ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
(กรอ.จ.มห.) ครั้งที่ 5/๒๕6๒
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
-------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/๒๕62
เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การแต่งตั้งคณะทางานติดตามภารกิจตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
และขับเคลื่อนผลการประชุม กรอ.จังหวัด (สนง.จังหวัด)
3.2 การแต่งตั้งคณะทางานศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมาของพญานาคในพื้นที่จังหวัด
มุกดาหาร (สนง.วัฒนธรรมจังหวัด)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ
๔.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง (สนง.คลังจังหวัด)
4.2 การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในห้วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2562 (สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด)
มติที่ประชุม
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การพัฒนาหอแก้วและบริเวณโดยรอบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
มุกดาหาร (สนง.วัฒนธรรมจังหวัด/อบจ.มุกดาหาร)
5.2 การส่งเสริมปี 2563 เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารฉลองครบ 250 ปี
เมืองมุกดาหาร (สนง.ททท.นครพนม)
5.3 โครงการ 1 วั น เที่ย ว 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-เวี ยดนาม) (สมาคมอุ ตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร)
มติที่ประชุม
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
--------------------------

รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
(กรอ.จังหวัดมุกดาหาร) ครั้งที่ 4/๒๕62
เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน ๒๕62
ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********************
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์
2. นายวสันต์
3. ดร.ธนวรรต

ศิริมาศ
ยุทธนาปกรณ์
กุลตังวัฒนา

4. นายธนโชติ
5. นายปรีชา
6. นางจันทิภา
7. นายวศิน
8. นายสุพิชัย
9. นายพสธร
10. นายอภิชาต
11. นายชนะ
12. นายพิเชฐ
13. นายบุญเรือง

โชติบุณยศักดิ์
เจริญทรง
ปัทมเสวี
ศุภพิสุทธิ์
หล่าสกุล
พังแสงสุ
จันทไชย
ส่งเจริญ
แสงนิศากร
เมฆฉิม

14. นายรุ่งเพชร

กันตะบุตร

15.นายสมศักดิ์

ศรีบุญเรือง

16.นางอุไรรักษ์

ลิ้มธรเบญจพล

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ประธานกรรมการ
รองประธาน
รองประธาน

รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
แทนผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ กรรมการและ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
แทนเลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรม
กรรมการและ
การท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเลศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รองประธานกรรมการ)
2. นายศุภกร
มูลสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รองประธานกรรมการ)
3. นายสุวิทย์
จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รองประธานกรรมการ)
4. ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร (รองประธานกรรมการ)
5. นายไชยยง
อาจวิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม (กรรมการ)
6. ดร.กุลภา
โภคสวัสดิ์
ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด (กรรมการ)
7. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
8. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
/ผู้เข้าร่วม...

-2ผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นายวิชัย
2. นายปรีชา
3. นายอาจหาญ
4. พ.ต.ต.ฉัตรมงคล
5. นายมานัส
6. นางอุดมลักษณ์
7. นายชายสิทธิ์
8. นางสุพัฒตรา
9. นายอาภรณ์
10. นายศรศิลป์
11. นายยุทธวัตร
12. นางสาวณภัทร
13. นางสาวพุริดา
14. นายเสริมศิลป์
15. นายพุทธกาล
16. นายทศพล
17. นายจิรายุทธ
18. นางสาวเยาวภา
19. นายธนันชัย
20. นางสาวธิราวัลย์
เริ่มประชุมเวลา
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

พลอยกลม
เจริญยศ
ศิริสาราญ
บุญกลาง
ฉายจรรยา
คาหาญ
สุวรรณโชติ
ทวีบุญ
เนตรวงษ์
มาราสาย
นนท์สะเกษ
โคตรสมบัติ
แสงแก้วชูสิน
รวยทรัพย์
กาลจักร
สบายใจ
จันรอง
บุรวงค์
ไกยะวินิจ
อุระ

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
แทนผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
แทนผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
ปลัดอาเภอนิคมคาสร้อย
กานันตาบลร่มเกล้า อาเภอนิคมคาสร้อย
ผู้ใหญ่บ้าน
ปลัดเทศบาลตาบลร่วมเกล้า อาเภอนิคมคาสร้อย
แทนวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

09.00 น.
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เปิดการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2562 ตามสรุปผลการ
พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่ ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 2565 ฉบับทบทวน และแผนปฏิ บัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีบางกิจกรรม/โครงการของจังหวัดมุกดาหาร ที่เสนอไปยัง
กลุ่ มจั งหวัดฯ ไม่ได้รับ ความเห็นชอบจาก ก.บ.ภ. ดังนั้น จึงเห็นควรให้ มีการจัดตั้ง
คณะทางานเพื่อติดตามภารกิจตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร และ
ขับเคลื่อนผลการประชุม กรอ.จังหวัด ให้เป็นไปตามมติการประชุม กรอ.จังหวัด จึงให้
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร กรอ.จั ง หวั ด ด าเนิ น การร่า งคาสั่ ง แต่ งตั้ ง คณะทางานติ ดตามและ
ขับเคลื่อนมติที่ประชุม กรอ.จังหวัด โดยให้รอง ผวจ. เป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มหรือ
ผู้ อ านวยการฝ่ า ยแผน/ยุ ท ธศาสตร์ ฯ ที่ อ ยู่ ใ น กรอ.จั ง หวั ด ทั้ ง ภาคราชการและ
ภาคเอกชนเป็นคณะทางาน หัวหน้าสานักงานจังหวัดเป็นเลขานุการ
/เลขาฯ...

-3เลขาฯ หอการค้า
ประธาน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ฝ่ายเลขานุการฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายอาเภอ
นิคมคาสร้อย

ปลัดเทศบาลตาบล
นิคมคาสร้อย
ประธาน
มติที่ประชุม

ผู้แทนประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด

การประชุม ก.บ.ก. ที่ผ่านมา ทางกลุ่มจังหวัดฯ จะมีหนังสือแจ้งเชิญประชุมกระชั้นชิด
ทาให้ ไม่สามารถไปร่วมประชุมได้ จึงทาให้จังหวัดเสีย โอกาสในการเสนอแผนงาน/
โครงการต่างๆ
ประสานกลุ่มจังหวัดฯ เรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุม ก.บ.ก. ให้แจ้งคณะกรรมการฯ
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันประชุมฯ
เห็นชอบให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานติดตามภารกิจตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหารและขับเคลื่อนผลการประชุม กรอ.จังหวัด
เรื่ อ งรั บรองรายงานการประชุม กรอ.จั งหวัด ครั้ งที่ 3/๒๕62 เมื่ อวั น พุ ธ ที่ 27
มีนาคม 2562
ได้จัดส่งรายงานการประชุม กรอ.จังหวัดมุ กดาหาร ครั้งที่ 3/๒๕๖2 ให้คณะกรรมการฯ
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีทั้งหมดจานวน 9 หน้า จึงขอให้ที่ประชุมได้
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อรับรองรายงานฯ ต่อไป
รับรองรายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 3/๒๕62 เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาทุ่งกังหันลม อาเภอนิคมคาสร้อย
อาเภอนิคมคาสร้อยได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกังหันลม
โดยมีภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งก่อนที่
เจ้าของโครงการจะเริ่มทาโครงการกังหันลมนั้น ได้มีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องก่อนที่
จะเริ่มโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือการผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้า ฯ แต่
ผลพลอยได้ จ ากการวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก คื อ การพั ฒ นาพื้ น ที่ โ ครงการฯ เป็ น แหล่ ง
ท่อ งเที่ ย วที่ ส วยงามสร้ า งอาชีพ สร้า งรายได้ ใ ห้ กั บ ประชาชนในพื้น ที่ รอบโครงการ
ขอเชิญปลัดเทศมนตรีตาบลนิคมคาสร้อย รายงานต่อที่ประชุมทราบต่อไป
บริเวณพื้นที่ทุ่งกังหันลม (ภูยางเดี่ยว) มีที่ดินประมาณ 1,300 ไร่ ซึ่งยังจัดสรรไม่ได้
ประมาณ 100 ไร่ มีบางส่วนเป็นที่ดินส่วนบุคคลหรือของเอกชน จึงไม่สามารถเข้าไป
ดาเนินการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวได้
ควรมี การร่ ว มบู รณาการของทุก ภาคส่ ว นในการพั ฒ นาพื้ นที่ ดั งกล่ า ว เช่น การท า
ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพื่อให้การบริห ารจัดการหรือการจัดวางผังฯ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามในระยะยาวต่อไป
รับทราบ
3.2 ความคืบหน้าการจัดตั้ง “บริษัทพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร” เพื่อระดมทุนในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพูดคุย
ปรึกษาหารือ และการดูงานจากจังหวัดอื่น เช่น จังหวัดขอนแก่น ที่จัดตั้งบริษัทพัฒนา
จังหวัดขึ้นแล้ ว โดยเป็นการร่ว มมือกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรเศรษฐกิจ และองค์กรอื่นๆ อีกหลายองค์กร หากมี
ความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ที่ประชุมทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป
/ประธาน...
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ผู้แทนท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

ขอให้เร่งรัดดาเนินการจัดตั้งบริษัทพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ด้า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะเรื่ อ งปั ญ หาการเผาอ้ อ ยที่ ปั จ จุ บั น เป็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ
ระดับประเทศ ที่รัฐบาลให้ความสาคัญเป็นลาดับต้นๆ ในการแก้ไขปัญหา
รับทราบ
เรื่องสืบเนื่อง
๔.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
ภาวะเศรษฐกิจการคลังในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลัง
จังหวัดมุกดาหาร บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน จากการหดตัวของภาคเกษตรกรรม ภาคการบริการ การบริโภค
ภาคเอกชน ด้ านการใช้ จ่ า ยภาครั ฐ ชะลอตั ว ส าหรั บภาคอุ ตสาหกรรม การลงทุ น
ภาคเอกชนและการค้าชายแดนขยายตัว เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ขยายตัว ส่วนการจ้างงานหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สรุปได้ ดังนี้
1. ด้านการผลิต ร้อยละ -47.21
 ภาคการบริการ หดตัวที่ร้อยละ -38.33
 ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวที่ร้อยละ 19.72
2. ด้านการใช้จ่าย ร้อยละ -43.79
 การใช้จ่ายภาครัฐ ชะลอตัวร้อยละ 1.89 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวที่ร้อยละ 19.72
 การค้าชายแดน ขยายตัวร้อยละ 1.97
 การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 7.03
3. ด้านรายได้เกษตรกร ร้อยละ -46.42
4. ด้านการเงิน ร้อยละ 7.46
5. ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ร้อยละ 0.69
รับทราบ
4.2 รายงานผลการจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ” MUK-SAVAN Fun &
Fin Festival 2019
สรุปผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขงเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
(เทศกาลมิตรภาพไทย – ลาว 2019 : Thai – Laos Friendship Festival 2019 )
ครั้งที่ 1 “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ Muk – Savan Fun & Fin Festival 2019” ซึ่ง
ได้จัดระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2562 ณ หาดมโนภิรมย์ ตาบลชะโนด อาเภอ
หว้านใหญ่ จั งหวัดมุกดาหาร โดยมี นาวาตรีว รวิทย์ เตชะสุ ภ ากูร ผู้ ช่ว ยรัฐ มนตรี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดฯ ผู้แทนจากแขวงสะหวันนะเขต
ท่านกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว พร้อมคณะ หัว หน้าส่วนราชการ
ภาครัฐ เอกชน องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม พบว่ามี
จานวนนักท่องเที่ยวทั้ง 5 วันที่จัดงาน จานวนกว่า 225,550 คน โดยมีหน่วยงานที่
ร่วมบูรณาการการจัดงาน ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนกลางและสานักงานนครพนม
/สานักงาน...
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สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
มุกดาหาร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กลุ่ม YEC อาเภอหว้านใหญ่
และเทศบาลตาบลชะโนด รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้ความร่วมมือ
กิจกรรมดังกล่าวถือว่าประสบผลสาเร็จตรงตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นงาน
หลักของจังหวัดที่อยากให้จัดทุกปี ให้สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดประชุม
โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อถอดบทเรียนการจัดงานดังกล่าว ให้
เป็ นแนวทางในการจัดงานปีต่อๆ ไป ตลอดจนการต่อยอดการจัดงานสงกรานต์ใน
บริเวณเทศบาลเมืองมุกดาหาร กาหนดให้เป็นถนนตระกูลข้าว จัดให้มีเวทีกิจกรรม
แสดงดนตรีหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ให้คนเล่นน้าสงกรานต์มารวมตัวกันในจุดเดียว
รับทราบ
4.3 คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ปี 2562 - 2563
คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ปี 2562 - 2563 คณะใหม่ มีกรรมการ
ทั้งหมด จานวน 31 คน แบ่งเป็น 12 ฝ่าย ซึ่งมี นายภมร เชาว์ศิริกุล เป็นประธาน
หอการค้าจังหวัด มุกดาหาร นอกจากนั้นยังเป็นกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจไทย-ลาว ด้วย และหอการค้าไทย
ได้มอบให้หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ CCA หรือพื้นที่การ
ตรวจร่วมระหว่างด่านศุลกากรมุกดาหารกับด่านศุลกากรสะหวันนะเขต และให้ด่าน
ศุลกากรมุกดาหารดูแลเรื่องท่าเรือบกที่ในอนาคตจะก่อสร้างบริเวณทางเข้าสะพาน
มิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) พื้นที่ประมาณ 200 ไร่ และยังได้มอบให้
หอการค้ า จั ง หวั ด มุ ก ดาหารดู แ ลเรื่ อ งเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษมุ ก ดาหาร และ
เศรษฐกิจไทย-ลาว รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายในที่ประชุม
หากจังหวัดจะจัดห้องทางานให้กั บหอการค้าจังหวัดในบริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัด
เพื่อเป็นการติดต่อประสานงานและความสะดวกระหว่างภาคราชการกับภาคเอกชน
โดยให้หอการค้าจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาห้องที่ศาลากลางจังหวัดด้วย
จะขอนาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพิจารณาต่อไป
รับทราบ

4.4 แนวทางปฏิบัติตามประกาศของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีจาก
ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์ (ชมรมธนาคารจังหวัด)
ประธานชมรมธนาคาร ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวกรณีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝาก
จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทออมทรั พย์ ทั้งนี้ ประกาศอธิบดี กรมสรรพากร (ฉบั บที่ 344) ลงวั นที่ 4
เมษายน 2562 ซึ่งกรมสรรพากรประกาศล่าสุดนั้น เป็นเพียงการเลี่ยนรูปแบบการ
นาส่งข้อมูล จากเดิมที่ผู้ฝากเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเมื่อได้รับดอกเบี้ยรวม
ทุกบัญชีเกิน 20,000 บาท เพื่อธนาคารทาการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
/และนาส่ง...
และนาส่งกรมสรรพากร เปลี่ยนเป็นการให้ผู้ฝากเงินแจ้งความประสงค์ต่อธนาคารที่
ตนเองมีเงินฝากอยู่ ว่ายินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์
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ของผู้ฝากเงินให้แก่กรมสรรพากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรมสรรพากรทราบจานวน
ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประเภทออมทรัพ ย์ ข องผู้ ฝ ากเงิน ในทุ ก บั ญ ชี ข องทุ ก ธนาคาร ซึ่ ง
กรมสรรพากรจะได้ส่ งข้อมูล ผู้ ได้ รับดอกเบี้ยเงิน ฝากประเภทออมทรัพย์ที่เกินกว่ า
20,000 บาท เพื่อให้ธนาคารหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายต่อไป ซึ่งในเร็วๆ นี้ กรมสรรพากร
จะมีการแก้ไขประกาศดังกล่าวเปลี่ยนเป็นให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพกรได้เลย
ไม่ต้องให้ผู้ฝากเงินต้องเป็นฝ่ายแจ้งความประสงค์กับธนาคาร
รับทราบ
4.5 โครงการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้าโขง (ย้อนรอยตานาน
พญานาค ออนซอนกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้าโขง)
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้รับความเห็นชอบให้ดาเนินโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ก.บ.ภ. โดยให้การสนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้าโขง (ย้อนรอยตานานพญานาค
ออนซอนกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้าโขง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 14 ล้านบาท
ซึ่งพื้นที่เป้าหมายได้แก่ บริเวณพื้นที่ที่ติดแม่น้าโขง และกลุ่มประชาชนที่มีความเชื่อและ
ศรัทธาเกี่ยวกับพญานาค ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุบลราชธานี นครพนม
มุกดาหาร และสกลนคร กิ จกรรมหลั กๆ ที่ จะด าเนิ นการประกอบด้วย จัดให้ มีตลาด
วัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว โดยแต่ละจังหวัดจะมีการแถลง
ข่าวการจัดงานของแต่ละจังหวัดต่อไป
ให้ ส านั กงานวัฒ นธรรมจังหวัดดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานการส่ งเสริมย้อนรอย
พญานาค โดยเชิญคนที่มีความรู้หรือมีความศรัทธาเรื่องพญานาคมาเป็นคณะทางาน
สร้างให้เป็นสตอรี่เรื่องพญานาคให้โดดเด่นมีความน่าสนใจ
เห็นชอบให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด พิจารณาแต่งตั้งคณะทางานเกี่ยวกับเรื่องราว
พญานาค โดยเชิญคนที่มีความรู้หรือมีความศรัทธาเรื่องพญานาคมาเป็นคณะทางาน
สร้างให้เป็นสตอรี่เรื่องพญานาคให้โดดเด่นมีความน่าสนใจ
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2562
ในห้วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2562 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สาคัญ
ได้แก่ กิจกรรมเปิดอนุสาวรีย์เจ้าเมืองมุกดาหาร ในช่วงวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2562
โดยในงานจะจัดให้มีกิจกรรมถนนย้อนยุค ถนนวัฒนธรรม มีการแต่งกายในชุดไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นต้น ให้สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดดาเนินการจัด
ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวให้เดือนดังกล่าว และรายงานที่ประชุม กรอ.
จังหวัด ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
เห็นชอบให้สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รายงานผลการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวให้ห้วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2562 ในการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งต่อไป
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5.2 การจัดงาน “EWEC BUSINESS FORUM 2019” ภายใต้โครงการส่งเสริมการ
เปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือ ทางการค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ
ความคืบหน้าการดาเนินโครงการส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือ ทาง
การค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต
TOR และกาหนดราคากลางแล้ว และกาลังเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง E-Bidding
โดยในโครงการได้ ก าหนดให้ มี กิ จ กรรมจ านวน 3 กิ จ กรรม ได้ แ ก่ กิ จ กรรมจั ด
ประชุ ม สั ม มนา การเจรจาธุ ร กิ จ และการจั ด นิ ท รรศการ ซึ่ ง กลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ
ผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดมุกดาหาร และจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอื่นๆ ด้ว ย เช่น
จ.ตาก พิษณุโลก สุโขทัย และจากต่างประเทศ เช่น ลาว พม่า เวียดนาม รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 120 คน โดยจัดกิจกรรมห้วงเดือนมิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้า
ไอคอนสยาม กทม.
รับทราบ
5.3 การปรับปรุงแก้ไขเกาะกลางถนนเส้นทางออกจากด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2
(มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ไปยังถนนเส้น ทล 212 เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับรถขาเข้า
ปัจจุบันพบว่าเกาะกลางถนนตรงทางออกจากสะพานฯ ทาให้รถขาเข้าเมืองที่จะเลี้ยวซ้าย
เพื่อเข้าตัวเมืองมุกดาหารวิ่งได้ไม่สะดวก เนื่องจากช่องทางออกมีขนาดค่อนข้างแคบ
และรถก็ต้องไปรอสัญญาณไฟแดงที่บริเวณสามแยกเพื่อจะเลี้ยวซ้ายเข้าเมือง จึงทาให้
เสียเวลาและรถติดมาก
ให้แขวงทางหลวงมุกดาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวง
ชนบทจังหวัด ตารวจภูธรจังหวัด เป็นต้น จัดประชุมการจัดระเบียบระบบจราจรบนทางหลวง
212 ทบทวนการกาหนดเกาะกลางถนน จุดกลับรถ เพื่อเตรียมการรองรับปริมาณรถบรรทุก
ที่เพิ่มมากขึ้น และรายงานผลให้ที่ประชุม กรอ.จังหวัดทราบในการประชุมครั้งต่อไป
เห็น ชอบให้แขวงทางหลวงมุกดาหาร รายงานผลการประชุมการจั ดระเบียบระบบ
จราจรบนทางหลวง 212 ในการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งต่อไป
เรื่องอื่นๆ
การเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายกรณีรถบรรทุกขนของไม่คลุมผ้าใบ ทาให้สิ่งของที่
บรรทุกบนรถตกหล่นลงบนพื้นถนน
ปัจจุบันพบว่ายังมีรถบรรทุกหลายคันที่บรรทุกสิ่งของแล้วไม่คลุมผ้าใบให้มิดชิดจนทาให้
สิ่งของบนรถ เช่น ดิน หิน หรือทราย ตกหล่นลงบนพื้นถนนเกลื่อนกลาด ทาให้เกิดความ
อันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป เป็นสาเหตุทาให้เกิดอุบัติเหตุได้
ตาม พ.ร.บ.จราจร ผู้ขับขี่รถบรรทุกดังกล่าว จะถูกปรับไม่เกิน 500 บาท แต่ถ้าเป็น
การปรับที่เจ้าของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขนส่ง จะเป็นการปรับตาม พ.ร.บ.
ขนส่ง ซึ่งจะมีโทษปรับที่ ไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งทางตารวจภูธรจังหวัดจะได้เข้มงวด
ตรวจตราไม่ให้มีการกระทาผิดดังกล่าวและดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
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(ลงชื่อ).......................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพุทธกาล กาลจักร)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

