.2567 มีจานวน 29 โครงการ
/ผวจ.มห. ...

ผวจ.มห.

มติที่ประชุม

-8เพื่อให้ การบริหารจัดการน้ามีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้าทั้งระบบ และรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารได้ในอนาคต
จึงขอที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็ นชอบแนวทางการบริหารจัดการน้าของ
จังหวัดมุกดาหาร โดยมอบหมายโครงการชลประทานมุกดาหาร แต่งตั้งคณะทางาน
ทบทวนแผนบริห ารจัดการและพัฒ นาทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ จังหวัดมุกดาหาร
โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทางาน อาทิ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
เห็ น ชอบแนวทางการบริ ห ารจั ด การน้ าของจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โดย
มอบหมายโครงการชลประทานมุกดาหารเป็นเจ้าภาพหลัก แต่งตั้งคณะทางานทบทวน
แผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ จังหวัดมุกดาหาร โดยเชิญ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งร่ว มเป็ น คณะท างาน อาทิ ส านั กงานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้ อมจังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด การประปาส่ วนภูมิภ าคสาขามุกดาหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.3 แนวทางการจัดตั้ง “บริษัทพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร” เพื่อระดมทุนใน
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ปธ.สภาอุตสาหกรรมฯ
แนวคิดการจัดตั้ง “บริษัทพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร” เพื่อระดมทุนในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาโครงการ
พั ฒ นาจั ง หวั ด ที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การ อาจจะมี ส าเหตุ ม าจาก
กฎระเบี ย บของภาคราชการไม่ เอื้ อ อ านวย เช่ น การจั ด การขยะของเทศบาลเมื อ ง
มุกดาหาร ซึ่งปั จจุบันมีมากกว่า ๒ แสนตัน ซึ่งยังคงเป็นปัญ หาในพื้นที่ที่รอการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน
ผวจ.มห.
การประชุ มหารือ ในวัน นี้ เป็ น การรับ ทราบแนวทางการจัด ตั้ ง “บริษั ท
พัฒนาจังหวัดมุกดาหาร” คงยังไม่ลงลึกในรายละเอียดของประเภทกิจการที่จะลงทุน
เพราะการกาหนดประเภทกิจการนั้น จะต้องมีการประชุมหารือผ่านคณะกรรมชุดอื่นๆ
ที่มีความเหมาะก่อน หลังจากได้ข้อสรุปจึงจะนามาซึ่งการดาเนินการในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลั ก การสนั บ สนุ น ทางการจั ด ตั้ ง “บริ ษั ท พั ฒ นาจั ง หวั ด
มุกดาหาร” และมอบหมายให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร จัดทารายละเอียดการ
จัดตั้งบริษัทฯ เสนอคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดทราบ ในการประชุมครั้งถัดไป
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
6.1 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาอ้อย และการเตรียมการ
แก้ไขปัญหาในฤดูการผลิตอ้อยในรอบต่อไป
ปธ.สภาอุตสาหกรรมฯ
การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาอ้อยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ทางสภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด อยากให้ รั ฐ บาลสนั บ สนุ น เครื่ อ งจั ก รทางการเกษตร
(รถตัดอ้อย) ให้กับกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาการเผาไร่อ้อยของเกษตรกร
และจะต้องบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
/ผวจ.มห. ...

ผวจ.มห.

มติที่ประชุม
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-9แนวทางการสนับสนุนเครื่องจักรทางการเกษตร (รถตัดอ้อย) ให้ กับกลุ่ ม
เกษตรกร/เกษตรกร ในอนาคตหากจัดตั้งบริษัทพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ก็มีความเป็นไป
ได้ที่บริษัทฯ จะดาเนินการจัดหารถตัดอ้อยเพื่อไปรับจ้างตัดอ้อยจากกลุ่มเกษตรได้ ซึ่งจะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อีกช่องทางหนึ่ง
ดังนั้น จึงขอมอบหมายให้สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจัดตั้งคณะทางาน
แก้ไขปั ญหามลพิษทางอากาศจากการเผาอ้อยจังหวัดมุกดาหาร เพื่อกาหนดแนวทาง
วิธีการป้องกันการเผาอ้อย เพื่อลดมลพิษทางอากาศของจังหวัดมุกดาหาร
เห็นชอบให้สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจัดตั้งคณะทางานแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศจากการเผาอ้อยจังหวัดมุกดาหาร แล้วรายงานผลการดาเนินงานให้
คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดทราบ ในการประชุมครั้งถัดไป
เวลา 17.00 น.
(ลงชื่อ).......................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายรุ่งเพชร กันตะบุตร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

