สารบัญ
หนา
1. ขอมูลเพื่อการพัฒนา

1.1 ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1.2 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
1 ดานเศรษฐกิจ
2 ดานสังคมและความมั่นคง
3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.3 ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพื้นที่
1.4 ผลการพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดในชวงที่ผานมา

2. ประเด็นการพัฒนา

2.1 บทวิเคราะห (ใชเครื่องมือการวิเคราะหตามหลักวิชาการวางแผน
2.2 เปาหมายการพัฒนาจังหวัด
2.3 ตัวชี้วัด
2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
1 วัตถุประสงค
2 เปาหมายและตัวชี้วัด
3 แนวทางการพัฒนา
4 แผนงานโครงการอยาง ยอ (Project Brief

3. แบบ จ.1
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข

1-1
1-8
1-8
1-24
1-40
1-48
1-52
2-1
2-10
2-11
2-13

2-19

3
4
5

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ความเป็นมา

เจ้ าจั นทรสุริ ยวงษ์และไพร่พลได้ตั้งเมืองอยู่ที่บ้านหลวงโพนสิ ม ใกล้ กับพระธาตุอิงฮังทางฝั่ งซ้ายแม่น้าโขง
(ดินแดนลาว) ต่อมาได้ถึงแก่กรรม เจ้าจันทกินรี ผู้เป็นบุตร ได้ขึ้นปกครองบ้านเมืองสืบต่อมา ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2310 ได้มี
นายพรานจากบ้านหลวงโพนสิมคนหนึ่งข้ามแม่น้าโขงมาทางฝั่งขวาตรงปากห้วยบังมุก ได้พบเมืองร้าง วัดร้างและพบต้น
ตาล 7 ยอดอยู่ริมฝั่งโขง เห็นว่าเป็นท้าเลที่อุดมสมบูรณ์กว่าดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้าโขง เนื่องจากบริเวณแม่น้าโขงตรง
ปากห้วยบังมุก มีปลาชุกชุม จึงได้กลับไปรายงานให้เจ้าจันทกินรีทราบ เจ้าจันทกินรีจึงได้พาไพร่พลข้ามแม่น้าโขงมาดู
ก็เห็นว่าเป็นที่ตั้งเมืองโบราณมาก่อน และมีความอุดมสมบูรณ์กว่าทางฝั่งซ้ายแม่น้าโขง จึงได้พากันอพยพจากบ้านหลวง
โพนสิมมาตั้งบ้านเรือนอยู่ทางฝั่งขวาแม่น้าโขงตรงปากห้วยบังมุก
เมื่อเริ่มหักร้างถางพงเพื่อตั้งเมืองขึ้นใหม่ ได้พบพระพุทธรูป 2 องค์อยู่ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งโขง พระพุทธรูปองค์ใหญ่
เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ส่วนพระพุทธรูปองค์เล็กเป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อด้วยเหล็กเนื้อดี จึงได้พร้อมกันสร้างวัด
ขึ้นใหม่ในบริเวณวัดร้างริมฝั่งโขง และขนานนามว่าวัดศรีมุงคุณ(ศรีมงคล) พร้อมทั้งได้ก่อสร้างกุฏิวิหารขึ้นและอัญเชิญ
พระพุทธรูปทั้งสององค์ขึ้นไปประดิษฐานบนพระวิหารของวัด ต่อมาปรากฏว่าพระพุทธรูปโลหะ (องค์เล็ก) เกิดปาฏิหาริย์
กลับลงไปประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์ที่ตั้งเดิมอีกถึง 3-4 ครั้ง ในที่สุดพระพุทธรูปองค์เล็กนั้นก็ค่อยๆ จมหายลงไปใต้ดิน คง
เห็นแต่ยอดพระเกศโผล่ขึ้นมาให้เห็นอยู่ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งโขง จึงได้พร้อมกันสร้ างแท่นสักการะบูชาครอบไว้ในบริเวณนั้น
และขนานนามพระพุทธรูปองค์นั้นว่า พระหลุบเหล็ก ปัจจุบันบริเวณที่พระหลุบเหล็กจมดินได้ถูกกระแสน้้าเซาะตลิ่งโขง
พังลงไปหมดแล้ว (คงเหลือแต่แท่นสักการบูชาที่ยกเข้ามาเก็บรักษาไว้หน้าพระวิหารของวัดศรีมงคลใต้ในปัจจุบัน)ส่วน
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ก่ออิฐถือปูนและได้อัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานอยู่บนพระวิหารของวัดศรีมุงคุณ ชาวเมืองได้ขนาน
นามว่า "พระเจ้าองค์หลวง" เป็นพระประธานของวัดศรีมุงคุณ และถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมุกดาหาร ต่อมาวัดศรี
มุงคุณได้เปลี่ยนนามเป็นวัดศรีมงคลใต้จวบจนปัจจุบัน
เมื่อครั้งตั้งเมืองขึ้นใหม่นั้น ในเวลากลางคืนได้มีผู้พบเห็นแก้วดวงหนึ่งสีสดใสเปล่งแสงเป็นประกายแวววาวเสด็จ
(ลอย) ออกจากต้นตาล 7 ยอดริมฝั่งโขง ล่องลอยไปตามล้าน้้าโขงแทบทุกคืน จวบจนใกล้รุ่งสว่างแก้วดวงนั้นจึงเสด็จ(ลอย)
กลับมาที่ต้นตาล 7 ยอด เจ้าจันทกินรีจึงได้ขนานนามแก้วศุภนิมิตดวงนี้ว่า “แก้วมุกดาหาร” เพราะตั้งเมืองขึ้นริมฝั่งโขง
ตรงปากห้วยบังมุกอีกทั้งได้มีผู้พบเห็นไข่มุกอยู่ในหอยกาบ(หอยกี้) ในล้าน้้าโขงอีกด้วย เจ้าจันทกินรี จึงให้ ขนานนาม
เมืองที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ว่า “เมืองมุกดาหาร” ตั้งแต่เดือน 4 ปีกุน จุลศักราช 1132 (พ.ศ. 2313) อาณาเขตครอบคลุมทั้งสองฝั่ง
แม่น้าโขงจนจรดแดนญวน (รวมแขวงสะหวันนะเขตของดินแดนลาวด้วย)
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ครั้นเมื่อถึงสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2321) พระเจ้าตากสินมหาราชได้แผ่แสนยานุภาพขึ้นมาถึงแถบลุ่มแม่น้า
โขง ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ส มเด็จ พระยามหากษัตริย์ศึกฯ และเจ้าพระยาจักรียกกองทัพขึ้นมาเพื่อ
ปราบปรามและรวบรวมหัวเมืองน้อยใหญ่ริมสองฝั่งแม่น้าโขงให้รวมอยู่ในข้าขอบขัณฑสีมาของกรุงธนบุรี และได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ เจ้าจันทกินรี เป็น “พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช”เจ้าเมืองมุกดาหาร
คนแรก และได้พระราชทานนามเมืองว่า “เมืองมุกดาหาร”
ตราสัญลักษณ์ประจาจังหวัดมุกดาหาร

ที่มา: ส้านักงานจังหวัดมุกดาหาร
ตราสัญลักษณ์ประจาจังหวัดมุกดาหารภายในมีปราสาทชื่อ สองนางสถิตย์ ภายในปราสาทองค์กลางมีแก้ว
มุกดาหารอยู่บนพาน ใต้พานมีผ้าทิพย์รองรับ หน้าผ้าทิพย์มีอักษรไขว้ชื่อย่อจังหวัด ในปราสาทองค์ริมทั้งสองข้าง มี
บายศรียนตะลุ่มอันเป็นเครื่องบูชาของชาวอีสาน เบื้องหลังมีพระธาตุพนมซึ่งจังหวัดมุกดาหารแยกมา และเคยอยู่ใน
อาณาจักรโคตรบูรณ์เดียวกัน มีแนวแม่น้าโขงอยู่ด้านหลัง ด้านตะวันออก พระอาทิตย์ก้าลังทอแสงหลังหมู่ก้อนเมฆ
2525 เป็นปีที่ตั้งจังหวัดมุกดาหาร
ดอกไม้ประจาจังหวัดมุกดาหาร : ดอกช้างน้าว

ที่มา: ส้านักงานจังหวัดมุกดาหาร
1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ทั้งหมด 4,339.83 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,712,394 ไร่ อยู่ห่างกรุงเทพมหานคร
642 กิโลเมตร มีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ ความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร โดยตั้งอยู่ตรงข้าม
แขวงสะหวันนะเขตสปป.ลาว ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดยโสธร จังหวัดอ้านาจเจริญ และจังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสะวันนะเขต สปป.ลาว โดยมีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด
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แผนที่จังหวัดมุกดาหาร

ที่มา: ส้านักงานจังหวัดมุกดาหาร
จุดผ่านแดน
1) จุดผ่านแดนถาวร มีจานวน 2 จุด คือ
 ท่ าข้ า มท่ าเที ยบเรื อเทศบาลเมื องมุ กดาหารกั บเมื องไกสอน พมวิ หานซึ่ งกระทรวง มหาดไทยได้
ประกาศเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
 สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต
2) ด่านประเพณี มีตลาดในหมู่บ้านชายแดน 8 แห่ง ได้แก่
 อ.หว้านใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ 1) บ้านสองคอน 2) บ้านหว้านใหญ่ 3) บ้านชะโนด และ 4) บ้านบาง
ทรายน้อย
 อ.เมืองมุกดาหาร 3 แห่ง ได้แก่ 1) บ้านส้มป่อย 2) บ้านบางทรายใหญ่ และ 3) บ้านนาสีนวน
 อ.ดอนตาล 1 แห่ง ได้แก่ บ้านดอนตาล
3) ช่องทางธรรมชาติ (ท่าเรือหมู่บ้าน) 24 แห่ง ได้แก่
 อ.หว้านใหญ่ 5 แห่ง ได้แก่ 1) ท่ าแก่งกะเบา 2) ท่าบ้านสองคอน 3) ท่ าบ้านหว้านใหญ่ 4) ท่าบ้า น
พาลุกา และ 5) ท่าบ้านดาวเรือง
 อ.เมืองมุกดาหาร 11 แห่ง ได้แก่ 1) ท่าบ้านบางทรายใหญ่ 2) ท่าบ้านสงเปือย 3) ท่าบ้านนาโปใหญ่
4) ท่านาโปน้อย 5) ท่าศรีมงคล 6) ท่าบ้านบุ่งอุทัย 7) ท่าบ้านส้มป่อย 8) ท่าบ้านเหล่าล้อม-โนนศรี
9) ท่าบ้านคอนสาย 10) ท่าบ้านนาแล และ 11) ท่าบ้านท่าไค้
 อ.ดอนตาล จ้านวน 8 แห่ง ได้แก่ 1) ท่าบ้านหนองหล่ม 2) ท่าบ้านโคก 3) ท่าบ้านโพธิ์ไทร 4) ท่าบ้าน
นาโพธิ์ 5) ท่าบ้านนาตาล 6) ท่าบ้านเวินชัย 7) ท่าวัดดอนตาล และ 8) ท่าบ้านนาห้วยกอก
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1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบสูง ทิศตะวันตกมีเทือกเขาภูพานมีลักษณะเป็นป่า
ไม้ บางแห่งเป็นป่าทึบ ส่วนทิศตะวันออกเป็นที่ราบสลับป่าไม้ และมีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร มีพื้นที่ราบร้อยละ 20 ของพื้นที่
ดมสมบูรณ์ มีพื้น ที่ป่าไม้ประมา จังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุ ณ 85,104.056 ไร่ คิดเปนรอยละ 33.00
ของพื้นที่จังหวัด (ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ : จากรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท้าข้อมูลพื้นที่ป่า
ไม้ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศจังหวัดมุกดาหารแบ่งออกได้ 3 ฤดูกาล ดังนี้
ภูมิอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนในฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตก
ชุก ในปี พ.ศ. 2562 มีฝนตก 90 วัน มีปริมาณน้้าฝนทั้งปีวัดได้ 1,586.9 มิลลิเมตร และมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ
27.9 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม จะมีมวลอากาศเย็นหรือบริเวณ
ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อน ซึ่งจะท้าให้บริเวณดังกล่าวเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง
เกิดขึ้นได้ หรือเรียกอีกอย่างว่า พายุฤดูร้อน ซึ่งจะสร้างความเสียหายเกิดขึ้นในบริเวณที่พายุเคลื่อนผ่านอยู่ในบริเวณ
แคบๆ ปี 2562 มีอุณหภูมิสูงสุด 41.6 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม จะเกิดฝนทิ้งช่วงประมาณปลายเดือน
มิถุนายน - ต้นเดือนกรกฎาคม ปริมาณฝนที่ได้เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นเข้ามา และปริมาณ
ฝนที่เกิดจากร่องฝนหรือร่องความกดอากาศต่้า พาดผ่านในแนวตะวันออก-ตก ท้าให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเป็น
บริเวณกว้าง ปริมาณฝนมากที่สุด เกิดจากพายุหมุนเขตร้อนจากทะเลจีนตอนใต้เคลื่อนเข้ามาปีหนึ่งประมาณ 2 -3
ลูก ท้าให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้าง ปี 2562 มีปริมาณน้้าฝนสูงสุด 803.3 มิลลิเมตร ในเดือนสิงหาคม
ตาราง: ปริมาณฝนของจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2558 – 2562
พ.ศ.
2558
2559
ปริมาณฝน (มิลลิเมตร)
1,328.1
1,308.7

2560
2,056.8

2561
1,745.3

2562
1,568.9

ที่มา : สถานีตรวจอากาศจังหวัดมุกดาหาร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ จะมีมวลอากาศเย็นหรือบริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวท้าให้อากาศหนาวเย็นและแห้ง ปี 2562
อุณหภูมิต่้าสุด 12.2 องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม
1.1.4 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
1) ข้อมูลการปกครอง
จังหวัดมุกดาหารแบ่งเขตการปกครองเป็น 7 อ้าเภอ 52 ต้าบล 526 หมู่บ้าน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต้าบล 24 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล
(อบต.) 29 แห่ง แยกตามรายอ้าเภอได้ ดังนี้
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ตาราง พื้นที่และเขตการปกครอง จาแนกรายอาเภอ
อาเภอ
เมืองมุกดาหาร
นิคมค้าสร้อย
ดอนตาล
ดงหลวง
ค้าชะอี
หว้านใหญ่
หนองสูง
รวม

พื้นที่
ตาบล หมู่บ้าน อบจ.
(ตร.กม.)
1,235.07 12
149
1
1,076.16 7
79
510.92 7
63
377.16 6
60
645.69 9
88
84.48 5
43
410.35 6
44
4,339.83 52
526
1

เทศบาล เทศบาล
เมือง
ตาบล
1
10
2
3
3
1
2
3
1
24

อบต. ระยะทาง
(กม.)
2
0
6
28
5
33
3
56
9
35
2
35
2
50
29

ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
2) ข้อมูลประชากรและครัวเรือน
ข้อมู ล ล่ าสุ ดตามประกาศส้ านักทะเบียนกลาง ตามหลั กฐานทะเบียนราษฎร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 พบว่าจังหวัดมุกดาหารมีครัวเรือนทั้งสิ้น 115,748 ครัวเรือน และมีประชากรทั้งสิ้น 353,174 คน
แยกเป็นเพศชาย 176,708 คน เพศหญิง 176,466 คน มีความหนาแน่นของประชากร 81.38 คนต่อตารางกิโลเมตร
โดยประชากรของจังหวัดมุกดาหารประกอบด้วยผู้ที่มีสัญชาติไทย 350,373 คน และไม่ใช่สัญสัญชาติไทย 2,801 คน
ตาราง: จานวนประชากร แยกเพศ รายอาเภอ พ.ศ. 2562
จานวนประชากร (คน)
จานวนบ้าน ความหนาแน่นของ
(หลัง) ประชากร (ต่อ ตร.กม.)
ชาย
หญิง
รวม
1 เมืองมุกดาหาร
68,557
68,616
137,173
49,341
111.06
2 นิคมค้าสร้อย
22,223
22,240
44,463
13,173
41.32
3 ดอนตาล
22,294
22,246
44,540
13,150
527.23
4 ดงหลวง
19,709
19,379
39,088
11,877
76.51
5 ค้าชะอี
23,661
23,698
47,359
15,212
73.35
6 หว้านใหญ่
9,902
9,860
19,762
6,015
48.16
7 หนองสูง
10,362
10,427
20,789
55.12
6,980
รวม
176,708 176,466
353,174
115,748
81.38
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ที่

อาเภอ
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หากพิจารณาประชากรตามโครงสร้างอายุประชากร พบว่า มีเด็กอายุ 0 – 14 ปี ร้อยละ
17.21 วัยแรงงาน อายุ 15 – 59 ปี ร้อยละ 66.63 และวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 14.31 (ส่วนอีกร้อยละ 1.85
จ้าแนกอายุไม่ได้) ซึ่งสะท้อนว่าจังหวัดมุกดาหารได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว
แผนภาพ: ปิรามิดประชากรจังหวัดมุกดาหาร ปี 2562
>=80 ปี
70-74 ปี
60-64 ปี

3,900
3,085
4,729
6,535
8,884

11,395
13,664
14,826
14,375
40-44 ปี
14,015
30-34 ปี
12,391
12,469
20-24 ปี
12,561
10,728
10-14 ปี
10,778
10,281
0-4 ปี
8,660
20,000 15,000 10,000

2,559
2,522
4,104
6,070
8,161

50-54 ปี

5,000

0

5,000

10,719

13,977
ชาย
15,314
14,881
หญิง
14,491
13,090
12,812
12,426
11,171
11,328
10,787
8,945
10,000 15,000 20,000

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
3) ศาสนา
ประชาชนจังหวัดมุกดาหารนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.21 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ
0.78 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.01 และมีศาสนสถานในพื้นที่ทั้งหมด จ้านวน 400 แห่ง จ้าแนกเป็น จ้านวน 385 แห่ง
โบสถ์คริสต์ จ้านวน 14 แห่ง มัสยิด จ้านวน 1 แห่ง มีจ้านวนพระภิกษุ จ้านวน 1,940 รูป และสามเณร จ้านวน 174 รูป
ตาราง: ศาสนสถาน พระภิกษุและสามเณร จังหวัดมุกดาหาร แยกรายอาเภอ พ.ศ. 2561
อาเภอ
วัด
สานักสงฆ์ โบสถ์คริสต์
มัสยิด
พระภิกษุ สามเณร
เมืองมุกดาหาร
62
75
6
1
637
109
นิคมค้าสร้อย
25
33
4
323
13
ดอนตาล
30
18
1
177
6
ดงหลวง
16
17
1
228
16
ค้าชะอี
32
26
293
20
หว้านใหญ่
9
9
2
73
8
หนองสูง
21
12
209
2
รวม
195
190
14
1
1,940
174
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4) ประเพณีและวัฒนธรรม
ประชาชนจั ง หวั ด มุ ก ดาหารยึ ด มั่ น และสื บ ทอด
ประเพณีวัฒนธรรมอย่างเหนี ย วแน่ น และต่อเนื่อง คนมุกดาหารเป็นคนใจดี
กิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน และเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ซึ่งจากหลักฐานที่ได้
รวบรวมไว้ มีปรากฏถึง 8 ชนเผ่า ดังค้าขวัญของมุกดาหาร ตอนหนึ่งว่า “แปด
เผ่าชนพื้นเมือง” ได้แก่ เผ่าไทยอีสาน ผู้ไทย ไทยบรู (ไทยข่า) ไทยบรู (ไทยกระ
โซ่) ไทยกะเลิง ไทยแสก ไทยย้อ และไทยกุลา
ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่สาคัญของจังหวัดมุกดาหาร
ชาวมุกดาหารส่วนใหญ่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส้าคัญ และยังคงถือปฏิบัติสืบต่อกันมา
คือ“ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” และยังคงมีวัฒนธรรม ประเพณีของชนเผ่าที่ควรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ ประเพณีปิดบ้าน ประเพณีบุญส่วงเฮือ ประเพณีแห่กัณฑ์หลอน พิธีกรรมโซ่ถั่งบั้ง พิธี
เหยา พิธีบายศรีสู่ขวัญ การร้าเต้ยหัวดอนตาล การร้าภูไท (ผู้ไทย) การล้าผญา เป็นต้น
1) ลาผญา เป็นการร้องเพลงพื้นบ้านของ ชาวอีสานประเภทหนึ่ง เป็นการร้องล้าเกี้ยวกัน
ระหว่างชายหญิง โดยมีการจ่ายผญาเว้าผญาพูดผญา และการแก้ผญา ผู้ถามส่วนใหญ่เป็น หมอล้าฝ่ายชาย ฝ่ายหญิง
เป็นฝ่ายตอบ มีเครื่อง ดนตรีประกอบการล้า คือ แคน พิณ กลอง โหวด และฉิ่ง ในสมัยก่อนการล้าผญาเป็นเพียง
การจ่าย ผญาเกี้ยวของหนุ่มสาวในโอกาสงานบุญ งานประเพณี ตามหมู่บ้าน เช่น งานแต่งงาน งานศพ ประเพณีลง
ข่วง (ประเพณีจีบสาวที่ลานบ้านในตอนกลางคืน) ลงแขก (ท้างานร่วมกัน) ต่อมาการล้าผญาได้พัฒนารูปแบบเป็น
การ แสดงที่มีขั้นตอนซับซ้อนขึ้น และใช้แสดงในหลายโอกาส ท้าให้ผู้ฟังล้าผญา ได้ทั้งความรู้ ความคิด สติปัญญา
และ ความสนุกเพลิดเพลิน ยิ่งไปกว่านั้น ยังท้าให้เกิดความรักด้วย จึงท้าให้หนุ่มสาวในสมัยก่อนนิยมพูดผญากันมาก
เพราะการพูดโต้ตอบเชิงปัญญา ท้าให้ แต่ละฝ่ายเฟ้นหาค้าตอบ เพื่อเอาชนะกันจึงก่อให้เกิดความซาบซึ้ง และ
สามารถผูกมัดจิตใจของหนุ่มสาวได้
การล้าและจ่ายผญาในสมัยโบราณนิยมนั่งกับพื้น หมอล้าหรือหมอผญาและหมอแคนนั่ง
ล้อมเป็นวง ส่วน ผู้ฟังอื่นๆ ก็นั่งเป็นวงล้อมรอบ บางครั้งก็ลุกขึ้นฟ้อน ต่อมามีการพัฒนาจากการนั่งเปลี่ยนเป็นยืนล้า
ท้าให้มีการฟ้อนประกอบไปด้วย จากดนตรีประกอบ ที่มีเพียงแคน เป็นเครื่องท้าท้านองก็ได้น้าเอากลอง ฉิ่ง ฉาบ
และดนตรีอื่นๆ เข้ามาประกอบ จากผู้แสดงเพียง 2 คนก็ค่อยๆ เพิ่มเป็น 3-5 คน จนมารวมกันเป็นคณะ เรียกว่า
คณะหมอล้าผญา ศิลปินล้าผญาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมุกดาหาร อาทิ นางผมหอม สกุลไทย นางสาวชนภา (บุญ
ล้อม) พิกุลศรี นางอรทัย สกุลไทย นายมาก ใจทัต ฯลฯ ล้าผญามุกดาหาร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เมื่อปี พ.ศ. 2552
2) การฟ้อนภูไท หรือฟ้อนผู้ไทย เป็นศิลปะการแสดง
ที่ขึ้นชื่อของชาวผู้ไทย ซึ่งจะควบคู่ไปกับ ล้าผู้ไทย การฟ้อนผู้ไทยอาจใช้หญิงล้วน
หรือทั้งชายและหญิง ขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหา ท่าที่ฟ้อน และจ้านวนผู้ที่ฟ้อนอาจ
มีตั้งแต่สองคนถึงจ้านวนเป็นร้อยคน เครื่องดนตรีที่ส้าคัญ ได้แก่ แคนและกลอง
หาง อาจมีพิณ กระจับปี่ หรือเครื่องดนตรีชนิดอื่นประกอบด้วยก็ได้ เพลงที่ใช้
ประกอบไม่มีก้าหนดแน่นอน ส่วนใหญ่เป็นเพลงแคนลายผู้ไท
น้อย การบรรเลงจะมีการขับร้องหรือไม่มีก็ได้
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การแต่งกายฝ่ายหญิงประกอบด้วยเสื้อ ผ้าซิ่น ผ้าสไบ ดอกไม้ ตุ้มหู สร้อยสังวาล และเข็ม
ขัด เสื้อเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวหรือแขนสามส่วน สีครามหรือสีด้า คอรัดหรือคอธรรมดา ปลายแขนหรือปลายคอ
เสื้ออาจท้าเป็นแถบสีหรือแถบผ้าขิดที่สวยงาม ผ้าสไบอาจเป็นผ้าขิดหรือผ้าถัก ใช้พาดไหล่ซ้ายหรือพันเฉียงไหล่ซ้าย
หรือคล้องคอ นอกจากนี้ ยังนิยมใส่ดอกไม้แซมผมอีกด้วย
3) โซ่ถั่งบั้ง เป็นของชาวไทยบรู (ไทยกะโซ่) อ้าเภอดงหลวง ใช้แสดงในโอกาสที่เป็นงานใหญ่
เช่น งานแต่งงาน หรืองานบุญ การเลี้ยงผีบ้านผีเรือน การแสดงโซ่ทั่งบั้ง (ถั่ง แปลว่า กระทุ้ง บั้ง แปลว่า กระบอกไม้) ถือ
ว่าเป็นการแสดงที่ส้าคัญที่สุด และเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ มีวิธีการไม่ซั บซ้อน เดิมใช้ผู้ชายล้วน จ้านวน 6-10 คน แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มผู้เล่นดนตรีขับร้อง และแสดงท่าฟ้อนร้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยบรู (ไทยกะโซ่) โดยตรง เครื่องดนตรี
มีไม้ไผ่สีสุก ขนาด 1.5 เมตร ครบตามจ้านวนผู้แสดงที่เป็นชายที่จะกระทุ้ง ให้เกิดเป็นเสียงดนตรี กลองใช้ตีให้จังหวะ ฉิ่ง
ฉาบ ซอ ซุง แคน เพื่อให้ประกอบเสียงดนตรีให้ไพเราะ และสามารถออกท่าร้าได้อย่าง สนุกสนาน เครื่องแต่งกายเดิม
การแสดงใช้ผู้ชายล้วน จะนุ่งห่มแบบโบราณ (นุ่งผ้าเตี่ยว) ไม่สวมเสื้อ มีอาวุธ เช่น หน้าไม้ มีเครื่องดื่มที่เป็นเหล้าหรืออุ
ปัจจุบันสตรีเข้าร่วมแสดง และมีการปรับปรุงการแต่งกาย โดยชายจะใส่เสื้อผ้าชุดผ้าฝ้ายตัดเย็บเป็นชุดให้เหมือนกัน
ผู้หญิงใช้ผ้าซิ่นและใช้ผ้าขาวม้ารัดหน้าอก มีผ้าโพกหัว
4) งานประเพณี แ ข่ ง เรื อ ออกพรรษา
(งานบุ ญ ส่ ว งเฮื อ ) งานบุ ญ ส่ ว งเฮื อ มุ ก ดาหารก้ า หนดจั ด ในช่ ว ง
เทศกาลออกพรรษาของทุกปี มีการจัดงาน 2 - 3 วัน ติดต่อกันคือ
ในช่วงวันขึ้น 13 - 15 ค่้า เดือนสิบเอ็ด เป็นงานที่จัดขึ้นตามความ
เชื่อ ความศรัทธาที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเทพเจ้าแห่งล้า
น้้าโขงของกลุ่มคนทั้งสองฝั่งโขง ระหว่างเมืองมุกดาหารกับเมือง
สะหวั น นะเขต สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ถือเป็ น
ประเพณีสองฝั่งโขง นอกจากจะจัดท้าพิธีที่ฝั่งเมืองมุกดาหารแล้ว ยังมีการจัดท้าพิธีที่เมืองสะหวันนะเขตอีกด้วย
5) พิธีตีช้างน้านอง เป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณในงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา
ของจังหวัดมุกดาหาร ก่อนเริ่มพิธีการแข่งขันเรือทุ กล้าจะต้องเข้าร่วมขบวนเรือโดยไปรวมกัน ณ ท่าน้้าจุดใดจุดหนึ่ง
จากนั้นจะร่วมกันพายเรือล่องลงมาตามล้าน้้าโขง ระหว่างการพายเรือก็จะโห่ร้องเอาฤกษ์เอาชัย เคาะเกราะ ตีกลอง
เป็นจังหวะ ขณะที่ฝีพายจะวิดน้้าขึ้นบนฟ้า ฝอยน้้าจากไม้พายจะกระเซ็นขึ้นบนอากาศ คล้ายกับโขลงช้างก้าลั งเล่น
น้้า จนท้าให้ บริ เวณน้้ าแห่ งนั้ นเป็น คลื่ นใหญ่ ซัดเข้ากระทบฝั่ง น้้าล้นตลิ่ งและเกิดเสียงดัง คนโบราณจึงเปรียบ
ลักษณะดังกล่าวว่าเป็น พิธีตีช้างน้้านอง
1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ด้านเศรษฐกิจ
1.1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร
โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมุกดาหาร (GPP) ปี 2561 พบว่าภาคการเกษตรมีสัดส่วน
ร้อยละ 28.1 และนอกภาคการเกษตร ร้อยละ 71.9 (ประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 15.8 และภาคบริการ ร้อยละ
56.1) โดยมีสัดส่วนของกิจกรรมด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 28.1 รองลงมาเป็น
กิจกรรมการขายส่งขายปลีก คิดเป็นร้อยละ 14.9 และกิจกรรมการผลิตอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตามล้าดับ
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1.2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมุกดาหาร (GPP)
ภาพรวมผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมุกดาหารในปี 2561 มีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 25,363
ล้านบาท ลดลงจาก 26,041 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารชะลอตัวเหลือร้อยละ 1.0
เมื่อเทียบกับการขยายตัวถึงร้อยละ 7.4 ในปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการหดตัวของเศรษฐกิจภาคบริการเป็นส้าคัญ
ภาคเกษตรมีมูลค่า 7,123 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมูลค่า 7,011 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมาซึ่งขยายตัวร้อยละ 8.4 เป็นผลจากปริมาณผลิตของสินค้าเกษตร โดยเฉพาะมันส้าปะหลัง อ้อยและ
โคเนื้อมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น
ภาคนอกเกษตรมีมูลค่า 18,240 ล้านบาท ลดลงจาก 19,029 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
ที่ ผ่ านมาหรื อหดตั วร้ อยละ 1.7 เป็ นผลมาจากการหดตั วของกิ จกรรมเกี่ ยวกั บอสั งหาริ มทรั พย์ กิ จกรรมวิ ชาชี พ
วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ ธุรกิจการก่อสร้าง การขายส่งขายปลีกฯ และกิจกรรมด้านการศึกษา เป็นส้าคัญ
แผนภาพ: มูลค่าการผลิตและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2555 - 2561
30,000

12

25,363

23,636

22,081

7.41

3.41
2.92

5,000

1.02

2

มูลค่าการผลิต (ล้านบาท)

2560

0

2558

2556

2557

1.44

0.58

2555

8

4

อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)

ที่มา : ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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ตาราง: ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมุกดาหาร (GPP)
กิจกรรกิจกรรมการผลิต

มูลค่าเพิ่ม
(ล้านบาท)
2560r 2561p
7,011 7,123
7,011 7,123
7,011 7,123
19,029 18,240
3,725 4,003
92
91
3,191 3,503
309
275
133
134
15,304 14,237
1,153 1,031

ภาคเกษตร
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
ภาคนอกการเกษตร
อุตสาหกรรม
การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิตอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ
การประปาและการจัดการของเสีย
บริการ
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ และจักรยานยนต์
4,074 3,778
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
634
666
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
279
315
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
157
178
การเงินและการประกันภัย
1,801 1,938
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
2,064 1,119
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรม
ทางวิชาการ
65
49
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ
62
84
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ
1,082 1,140
การศึกษา
2,730 2,610
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
913
979
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
60
70
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
229
281
ผลิตภัณฑ์จงั หวัด
26,041 25,363
ผลิตภัณฑ์จงั หวัดต่อหัว (บาท)
65,459 62,766
ประชากร (1,000 คน)
398
404
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โครงสร้างการผลิต อัตราการขยายตัว
ณ ราคาประจาปี
ณ ราคาอ้างอิง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2560r 2561p 2560r 2561p
26.9
28.1
3.0
8.4
26.9
28.1
3.0
8.4
26.9
28.1
3.0
8.4
73.1
71.9
9.1
-1.7
14.3
15.8
-6.3
24.4
0.4
0.4
-34.5
0.0
12.3
13.8
-6.5
28.4
1.2
1.1
0.7
0.0
0.5
0.5
13.8
3.0
58.8
56.1
13.6
-8.0
4.4
4.1
-5.4 -11.9
15.6
2.4
1.1
0.6
6.9
7.9

14.9
2.6
1.2
0.7
7.6
4.4

18.4
14.1
5.1
8.2
6.0
99.5

-8.3
6.1
7.3
16.3
8.9
-46.1

0.2
0.2
4.2
10.5
3.5
0.2
0.9
100.0

0.2
0.3
4.5
10.3
3.9
0.3
1.1
100.0

164.0
5.6
1.5
-2.4
1.7
17.5
-0.6
7.4
8.4
1.8

-25.8
34.2
2.5
-6.6
4.8
17.0
20.6
1.0
-4.1
1.5
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2) รายได้ต่อหัว
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งพิจารณาจากผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดมุกดาหารต่อหัว ปี 2561 (GPP per capita) เท่ากับ 62,722 บาทต่อปี ลดลงจาก 65,459 บาทต่อปี
ในปี 2560 ส้าหรับรายได้เฉลี่ย ต่อหัวของประชากรในประเทศ ปี 2561 เท่ากับ 236,815 บาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ของประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ 83,856 บาท ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่อันดับที่ 73
ของประเทศ และอันดับที่ 18 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.3) ด้านการคลัง
ด้านการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62) พบว่าการเบิ กจ่ายเงิน
งบประมาณจ้านวน 8,845.69 ล้านบาท ลดลงจากจ้านวน 7,737.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.33 เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ซึ่งมาจาก
การเบิกจ่ายงบลงทุน มีจ้านวน 1,646.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจ้านวน 1,498.83 หรือ
ลดลงร้อยละ 9.85 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมาจากการเร่งรัดงบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่
ก้าหนด ซึ่งหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร โครงการชลประทาน
มุกดาหาร และแขวงการทางมุกดาหาร ตามล้าดับ
ส่วนการเบิกจ่ายงบประจา (รวมเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง) มีจ้านวน 7,199.25
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจ้านวน 7,141.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานที่มี
การเบิกจ่ายสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ท้าการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร และส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ตามล้าดับ
สาหรับผลการจัดเก็บรายได้และนาเงินส่งคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61 - ก.ย.
62) จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 2,906.82 ล้านบาท ลดลงจากจ้านวน 2,933.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.90 เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่ านมาโดยมาจากการจั ดเก็บ รายได้ ของส้ านั กงานสรรพากรพื้ นที่มุ กดาหารลดลงร้ อยละ 2.16 ซึ่งลดลงจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อากรแสตมป์ และอื่น ๆ ตามล้าดับ
ประกอบกับส้านักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารจัดเก็บรายได้ลดลงร้อยละ 24.57 ในขณะที่ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่
มุกดาหาร และด่านศุลกากรมุกดาหาร จัดเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้น
ตาราง : การจัดเก็บรายได้และนาเงินส่งคลังปีงบประมาณ 2562
เครื่องชี้ภาคการคลัง (Fiscal)

รายได้จัดเก็บได้
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

หน่วย

พ.ศ.2560
(ต.ค.59-ก.ย.60)

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
(ต.ค.60-ก.ย.61)

พ.ศ.2562
(ต.ค.61-ก.ย.62)

2,991.26
30.71
2,276.13
20.76
20.23
53.08
539.48
123.09
2.96
-7.23

2,933.21
-1.94
2,059.67
-9.51
12.48
-38.31
661.45
22.61
4.11
38.85

2,906.82
-0.90
2,015.12
-2.16
18.14
45.35
708.00
7.04
3.10
-24.57

ล้านบาท
%yoy
ล้านบาท
%yoy
ล้านบาท
%yoy
ล้านบาท
%yoy
ล้านบาท
%yoy
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หน่วยงานราชการอื่นๆ

ล้านบาท
152.46
195.50
162.46
%yoy
4.86
28.23
-16.90
รายได้น้าส่งคลัง
ล้านบาท
2,991.26
2,933.21
2,906.82
%yoy
30.71
-1.94
-0.90
รายจ่ายเงินงบประมาณรวม
ล้านบาท
8,754.27
7,737.01
8,845.69
%yoy
27.62
-11.62
14.33
ดุลเงินงบประมาณ
ล้านบาท
-5,763.01
-4,803.80
-5,938.87
หมายเหตุ: ดุลเงินงบประมาณ ค้านวณจากรายได้น้าส่งคลัง หักรายจ่ายเงินงบประมาณรวม รายจ่ายเงินงบประมาณ
รวมเบิกจ่ายตรงผ่านกรมบัญชีกลางแล้ว
ที่มา: ส้านักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
1.4) การเกษตร
โครงสร้างภาคการเกษตรที่ส้าคัญของจังหวัดส่วนใหญ่ขึ้นกับด้านเกษตรกรรม โดยมี
พื้นที่ท้าการเกษตรประมาณ 1,288,544 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 47.50 ของพื้นที่จังหวัด มีพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่
ข้าว ยางพารา มันส้าปะหลัง และอ้อยโรงงาน ด้านการปศุสัตว์ มีสัตว์เศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่ โคเนื้อ และสุกร ส่วน
ด้านการประมง ส่วนใหญ่จะเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ได้แก่ ปลานิลในกระชัง
1) สาขาเกษตรกรรม
1.1) ข้าวนาปี ในปีการเพาะปลูก 2562/2563 จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ปลูก
ข้าวนาปีทั้งสิ้น 462,289 ไร่ ผลิตข้าวได้ทั้งสิ้น 65,562 ตัน ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ย 462 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในระยะเวลา 5
ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าพื้นที่ปลูกข้าวนาปีและผลิตข้าวนาปีลดลง พื้นที่ปลูกข้าวนาปีส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวเหนียว
351,332 ไร่ ให้ผลผลิต 15,449 ตัน มีผลผลิตเฉลี่ย 464 กิโลกรัมต่อไร่ และเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเจ้า 110,957 ไร่ ให้
ผลผลิต 50,116 ตัน มีผลผลิตเฉลี่ย 462 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่ที่ใช้ปลูกเป็นพันธุ์ กข 6 และข้าวหอม
มะลิ 105
ตาราง : พื้นที่ปลูกข้าวนาปี พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ย ปีการเพาะปลูก 2557 – 2563
ปีการเพาะปลูก พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
2557/2558
558,757
558,757
2558/2559
520,618
520,618
2559/2560
500,390
500,390
2560/2561
467,757
467,757
2561/2562
346,672
346,672
2562/2563
462,289
450,352
ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)
230,997
413
237,493
456
212,724
425
207,935
444
208,230
449
65,562
462

1.2) ยางพารา ในปีการเพาะปลูก 2562 จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ปลูกยางพารา
รวมทั้งสิ้น 238,674 ไร่ เปิดกรีดยาง 207,384 ไร่ ได้ผลผลิต 44,795 ตัน มีผลผลิตเฉลี่ย 216 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่า
ผลผลิตยางพาราทั้งปี ณ จุดรวบรวมยางพารา ประมาณ 904.86 ล้านบาท โดยพื้นที่ปลูกยางพาราที่ส้าคัญ ได้แก่ อ.ดง
หลวง อ.นิคมค้าสร้อย อ.เมืองมุกดาหาร และ อ.ดอนตาล ตามล้าดับ
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ตาราง : พื้นที่ปลูกยางพารา พื้นที่เก็บเกี่ยว และผลผลิต ปีการเพาะปลูก 2557 – 2562
ปีการเพาะปลูก
พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)
2557
237,856
159,323
42,004
263
2558
235,862
142,065
32,530
228
2559
231,828
137,388
34,258
249
2560
241,825
148,859
33,582
226
2561
229,069
193,952
41,894
216
2562
238,674
207,386
44,795
216
หมายเหตุ: ส่วนใหญ่นิยมปลูกยางพันธุ์ RRIM 600 ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
1.3) มันสาปะหลัง ในปีการเพาะปลูก 2562 จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่เพาะปลูกมัน
ส้าปะหลัง 139,982 ไร่ ได้ผลผลิต 403,402 ตัน มีผลผลิตเฉลี่ย 3,465 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อย
ละ 25.4 เป็นผลมาจากพื้นที่ปลูกและพื้นที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น ท้าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยพื้นที่เก็บเกี่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 ด้านราคามันส้าปะหลังมีการปรับขึ้นโดยมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.5 บาท ท้าให้มูลค่าผลผลิตมัน
ส้าปะหลังทั้งปี มีมูลค่า 1,008 ล้านบาท
ตาราง : พื้นที่ปลูกมันสาปะหลังโรงงาน พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ย ปีการเพาะปลูก 2557 – 2562
ปี
2557
2558
2559
2560
2561
2562

พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
147,638
140,216
120,443
120,443
111,131
93,857
129,848
97,247
127,881
99,455
139,982
124,227

ผลผลิต (ตัน)
465,967
419,117
303,130
343,191
319,615
430,402

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)
3,323
3,480
3,230
3,530
3,214
3,465

หมายเหตุ: ส่วนใหญ่นิยมปลูกพันธุ์ระยอง 5 และ KU50 ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
1.4) อ้อยโรงงาน ในปีการเพาะปลูก 2562 จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อย
โรงงาน 100,547 ไร่ ได้ผลผลิต 1,154,804 ตัน มีผลผลิตเฉลี่ย 11,485 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาเพีงเล็กน้อย ส่วนราคาอ้อยโรงงานทั้งปีเฉลี่ยตันละ 750 บาท ท้าให้ผลผลิตอ้อยโรงงานทั้งปีมีมูลค่า 322.8 ล้านบาท
ตาราง: พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน พื้นที่เก็บเกี่ยว และผลผลิต ปีการเพาะปลูก 2557 - 2563
ปี
พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
2557
107,346
107,346
2558
110,018
110,018
2559
117,906
117,906
2560
120,271
120,271
2561
147,166
147,166
2562
100,547
100,547
หมายเหตุ: ส่วนใหญ่นิยมปลูกพันธุ์ LK92-11
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ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)
951,997
8,868
975,371
8,866
1,172,882
9,948
1,136,339
9,448
1,438,527
9,775
1,154,804
11,485
ที่มา: ส้านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
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1.5) ไม้ผลและไม้ยืน
ตาราง: เนื้อที่เพาะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิต ปีการเพาะปลูก 2562
ชนิดไม้ผลและไม้ยืนต้น เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
(ไร่)
(ไร่)
(ตัน)
(กก.)
กล้วยน้้าว้า
941
338
582
1,722
แก้วมังกร
190
88
363
3,900
มะขาม
541
234
97
413
มะม่วง
377
100
134
1,336
ปาล์มน้้ามัน
4,381
2,902
4,107
1,415
ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
2) สาขาปศุสัตว์
จังหวัดมุกดาหาร มีปริมาณสัตว์เศรษฐกิจที่ส้าคัญทั้งสิ้นในปี 2562 ได้แก่ โคเนื้อ
62,429 ตัว กระบือ 13,828 ตัว สุกร 24,076ตัว ไก่ 809,739 ตัว เป็ด 40,845 ตัว ไก่งวง 2,581 ตัว การเลี้ยงสัตว์
ในจังหวัดมุกดาหาร มีแนวโน้มปริมาณเพิ่มขึ้น
ตาราง : ข้อมูลจานวนสัตว์จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2560 - 2562
พ.ศ.
โคเนื้อ
กระบือ
สุกร
2560
44,920
13,360
25,281
2561
57,944
14,920
22,379
2562
62,429
13,828
24,076
ที่มา : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
ตาราง: จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจานวนพื้นที่ทาการปศุสัตว์
จานวนเกษตรกร
พื้นที่ปลูกหญ้า/
อาเภอ
ผู้เลี้ยงสัตว์ (ราย)
พืชอาหารสัตว์(ไร่)
เมืองมุกดาหาร
8,387
4,443.5
นิคมค้าสร้อย
3,663
149.5
ดอนตาล
3,352
439.5
ดงหลวง
4,218
599.5
ค้าชะอี
4,678
2,334.5
หว้านใหญ่
1,363
1,108.75
หนองสูง
1,729
19.5
รวม
27,390
9,095
ที่มา : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
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ไก่
638,478
761,094
809,739

เป็ด
46,451
47,588
40,845

พื้นที่ทุ่งหญ้าสาธารณะ
(ไร่)
36,358
2,822
1,342
8,017
5,531
1,637
2,314
58,021

ไก่งวง
2,242
2,781
2,581
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3) สาขาประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ติดแนวชายฝั่งติดแม่น้าโขง มีการประกอบอาชีพการประมง
ในปี ๒๕๖๒ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด และการจับสัตว์น้าจากธรรมชาติ โดยการเลี้ยงเพาะเลี้ยงปลาน้้าจืดมี
มูลค่า จ้านวน ๑๗๑,๑๙๙,๐๐๐ บาท เกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้าจืดในบ่อดิน สัตว์น้าจืดที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ปลานิล ปลา
นิลแปลงเพศ ปลาไน ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศปลาสร้อยขาว ปลาจีน ปลาดุก กบ เป็นต้น
การเลี้ยงในกระชังบริเวณแม่น้าโขง สัตว์น้าจืดที่เลี้ยง ได้แก่ ปลานิลแปลงเพศ และปลากดแก้ว ส่วนการจับสัตว์น้า
จากธรรมชาติมีมูลค่า ๑๔๙,๖๑๑,๐๐๐ บาท ชนิดสัตว์น้าที่จับ ได้แก่ ปลาดุก ปลาช่อน ปลานิล ปลาตะเพียนขาว
ปลาสร้อยขาว ปลากด ปลาเผาะ ปลากาด้า ปลาโจก กบ เขียด และสัตว์น้าอื่นๆ
ตาราง: การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด พ.ศ. 2560 – 2562
ที่
1

รายการ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา

2

จ้านวนบ่อเลี้ยง

หน่วย
ราย

2560
10,430

2561
10,579

2562
10,535

10,668

10,669

12,240

10,718.47
3,215,541
160,777,050

9,798.00
1,837,330
135,991,350

9,675.75
1,371,810
106,028,430

บ่อ

3 พื้นที่เพาะเลี้ยงปลาน้้าจืด
4 ผลผลิตปลาน้้าจืด
5 มูลค่าผลผลิต
ที่มา : ส้านักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

ไร่
กิโลกรัม
บาท

ตาราง: การเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณน้าโขง พ.ศ. 2560 – 2562
ที่
รายการ
หน่วย
2560

2561

2562

1

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา

ราย

85

63

80

2

จ้านวนบ่อเลี้ยง

บ่อ

2,450

2,396

2,280

3 พื้นที่เพาะเลี้ยงปลาน้้าจืด
ไร่
22,284
4 ผลผลิตปลาน้้าจืด
กิโลกรัม
1,041,250
5 มูลค่าผลผลิต
บาท
72,887,500
ที่มา : ส้านักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
ตาราง: การผลิตและมูลค่าสาขาประมง พ.ศ. 2560 – 2562

21,564
2,790,000
169,725,000

20,528
1,011,730
65,170,570

ที่

รายการ

1 การเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ จืด
2 การจับสัตว์น้าจากธรรมชาติ
รวม

ผลผลิต (ตัน)
2560
2561
2562

2560

มูลค่า (บาท)
2561

2562

4,256.79 4,627.33 2,383.54 233,664,550 305,716,350 171,199,000
2,487.42 1,472.61 1,565.78 166,211,830 134,570,000 149,611,050
7,155.04 6,099.94 3,949.32 399,876,380 440,286,350 320,810,050

ที่มา : ส้านักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
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ปัญหาด้านการประมง
1) ปัญหาการขาดแคลนน้้า การเลี้ยงสัตว์น้าของเกษตรกรอาศัยน้้าฝนเป็นหลัก
2) ต้นทุนการผลิตมีราคาแพง ได้แก่ ลูกพันธุ์สัตว์น้า และอาหารสัตว์น้า ฯลฯ
3) ขาดแคลนแหล่งลูกพันธุ์สัตว์น้าในพื้นที่ เกษตรกรต้องซื้อลูกพันธุ์สัตว์น้าจากแหล่งผลิตนอกพื้นที่
4) ทรัพยากรประมงมีปริมาณลดลงทั้งชนิดและจ้านวนสัตว์น้า
5) การท้าการประมงผิดกฏหมาย
4) พาณิชยกรรม/การค้า/การลงทุน
จังหวัดมุกดาหารมีนิติบุคคลที่คงอยู่ ปี พ.ศ. 2562 จ้านวน 169 ราย ทุนจดทะเบียน
449.30 ล้านบาท แยกเป็นจดทะเบียนบริษัทจ้ากัด 56 ราย ทุนจดทะเบียน 297.90 ล้านบาท และจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนจ้ากัด จ้านวน 113 ราย ทุนจดทะเบียน 151.40 ล้านบาท
ส้าหรับนิติบุคคลตั้งใหม่ ในปี พ.ศ. 2562 มีจ้านวน 169 ราย ทุนจดทะเบียน 449.30
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ้านวน 31 ราย แยกเป็นจดทะเบียนบริษัทจ้ากัด 56 ราย ทุนจดทะเบียน 297.90
ล้านบาท และจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ้ากัด จ้านวน 113 ราย ทุนจดทะเบียน 151.40 ล้านบาท ส้าหรับหมวดธุรกิจ
ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ธุรกิจก่อสร้าง 2) ธุรกิจการขายส่งและการขายปลีกการ
ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และ 3) ธุรกิจด้านการผลิต
ตาราง: ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ และทุนจดทะเบียน พ.ศ. 2558 – 2562
บริษัทจากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
พ.ศ.
ราย
ทุนจดทะเบียน
ราย
ทุนจดทะเบียน
ราย
ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
2558
279
3,126.48
597
996.12
1
1.00
2559
305
4,176.72
654
1,440.93
1
1.00
2560
359
5,271.93
720
1,660.80
1
1.00
2561
386
5,713.55
763
1,733.44
1
1.00
2562
420
6,761.39
813
1,764.09
ที่มา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ตาราง: ทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ และทุนจดทะเบียน แยกรายอาเภอ พ.ศ. 2562
ประเภทการจดทะเบียน
อาเภอ
บริษัทจากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ราย
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
ราย
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
เมืองมุกดาหาร
40
245.30
73
95,600
นิคมค้าสร้อย
7
44.00
9
11,800
ดอนตาล
2
2.00
9
9,500
ดงหลวง
3
9,000
ค้าชะอี
2
2.00
4
4,000
หว้านใหญ่
4
3.60
11
10,000
หนองสูง
1
1.00
4
11,500
รวม
56
297.90
113
151,400
ที่มา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
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แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตาราง : ทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ แยกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2562
จานวน (ราย)
ประเภทธุรกิจ
บริษัท ห้างหุ้นส่วน
รวม
จากัด
จากัด
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
2
1
1
การท้าเหมืองแร่ และเหมืองหิน ขุดกรวดทราย
1
1
การผลิต
13
8
5
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้้าและระบบการปรับอากาศ
การจัดหาน้้า การจัดการน้้าเสีย
การก่อสร้าง
63
10
53
การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
51
20
31
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
12
2
10
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
4
2
2
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร วิทยุ
2
1
1
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
9
4
5
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
7
5
2
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
1
1
การบริหารราชการการป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
1
1
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
1
1
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ ท่องเที่ยว
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
2
1
1
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ท้า
ขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
รวม
169
56
113
ที่มา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
5) อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมในจังหวัดมุกดาหารส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมี
อุตสาหกรรมที่ส้ าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมน้้ าตาลและอุตสาหกรรมโรงสี ข้าว จ้านวนโรงงานหรือสถาประกอบการ
อุตสาหกรรม ณ สิ้ นปี 2562 มีจ้านวน 128 แห่ง มีเงินลงทุนรวม 4,778.15 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
ประเภทการเกษตรมากที่สุด รองลงมาได้แก่อุตสาหกรรมประเภทอโลหะ ขนส่ง เกษตร อาหาร ผลิตภัณฑ์โลหะ ไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ และยาง ตามล้าดับ โดยมีการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม รวม 2,168 คน
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แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตาราง: สถานประกอบการอุตสาหกรรม จานวนเงินทุน และจานวนคนงาน รายอาเภอ พ.ศ. 2562
จานวน
ทุนจดทะเบียน
คนงาน (คน)
อาเภอ
(แห่ง)
(ล้านบาท)
รวม
ชาย
หญิง
เมืองมุกดาหาร
91
4,321.73
1,836
1,473
363
นิคมค้าสร้อย
6
80.15
110
89
21
ดอนตาล
7
30.07
43
32
11
ดงหลวง
7
223.48
87
85
2
ค้าชะอี
5
21.13
17
15
2
หว้านใหญ่
10
53.6
49
47
2
หนองสูง
2
47.99
26
16
10
รวม
128
4,778.15
2,168
1,757
411
ที่มา: ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ตาราง: จานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม แยกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2562
ประเภทอุตสาหกรรม
2560
2561
2562
การเกษตร
26
24
13
อาหาร
22
23
11
เครื่องดื่ม
3
3
1
สิ่งทอ
1
เครื่องแต่งกาย
3
3
เครื่องหนัง
1
1
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
21
19
7
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน
4
4
4
กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
2
2
1
สิ่งพิมพ์
เคมี
2
2
1
ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
2
3
3
ยาง
12
13
7
พลาสติก
4
4
4
อโลหะ
33
33
21
โลหะ
ผลิตภัณฑ์โลหะ
25
25
11
เครืองจักรกล
6
6
2
ไฟฟ้า
ขนส่ง
56
53
18
อื่น ๆ
30
32
24
รวม
253
250
128
ที่มา: ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
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แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตาราง: จานวนโรงงานที่จาหน่ายทะเบียนโรงงานในปี พ.ศ. 2562
กลุ่มอุตสาหกรรม

จานวน
โรงงาน
1
1
1
1
1
2

แรงงาน
(คน)
5
8
5
5
5
3

1. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
2. การผลิตอื่นๆ
3. ผลิตภัณฑ์อโลหะ
4. ผลิตภัณฑ์จากพืช
5. แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
6. ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อม
ยานพาหนะและอุปกรณ์
7. ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
1
5
รวม
8
36
ที่มา ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

เงินทุน
(ล้านบาท)
12.80
7.30
6.50
3.70
1.15
0.79

เครื่องจักร
(แรงม้า)
230
320
124
120
74
42

0.28
32.52

6
917

ตาราง: จานวนสถานประกอบการที่ขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2558 - 2562
พ.ศ.
จานวน (ราย)
เงินลงทุน (ล้านบาท)
2558
17
143.91
2559
21
478.44
2560
11
585.94
2561
14
92.13
2562
5
14.10
ที่มา ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

แรงงาน (คน)
86
242
280
110
23

ตาราง: จานวนสถานประกอบการที่แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2558 - 2562
พ.ศ.
จานวน (ราย)
เงินลงทุน (ล้านบาท)
2558
17
143.91
2559
21
478.44
2560
14
504.85
2561
15
391.33
2562
4
16.60
ที่มา ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

1 - 19

แรงงาน (คน)
86
242
255
205
11

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตาราง: จานวนสถานประกอบการที่ถูกจาหน่ายทะเบียนในจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2558 - 2562
พ.ศ.
จานวน (ราย)
เงินลงทุน (ล้านบาท)
2558
17
143.91
2559
21
478.44
2560
26
214.41
2561
12
40.37
2562
8
32.52
ที่มา ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

แรงงาน (คน)
86
242
501
70
36

รายงานสรุปข้อมูลงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบด้านการ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะการ ส่งเสริมการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ในปี 2558 -2562 ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้ด้าเนินการประชาสัมพันธ์/เชิญชวน
ให้ผู้ผลิตชุมชนที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน และรับยื่น
ค้าขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มีกลุ่มสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มสหกรณ์
ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มายื่นขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจ้าแนกประเภทได้ดังนี้
ตาราง: การรับคาขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในปี พ.ศ. 2558-2562
ประเภทผลิตภัณฑ์/ราย
เป้าหมาย/ปี
ปี พ.ศ. ผ้าและเครื่อง
ของใช้
อาหาร เครื่อง สมุนไพร แผน/ราย ผล/ราย
แต่งกาย
ของตกแต่ง
ดืม่
ที่ไม่ใช่
ของที่ระลึก
อาหาร
2558
35
22
3
60
60
2559
48
32
2
3
60
85
2560
55
18
60
68
2561
43
11
50
54
2562
39
13
50
52

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00
141.67
113.33
108.00
104.00

ที่มา: ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)
6) การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
การค้าชายแดน มูลค่าการค้าชายแดนไทยด้านจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นการค้า
ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว ในปี 2562 รอบ 6 เดือ นแรก (มกราคม – มิถุ น ายน 2562) มี มูล ค่า การค้ ารวม
27,662.09 ล้านบาท มีมูลค่าสินค้าส่งออก 11,501.88 ล้านบาท มูลค่าการน้าเข้า 16,160.21 ล้านบาท และเสีย
ดุลการค้า 4,658.32 ล้านบาท
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แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตาราง : มูลค่าการค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2560 – 2562
(หน่วย : ล้านบาท)
2561/2561
2561/2562
การค้าชายแดน
2560
2561
2562
เพิ่ม/ลด ร้อยละ
เพิ่ม/ลด ร้อยละ
มูลค่าการค้าชายแดน 63,555.19 62,317.37 27,662.09 -1,237.82
-1.95 -34,655.28 -55.61
ส่งออก
29,246.81 25,438.47 11,501.88 -3,808.34 -13.02 -13,936.59 -54.79
น้าเข้า
34,308.38 36,878.89 16,160.21 2,570.51
7.49 -20,718.68 -56.18
ดุลการค้า
-5,061.57 -11,440.42 -4,658.32 -6,378.85 126.03
6,782.10 -59.28
หมายเหตุ: พ.ศ. 2562 เป็นข้อมูล 6 เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน 2562)
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
การค้าผ่านแดน มูลค่าการค้าชายแดนไทยด้านจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นการค้า
ผ่านแดนไทยไปจีนตอนใต้ และผ่านแดนไทยไปเวียดนาม ปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน 2562)
มีมู ล ค่า การค้ า ผ่ า นแดนรวม 46,798.51 ล้ านบาท มีมู ลค่าสิ นค้าส่ งออก 13,934.97 ล้ านบาท มูล ค่ า การน้า เข้ า
16,160.21 ล้านบาท และเสียดุลการค้า 18,928.57 ล้านบาท
ตาราง : มูลค่าการค้าผ่านแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร ปี 2560-2562 (หน่วย : ล้านบาท)
การค้าผ่านแดน

2560

2561

2562

2560/2561
เพิ่ม/ลด ร้อยละ

2561/2562
เพิ่ม/ลด ร้อยละ

มูลค่าการค้าผ่านแดนรวม 64,213.74 89,042.90 46,798.51 24,829.16 38.67 -42,244.39 -47.44
37,560.32 29,667.70 13,934.97 -7,892.62
-21.01 -15,732.73
-53.03
ส่งออก
42,716.69 59,375.19 32,863.54 16,658.50
39.00 -26,511.65
-44.65
น้าเข้า
-5,156.37 -29,707.49 -18,928.57 -24,551.12 476.13 10,778.92
-36.28
ดุลการค้า
หมายเหตุ: พ.ศ. 2562 เป็นข้อมูล 6 เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน 2562)
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
สิน ค้าน าเข้า ที่สาคัญ ได้แก่ เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล ทองแดงบริสุ ทธิ์
พลั ง งานไฟฟ้ า ส่ ว นประกอบของกล้ อ ง เครื่ อ งโทรศั พ ท์ เครื่ อ งบั น ทึ ก หรื อ อุ ป กรณ์ ห น่ ว ยความจ้ า ต่ า ง ๆ
แผ่นวงจรพิมพ์ เครื่องจักรส้าหรับวัดและตรวจสอบ เสื้อเบลาส์เซิ้ตสตรีหรือเด็กหญิง และเหล็ก
สิน ค้า ส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ เครื่องประมวลผลหรือหน่ว ยเก็บข้อมูล แผ่ นวงจรพิมพ์
อุปกรณ์ส้ารองไฟฟ้า ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวน้าที่คล้ายกัน น้้าตาลทราย น้้ามันเชื้อเพลิง ส่วนประกอบของ
กล้อง ผลไม้อบแห้ง ชิ้นส่วนของอื่น ๆ ท้าด้วยพลาสติก และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้สัญญาณ
7) การท่องเที่ยว
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเนื่ อ งจากมี แ หล่ ง
ท่องเที่ยวที่น่ าสนใจ อาทิ ตลาดอิน โดจี น หอแก้ว ภูผ าเทิบ แก่งกะเบา วัดภูมโนรมย์ ฯลฯ และท่องเที่ยวงาน
ประเพณีตามเทศกาลต่าง ๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม จีน เป็นต้น ในระยะ
3 ปี ที่ผ่านมาพบว่ามีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาจังหวัดมุกดาหารเพิ่มขึ้นทุกปี
ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 มีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 3,498.45 ล้ านบาท โดยมีจ้านวนผู้ เยี่ยมเยือนเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารประมาณ 2,085,615 คน มีจ้านวนห้องพักไว้รองรับ/บริการนักท่องเที่ยว 2,948 ห้อง
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ตาราง: การท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2559 – 2561
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2560
2561
5.0
2.2
5.4
4.0
5.6
4.0
4.2
4.1
4.8
4.0
4.9
4.0
3.4
3.4
5.8
4.0
5.9
4.0
4.5
4.4

รายการ

2559

2560

2561

จานวนห้อง (ห้อง)
จานวนผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
จานวนนักท่องเที่ยว 1/
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
จานวนนักทัศนาจร 2/
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
ระยะเวลาพานักเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยว (วัน)
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)
ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
นักท่องเที่ยว
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)
ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ

2,748
1,901,912
1,733,034
168,878
657,777
613,943
43,834
1,244,135
1,119,091
125,044

2,885
2,005,230
1,829,251
175,979
689,120
643,798
45,322
1,316,110
1,185,453
130,657

2,948
2,085,615
1,902,339
183,276
716,602
669,728
46,874
1,369,013
1,232,611
136,402

2.19
2.16
2.58

2.23
2.2
2.62

2.26
2.23
2.74

1.8
1.9
1.6

1.3
1.4
4.6

1,056.87 1,112.58 1,169.68
1,034.03 1,089.00 1,143.89
1,291.18 1,358.69 1,435.08
1,216.14 1,280.96 1,349.17
1,185.05 1,248.68 1,314.15
1,580.75 1,666.02 1,756.54
872.6
916.2 957.03
855.07
898.21
937.62
1,029.31 1,079.37 1,132.39

5.3
5.3
5.2
5.3
5.4
5.4
5.0
5.0
4.9

5.1
5.0
5.6
5.3
5.2
5.4
4.5
4.4
4.9

2,835.91 3,172.22 3,498.45
2,528.43 2,833.36 3,118.39
307.48
338.86
380.06

11.9
12.1
10.2

10.3
10.1
12.2

หมายเหตุ: นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตุประสงค์ที่ไม่ใช่การไปท้างานประจ้าหรือ
การศึกษา และไม่ใช่คนท้องถิ่นที่มีภูมิล้าเนา หรือศึกษาอยู่ที่จังหวัดนั้น ทั้งนี้
ต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 วัน
นักทัศนาจร หมายถึง ผู้มาเยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้างคืน(ที่มา: กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
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8) ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์พื้นเมือง และ 1 ตาบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ผลิ ตภัณฑ์ เด่นของจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ ตะกร้ าสานพลาสติก ผ้ าหมักโคลน
เสื้อเย็บมือ ผ้าไหมลายแก้วมุกดา และข้าวหอมมะลิ ยอดจ้าหน่ายสินค้า OTOP ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีมูลค่า
1,098,916,448 บาท
- ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนปี 2557-2562 จ้านวน 707 ราย
1) กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
รวม 537 ราย
2) ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว
รวม 170 ราย
3) ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวม - ราย
- จ้านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ลงทะเบียนปี 2557-2562 จ้านวน 1,414 ผลิตภัณฑ์
1) อาหาร
จ้านวน 299 ผลิตภัณฑ์
2) เครื่องดื่ม
จ้านวน 33 ผลิตภัณฑ์
3) ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ้านวน 486 ผลิตภัณฑ์
4) ของใช้
จ้านวน 514 ผลิตภัณฑ์
5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ้านวน 82 ผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ จังหวัดได้ด้าเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2562 มี
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรร รอบที่ 1 และรอบที่ 2 จ้านวน 120 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1) อาหาร
จ้านวน 19 ผลิตภัณฑ์
2) เครื่องดื่ม
จ้านวน 1 ผลิตภัณฑ์
3) ผ้าและเครื่องแต่งกาย
จ้านวน 58 ผลิตภัณฑ์
4) ของใช้
จ้านวน 41 ผลิตภัณฑ์
5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
จ้านวน 1 ผลิตภัณฑ์
ตาราง : สรุปผลการคัดสรรสุดยอด 1 ตาบล 1 ผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร (รอบที่ 1 และรอบที่ 2)
ประเภทผลิตภัณฑ์
ระดับดาว
รวม
อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าฯ ของใช้ฯ สมุนไพรฯ
1 ดาว
2
1
3
2 ดาว
3
2
3
8
3 ดาว
8
11
17
36
4 ดาว
6
1
33
19
1
60
5 ดาว
12
1
13
รวมทั้งสิ้น
19
1
58
40
1
120
ที่มา: ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
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2. ด้านสังคมและความมั่นคง
2.1) คุณภาพชีวิตของคนมุกดาหาร จาแนกตามตัวชี้วัดข้อมูล จปฐ.
จังหวัดมุกดาหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐานทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง ปี 2561 จาก 7 อ้าเภอ
ทั้งในเขตชนบท 52 ต้าบล และในเขตเมือง (อปท.) 4 แห่ง 526 หมู่บ้าน 34 ชุมชน มีจ้านวนครัวเรือน 88,045ครัวเรือน
ประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งสิ้น 245,827 คน เป็นชาย 123,490 คน และเป็นหญิง 122,337 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (ท้านา) คิดเป็นร้อยละ 47.32 รองลงมา ก้าลังศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 20.07 และรองลงมารับจ้างทั่วไป คิด
เป็นร้อยละ 13.00
- รายได้เฉลี่ย 69,602 บาทต่อคนต่อปี อ้าเภอที่มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ อ้าเภอนิคมค้าสร้อย มีรายได้เฉลี่ย
76,753 บาทต่อคนต่อปี และอ้าเภอดงหลวงมีรายได้เฉลี่ยต่้าที่สุด 58,521 บาทต่อคนต่อปี
- รายจ่ า ยเฉลี่ ย 38,585 บาทต่ อ คนต่ อ ปี อ้ า เภอที่ มี ร ายจ่ า ยเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ อ้ า เภอเมื อ งมุ ก ดาหาร
มีรายจ่ายเฉลี่ย 45,384 บาทต่อคนต่อปี และอ้าเภอที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่้าที่สุดคืออ้าเภอดอนตาล มีรายจ่ายเฉลี่ย
28,890 บาทต่อคนต่อปี
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนมุกดาหาร
ระดั บ ความสุ ข เฉลี่ ย ของคนมุ ก ดาหาร อยู่ ใ นระดั บ 8.59 (คะแนนเต็ ม 10 คะแนน) อ้ า เภอ
เมืองดอนตาลเป็นอ้าเภอ ที่มีระดับความสุขเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับ 8.76 และอ้าเภอที่มีระดับความสุขเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ อ้าเภอดงหลวง ระดับความสุข เฉลี่ยอยู่ที่ 7.95 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความสุขในปี 2561 พบว่าคน
มุกดาหารมีความระดับความสุขเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ปี 2561 ระดับความสุข 8.37)
ครัวเรือนยากจน
ในปี 2562 จังหวัดมุกดาหารมีครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่้ากว่า 38,000 บาท/คน/ปี จ้านวนทั้งสิ้น
63 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.07 แยกเป็นอ้าเภอเมืองมุกดาหาร 20 ครัวเรือน อ้าเภอนิคมค้าสร้อย 18 ครัวเรือน
อ้าเภอค้าชะอี 12 ครัวเรือน อ้าเภอดงหลวง 6 ครัวเรือน อ้าเภอหว้านใหญ่ 5 ครัวเรือน อ้าเภอดอนตาล 1 ครัวเรือน
และอ้าเภอหนองสูง 1 ครัวเรือน
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ปี 2552 – 2562
จังหวัดมุกดาหารได้ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาปรับใช้ในการส่งเสริมการด้าเนินชีวิตทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับหมู่บ้าน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เกณฑ์ 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ในการ ส่งเสริมการ
พัฒนาและจั ดระดั บการพั ฒนาตามศั กยภาพของชุ มชนเป็ น 3 ระดับ คื อ พออยู่ พอกิ น อยู่ ดีกิ นดี มั่งมี ศรีสุ ข ได้
ด้าเนินการขยายผลให้เพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งขณะนี้จังหวัดมุกดาหารมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งสิ้น 151 หมู่บ้าน ดังนี้
ระดับพออยู่ พอกิน
จ้านวน 84 หมู่บ้าน
ระดับอยู่ดี กินดี
จ้านวน 44 หมู่บ้าน
ระดับมั่งมี ศรีสุข
จ้านวน 23 หมู่บ้าน
หน่วยงานภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนการด้าเนินงาน ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด ที่ท้าการปกครองจังหวัด/อ้าเภอ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ้าเภอ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
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2.2) การศึกษา
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 จังหวัดมุกดาหารมีสถานศึกษา จ้านวน 310 แห่ง จ้าแนกตามสังกัดออกเป็นสังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 246 แห่ง สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
(มุกดาหาร) 30 แห่ง สังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน11 แห่ง สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ 2 แห่ง สังกัดส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 2 แห่ง สังกัดส้านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 แห่ง สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 แห่ ง สั งกัดส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ 1 แห่ง สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 แห่ง มีจ้านวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น 53,871 คน และมีจ้านวนครู 3,524 คนมีอัตราเฉลี่ย
จ้านวนนักเรียนต่อครูเท่ากับ 15 : 1
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตาราง : จานวนนักเรียน จาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2562
จานวนนักเรียน (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2560
2561
2562
2561
2562
ก่อนประถมศึกษา
8,717
8,441
8,855
-3.2
4.9
ชาย
4,537
4,337
4,576
-4.4
5.5
หญิง
4,180
4,104
4,279
-1.8
4.3
ประถมศึกษา
25,966 25,698 25,534
-1.0
-0.6
ชาย
13,393 13,237 13,047
-1.2
-1.4
หญิง
12,573 12,461 12,487
-0.9
0.2
มัธยมศึกษาตอนต้น
13,250 12,700 12,219
-4.2
-3.8
ชาย
6,669
6,365
6,097
-4.6
-4.2
หญิง
6,581
6,335
6,122
-3.7
-3.4
มัธยมศึกษาตอนปลาย
8,126
7,814
7,263
-3.8
-7.1
ชาย
3,263
3,053
2,806
-6.4
-8.1
หญิง
4,863
4,761
4,457
-2.1
-6.4
รวมทั้งสิ้น
56,059 54,653 53,871
-2.5
-1.4
หมายเหตุ: จ้านวนนักเรียนรวมสักกัดสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน
ที่มา :ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
รายการ

ระดับอาชีวะ
ตาราง : ข้อมูลของนักศึกษา จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2562
รายการ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
วิทยาลัยการอาชีพนิคมค้าสร้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง

อัตราการเปลียนแปลง
จานวนนักศึกษา (คน)
(ร้อยละ)
2560
2561
2562
2561
2562
2,547
2,703
2,558
6.1249 -5.3644
451
450
425
-0.2217 -5.5556
212
274
289
29.2453 5.4745
475
450
414
-5.2632 -8.0000
133
138
170
3.7594 23.1884
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รายการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยมุกดาหาร
รวมทั้งสิ้น

อัตราการเปลียนแปลง
จานวนนักศึกษา (คน)
(ร้อยละ)
2560
2561
2562
2561
2562
525
534
430
1.7143 -19.4757
4,343
4,549 4,268
4.7433 -5.7815

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.3
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อเฉลี่ยทั้ง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า คะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ เท่ากับ 45.25 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เท่ากับ 41.49 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพื้นที่
การศึกษากับระดับประเทศ พบว่า ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และมีความแตกต่างอยู่ระหว่าง 2.76–5.47 และเมื่อเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่้ากว่า 3.76
เมื่อเปรียบเทียบสองปีการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านภาษาและด้านค้านวณมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2559 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านเหตุผลมีคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าปีการศึกษา 2559 ซึ่ง
ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.85 ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง : เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2559 - 2560 กับระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ย ปี กศ.2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเทศ สพป.มห +สูงกว่า/-ต่า
กว่า
ด้านภาษา
52.67
47.20 -5.47
ด้านคานวณ
37.75
34.99 -2.76
ด้านเหตุผล
45.31
42.26 -3.05
เฉลี่ย
45.25
41.49 -3.76

เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา
ปี กศ.2559 ปี กศ.2560 +เพิ่ม/-ลด
47.04
34.40
48.51
43.34

47.20
34.99
42.26
41.49

+0.16
+0.59
-6.25
+1.85

ที่มา : ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เท่ากับ 39.79 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เท่ากับ 37.23 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่ าง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษากับระดับประเทศ พบว่า ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับ ประเทศ 1.69 และมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ต่้ากว่าระดับประเทศ
มีความแตกต่างอยู่ระหว่าง 2.18–4.71 และเมื่อเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่้ากว่า 2.56
เมื่อเปรียบเทียบสองปีการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2560 มีการทดสอบเพียง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่านั้น
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าปี
การศึกษา 2559 และในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยลดลง 2.79 ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้
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ตาราง : เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2559-2560 กับระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย ปี กศ.2560
ประเทศ สพป.มห +สูงกว่า
/-ต่ากว่า
46.58 44.32 -2.26
37.12 34.94 -2.18
36.34 38.03 1.69
36.34 31.63 -4.71
0.00
0.00
0.00
39.79 37.23 -2.56

เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา
ปี กศ.2559 ปี กศ.2560 +เพิ่ม/ลด
49.43
44.32
-5.11
37.25
34.94
-2.31
39.22
38.03
-1.19
30.41
31.63
1.22
43.81
0.00
40.02
37.23
-

ที่มา : ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เมื่อเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.46 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับระดับประเทศ พบว่า ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเมื่อเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่้า
กว่าอยู่ 0.87 ปีการศึกษา 2560 ทดสอบ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2559กับ 2560 พบว่า เพิ่มขึ้น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
ภาษาไทย เพิ่มขึ้น 1.94 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ลดลง 0.94-2.59 ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตาราง : เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2559-2560 กับระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ย ปี กศ.2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประเทศ สพป.มห +สูงกว่า
/-ต่ากว่า
ภาษาไทย
48.29 47.03 -1.26
คณิตศาสตร์
26.30 25.84 -0.46
วิทยาศาสตร์
32.28 31.85 -0.43
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 30.45 29.11 -1.34
สังคมศึกษา ศาสนาและ
0.00 0.00
0.00
วัฒนธรรม
เฉลี่ย
34.33 33.46 -0.87
ที่มา : ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
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เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา
ปี กศ.2559 ปี กศ.
+เพิ่ม2560
ลด
45.09
47.03
1.94
27.96
25.84
-2.12
34.44
31.85
-2.59
30.05
29.11
-0.94
48.09
0.00
37.13

33.46

-3.67
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6
ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยนของนั ก เรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 ปี การศึ กษา 2560 เมื่ อเฉลี่ ย
ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.59 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับระดับประเทศ
พบว่า ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเมื่อเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่้ากว่าอยู่ 1.64 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2559กับ 2560 พบว่า เพิ่มขึ้น 1 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น 0.47 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลดลง 1.38-3.02 ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง : เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2559-2560 กับระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ย ปี กศ.2560 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา
ประเทศ สพป.มห +สูง ปี กศ.
ปี กศ.
+เพิ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้
กว่า 2559
2560
ลด
/-ต่า
กว่า
ภาษาไทย
49.25 47.89 -1.36 50.40
47.89
-2.51
คณิตศาสตร์
24.53 22.75 -1.78 24.13
22.75
-1.38
วิทยาศาสตร์
29.37 28.41 -0.96 31.43
28.41
-3.02
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 28.31 25.97 -2.34 25.50
25.97
0.47
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 34.70 32.94 -1.76 34.90
32.94
-1.96
เฉลี่ย
33.23 31.59 -1.64 33.27
31.59
-1.68
ที่มา ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร:
2.3) สาธารณสุข
2.3.1) ประชากรแยกตามสิทธิการรักษาพยาบาล
รายงานความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพจังหวัดมุกดาหารแยกตามสิทธิ์ขึ้นทะเบียน ปีงบประมาณ
2561 พบว่าสิทธิ์ UC สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 67.97 รองลงมาสิทธิ์ประกันสังคม 15.94 สิทธิ์ข้าราชการ 6.65
ตาราง: จานวนความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ แยกตามสิทธิ์ ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดมุกดาหาร
อาเภอ
เมืองมุกดาหาร
นิคมค้าสร้อย

สิทธิ ข้าราช สิทธิ
ว่าง การ อื่นๆ
93 10,073 1,547

ประกัน
สังคม

ลง
ทะเบียน
จังหวัดอื่น
22,491
11,770

UC
เสีย
30 บาท
47,380

UC
สิทธิ อปท
ความ
ไม่เสีย STP
ครอบคลุม
30 บาท
(ร้อยละ)
51,257 418 1,889
99.94

8 2,430

70

7,359

3,581

15,619

17,446

27

520

99.98

ดอนตาล

14 2,868

360

6,902

3,054

13,284

18,145

76

583

99.97

ดงหลวง

13 1,301

43

5,313

2,428

9,833

20,034

13

356

99.97

ค้าชะอี

12 4,107

128

9,105

3,412

12,832

18,666

18

836

99.98

หว้านใหญ่

14 1,131

62

3,523

1,504

6,288

7,597

60

205

99.93

หนองสูง

1 2,721

49

4,323

1,301

5,126

8,171

3

498

100.00

155 24,631 2,259 59,016

27,050

110,362

141,316 615 4,887

99.96

รวม
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ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
2.3.2) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหารมีอัตราก้าลังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสาขาหลัก ให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ประชาชน โดยมีอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสาขาหลักต่อประชากร ดังนี้
ตาราง: ประเภทบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2562
จานวนบุคลากร(คน)
รวม
สัดส่วน
ประเภทบุคลากร สสจ.(ข้าราชการ
(ข้าราชการ ต่อประชากร
รพท. รพช. สสอ. รพ.สต.
/ลูกจ้าง) (จ.มุกดาหาร)
/ลูกจ้าง)
แพทย์
2
56 35
93
1:4,277
ทันตแพทย์
1
9
22
32
1:10,629
เภสัชกร
8
22 27
57
1:7,158
พยาบาลวิชาชีพ
4
286 209 1
101
601
1:581
พยาบาลเทคนิค
2
1
3
หัวหน้า สอ.(นวก.สส.)
1
55
56
หัวหน้า สอ.(จพ.สช.)
1
19
20
นักวิชาการ
55
23 17 36
44
175
สาธารณสุข
จพ.สาธารณสุขชุมชน
3
9
11
59
82
อื่นๆ
53
591 427 4
278
1,353
รวม
127
989 747 53 556
2,472
ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ตาราง: จานวนสถานบริการสุขภาพรัฐ แยกรายอาเภอ จังหวัดมุกดาหาร
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริม คลินิกทุกประเภท
อาเภอ
สุขภาพตาบล (แห่ง)
(แห่ง)
แห่ง
จานวนเตียง
เมืองมุกดาหาร
1
301
22
63
นิคมค้าสร้อย
1
30
10
4
ดอนตาล
1
30
13
1
ดงหลวง
1
30
9
2
ค้าชะอี
1
30
12
1
หว้านใหญ่
1
30
6
4
หนองสูง
1
30
6
3
รวม
7
481
78
76
ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารมีโรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 301 เตียง จ้านวน 1 แห่ ง และขนาด 30 เตียง จ้านวน
6 แห่ง รวมจ้านวนเตียงทั้งสิ้น 481 เตียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) จ้านวน 78 แห่งนอกจากนี้ยังมี
โรงพยาบาลเอกชน จ้านวน 1 แห่ง ขนาดเตียง 116 เตียง และมีคลินิกรวมทุกประเภท จ้านวน 76 แห่ง
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2.3.3) สถานะสุขภาพและปัญหาสุขภาพ
ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life expectancy at birth) ในช่วงปี
2551 - 2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2560 โดยปี 2561 ชาย 76.59 ปี (72.22 ปี) หญิง 82.91 ปี (80.25 ปี) (อายุ
คาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (e0) (Life Expectancy at Birth) ปี พ.ศ. 2559 - 2563 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ชาย 72.6
ปี หญิง 79.3 ปี ที่มาจากระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต)
แผนภาพ : อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด จังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2551 – 2561
100

79.83

80

79.47 79.54

60

72.27 71.56
68.28 72.16

73.89

82.61

80.8

80.5

77.86

72.48 73.67

74.1

40

80.25 82.91
72.22 76.59

76.68

ชาย

20

หญิง

0

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
2.3.4) สถิติชีพ จังหวัดมุกดาหาร มีแนวโน้มอัตราเกิดของประชากรลดลงจากปี พ.ศ. 2560
ส้าหรับอัตราตายของประชากรมีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2560 เช่นกัน
แผนภาพ : ร้อยละของอัตราเพิ่ม จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2549-2561
0.6

0.53

0.53

0.44

0.4

อัตราเพิม
่

0.44

0.41

0.37

0.25

0.2

0.25

0.33

0.26

0
2552

2553

2554

2555

2556

2557

ที่มา : ส้านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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2.3.5) ด้านอนามัยแม่และเด็ก
ปีงบประมาณ 2561 พบว่าจังหวัดมุกดาหาร พบมารดาตาย จ้านวน 2 ราย
แผนภาพ : อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพแสนคน ปี 2552 – 2561
อัตรามารดาตาย
80
60
40
20
0

23.98 24.59

27.18
0

63.09

25.85
0

0

0

0

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แผนภาพ : อัตราทารกตายปริกาเนิดจังหวัดมุกดาหาร ปี 2553 – 2561
8
6

5.09

อัตราทารกตายปริ กาเนิด

อัตราทารกตายปริกาเนิด

6.02

5.01

4

4.65

4.36

4.11
2.91

2

1.5

1.93

0
2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
2.3.6) สาเหตุการตาย
จากข้อมูลการตายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปี 2557-2559 ประชาชนใน
จังหวัดมุกดาหารมีสาเหตุการตายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อมากที่สุด จากข้อมูลพบว่า มีสาเหตุการตายจาก
ภาวะหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลวมากที่สุด รองลงมาคือ มะเร็งตับ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และโรค
ไตวาย
ตาราง : จานวนและอัตราตายต่อแสนประชากรของสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปี พ.ศ.2559-2561
ลาดับ
1

2559
2560
2561 (ม.ค. 61-ต.ค. 61)
สาเหตุการตาย จานวน
สาเหตุการตาย จานวน สาเหตุการตาย
จานวน
(อัตราต่อ
(อัตราต่อ
(อัตราต่อ
แสนคน)
แสนคน)
แสนคน)
สาเหตุการตาย
689
สาเหตุการตายอื่นที่ 375 โรคเสื่อมอื่นของ
223
อื่นที่ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน
ระบบประสาท ไม่
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ลาดับ

2

2559
2560
2561 (ม.ค. 61-ต.ค. 61)
สาเหตุการตาย จานวน
สาเหตุการตาย จานวน สาเหตุการตาย
จานวน
(อัตราต่อ
(อัตราต่อ
(อัตราต่อ
แสนคน)
แสนคน)
แสนคน)
และไม่ระบุ
(197.91) และไม่ระบุ
(107.30) ระบุรายละเอียด
(63.57)
รายละเอียด
รายละเอียด
มะเร็งตับ

101
(29.01)

3

โรคไตวาย

87
(24.99)

4

เบาหวาน

74
(21.26)

5

ปอดบวม

72
(20.68)

6

7

การติดเชื้อใน
กระแสเลือด
โรคมะเร็ง

65
(18.67)
47
(13.50)

8

9

เนื้องอกร้ายของ
หลอดลมหรือ
ปอด
โรคเสื่อมอื่นของ
ระบบประสาท

43
(12.35)
43
(12.35)

โรคเสื่อมอื่นของ
ระบบประสาท
ไม่ระบุรายละเอียด
ปอดบวม ไม่ระบุ
รายละเอียด
เนื้องอกร้ายของตับ
ไม่ระบุรายละเอียด
เบาหวานที่ไม่ระบุ
รายละเอียด ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน

192

สาเหตุการตายอื่นที่
ไม่ชัดเจนและไม่
(54.94)
ระบุรายละเอียด
136
(38.92)
100
(28.61)
89
(25.47)

ปอดบวม ไม่ระบุ
รายละเอียด
เนื้องอกร้ายของตับ
ไม่ระบุรายละเอียด
ไตวายเรื้อรัง ไม่
ระบุรายละเอียด

การติดเชื้อใน
87
เนื้องอกร้ายของ
กระแสเลือด ไม่ระบุ
หลอดลมหรือปอด
(24.89)
ชนิด
ไม่ระบุต้าแหน่ง
ไตวายที่ไม่ระบุ
รายละเอียด
ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุ
รายละเอียด
โรคเสื่อมของสมอง
ในวัยชรา มิได้
จ้าแนกไว้ที่ใด
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75

การติดเชื้อใน
กระแสเลือด ไม่
(21.46)
ระบุชนิด
57
(16.31)
50

ไตวายที่ไม่ระบุ
รายละเอียด

โรคเสื่อมของสมอง
ในวัยชรา มิได้
(14.31)
จ้าแนกไว้ที่ใด

198
(56.45)
104
(29.65)
88
(25.09)
71
(20.24)
65
(18.53)
63
(17.96)
60
(17.10)
59
(16.82)
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ลาดับ
10

2559
2560
2561 (ม.ค. 61-ต.ค. 61)
สาเหตุการตาย จานวน
สาเหตุการตาย จานวน สาเหตุการตาย
จานวน
(อัตราต่อ
(อัตราต่อ
(อัตราต่อ
แสนคน)
แสนคน)
แสนคน)
โรคติดเชื้ออื่น
39
เนื้องอกร้ายของ
43 เบาหวานที่ไม่ระบุ
53
หลอดลมหรือปอด
รายละเอียด ไม่มี
(11.20)
(12.30)
(15.11)
ไม่ระบุต้าแหน่ง
ภาวะแทรกซ้อน

ที่มา : ส้านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2.3.7) สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ด้านสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ปี 2557 ถึงปี 2561 พบว่าโรค
อุจจาระร่วงมีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาได้แก่โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดอักเสบ และอาหารเป็นพิษ ติดอันดับ 1 ใน
10 ของปี 2556 จนถึงปี2561 ดังแสดงได้ตามตารางดังต่อไปนี้
ตาราง : สาเหตุการป่วยด้วยโรคติดต่อ ทางระบาดวิทยา ปี 2561 จังหวัดมุกดาหาร 10 อันดับแรกปี 2561
(ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561)
จานวนป่วย

อัตราป่วย
(ต่อประชากรแสนคน)
2,618.44

จานวน
เสียชีวิต
0

ลาดับ

โรค

1

อุจจาระร่วงเฉียบพลัน

9185

2

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

3030

863.78

0

3

ปอดอักเสบ

1857

529.39

0

4

อาหารเป็นพิษ

994

283.37

0

5

ไข้หวัดใหญ่

842

240.04

0

6

ตาแดง

449

128.00

0

7

สุกใส

435

124.01

0

8

มือเท้า ปาก

316

90.08

0

9

ไข้เลือดออก

231

65.85

0

10

โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

190

54.16

0

ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
1 - 33

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.4) ความมั่นคงของมนุษย์
ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดมุกดาหาร ในปี 2562 จากส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร โดยเป็นข้อมูลกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารมีสถานการณ์ ดังนี้
1) สถานการณ์เด็ก (อายุต่ากว่า 18 ปี) มีเด็กที่ประสบปัญหา จ้านวน 79,622 คน มีเด็กที่ประสบ
ปัญหา จ้านวน 6,528 คน คิดเป็นร้อยละ 8.19 ของจ้านวนเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
2) สถานการณ์เ ยาวชน (อายุ 18 ปี – 25 ปีบริบูรณ์ ) เยาวชนในจังหวัดมุกดาหาร มีจ้านวน
35,159 คน มีเยาวชนที่ประสบปัญหา จ้านวน 1,274 คน คิดเป็นร้อยละ 3.62 ของจ้านวนเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
3) สถานการณ์วัยแรงงาน (อายุตั้งแต่ 25 ปี –60 ปีบริบูรณ์) วัยแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร
มีจ้านวน 183,036 คน มีวัยแรงงานที่ประสบปัญหา จ้านวน 5,815 คน คิดเป็นร้อยละ 3.19 ของจ้านวนวัยแรงงาน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
4) สถานการณ์ผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ผู้สูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร มีจ้านวน 48,265
คน มีผู้สูงอายุประสบปัญหา จ้านวน 6,410 คน คิดเป็นร้อยละ 13.28 ของจ้านวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
5) สถานการณ์ครอบครัว
5.1) ครอบครัวที่มีการจดทะเบียนอย่า จ้านวน 514 ครัวเรือน
5.2) ครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ม าตรฐานครอบครัวเข้มแข็งของจังหวัดมุกดาหาร คิดเป็นร้อย
ละ 62.91 ของจ้านวนครัวเรือนที่มีการส้ารวจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จ้านวน 920 ครัวเรือน
5.3) ครอบครัวที่มีการกระท้าความรุนแรงต่อกัน (ความรุนแรงด้านร่างกาย จิตใจ และ
เพศ) จ้านวน 15 ครอบครัว
6) ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
พื้นที่สร้างสรรค์และกิจกรรมในชุมชน
6.1) คนไร้ที่ผึ่ง จ้านวน 17 คน
6.2) คนขอทาน จ้านวน 5 คน
6.3) ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จ้านวน 10,269 คน
6.4) ครัวเรือนที่ประสบปัญหาทางสังคม จ้านวน 4,746 ครัวเรือน
6.5) จ้านวนผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จ้านวน 103,204 คน
จังหวัดมุกดาหารมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนค้าขอมีบัตรประจ้าตัวคนพิการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึง
ปัจจุบัน จ้านวนทั้งสิ้น 11,179 คนเป็นเด็กพิการ (อายุต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) จ้านวน 620 คน เป็นชาย 381 คน เป็น
หญิง 239 คน โดยเด็กพิการได้รั บเบี้ ยยั งชีพของเด็กพิการที่จดทะเบียน ร้อยละ 100 ส้าหรับผู้สูงอายุที่พิการที่จด
ทะเบียน (60 ปี ขึ้นไป) มีจ้านวน 5,126 คน เป็ นชาย 2,582 คน เป็นหญิง 2,544 คน ได้รับเบี้ยผู้ สูงอายุพิการที่จด
ทะเบียน ร้อยละ 100
ตาราง : สถิติคนพิการที่ขึ้นทะเบียน ของจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2562
ประเภทความพิการ
ชาย
หญิง
รวม
ทางการเห็น
611
577
1,188
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
1,639
1,670
3,309
ทางการเคลื่อนๆหวหรือทางร่างกาย
2,150
1,369
3,519
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
1,293
541
1,834
ทางสติปัญญา
385
360
745
ทางการเรียนรู้
53
21
74
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ทางออทิสติก
พิการมากกว่า 1 ประเภท
ไม่ระบุ (ไม่ได้ระบุประเภทของความพิการ)
รวม

65
249
3
6,448

18
172
3
4,731

83
421
6
11,179

ที่มา : ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562)
2.5) แรงงาน
จากข้อมูลการส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร ปี พ.ศ. 2561 พบว่า จังหวัดมุกดาหารมีประชากร ที่มีอายุ
15 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ จ้านวน 275,371 คนโดยมีสถานภาพแรงงานดังนี้
2.5.1) กาลังแรงงานและการมีงานทา
จาการส้ ารวจในปี พ.ศ. 2562 พบว่ าจั งหวั ดมุ กดาหารมีผู้ ที่ อยู่ ในก้ าลั งแรงงานทั้ งหมดจ้ านวน
193,767 คน หรือร้อยละ 70.35 ของผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในจ้านวนนี้เป็นผู้มีงานท้า 192,796 และมีผู้ว่างงาน 971
คน ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในก้าลังแรงงานทั้งหมดจ้านวน 80,801 คน หรือร้อยละ 29.65 ของผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แบ่งได้
เป็นผู้ท้างานบ้าน จ้านวน 18,792 คน เรียนหนังสือ จ้านวน 21,469 คน และอื่นๆ 37,089 คน
ตาราง : สถานภาพแรงงานและอัตราการว่างงาน จังวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2558 - 2562
พ.ศ.

ประชากร
อายุ 15 ปี
ขึ้นไป

2558
2559
2560
2561
2562

274,804
275,157
275,215
275,371
275,416

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
รวม

197,738
196,184
193,680
197,277
193,767

ผู้มีงานทา ผู้ว่างงาน รอฤดูกาล

195,889
194,164
192,209
195,334
192,796

1,115
1,243
1,488
1,411
971

734
776
473
532
848

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
ทางาน เรียน
รวม
อื่นๆ
บ้าน หนังสือ

77,066
78,973
81,535
78,094
80,801

21,855
23,515
21,954
19,536
18,792

19,626
18,864
20,872
21,469
21,405

35,585
36,594
38,709
37,089
40,604

อัตรา
การว่างงาน
(ร้อยละ)

0.56
0.63
0.77
0.72
0.44

หมายเหตุ: อัตราการว่างงาน = (ผู้ว่างงาน/ผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน) x 100
ที่มา: ส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
2.5.2) อัตราการว่างงาน
อัตราการว่างงานของจังหวัดมุกดาหาร ในแต่ละไตรมาสมีการปรับตัวสูงขึ้นและลดลงตามปัจจัย
ฤดูกาลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากจังหวัดมุกดาหารแรงงานส่วนใหญ่ท้างานอยู่ในภาคเกษตรกรรม และในปี 2562
อัตราการว่างงานลดลงเหลือร้อยละ 0.44 ทั้งนี้ผู้ที่มีงานท้าหมายความรวมถึงผู้ที่ช่วยท้างานในธุรกิจหรือท้างานในไร่
นาเกษตรของครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างเป็นตัวเงินด้วย
2.5.3) แรงงานนอกระบบ
ตาราง : จานวนแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบในจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2558 – 2562
แรงงาน(คน)
2558
2559
2560
2561
2562
รวมแรงงานทั้งสิ้น (ผู้มีงานท้า)
202,335 199,573 194,318 205,432 199,818
แรงงานในระบบ
41,194 43,488 43,084 43,546 33,764
แรงงานนอกระบบ
161,141 156,085 151,234 161,886 166,054
สัดส่วนแรงงานนอกระบบต่อแรงงานทั้งสิ้น (ร้อยละ)
79.6
78.2
77.8
78.8
83.1
ที่มา: การส้ารวจแรงงานนอกระบบ ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
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จากข้อมูลการส้ารวจแรงงานนอกระบบของส้ านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าปี พ.ศ. 2562 จ้านวนแรงงานใน
จังหวัดมุกดาหารส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ มีสัดส่วนแรงงานนอกระบบต่อแรงงานทั้งสิ้น ร้อยละ 83.1 โดยแรงงาน
นอกระบบส่วนใหญ่ของจังหวัดมุกดาหารอยู่ในภาคเกษตรกรรมมากที่สุดถึงร้อยละ 68.1
2.5.4) แรงงานต่างด้าว
ตาราง : จานวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2558 – 2562
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
รวมทั้งสิ้น
ปี
(คน)
ทั่วไป น้าเข้าตาม MOU พิสูจน์สัญชาติ 3 สัญชาติ ชนกลุ่มน้อย
2558
1,255
62
50
29
1,111
3
2559
1,060
123
59
338
540
3
2560
1,221
145
207
344
525
7
2561
1,322
132
435
748
7
2562
1,363
133
541
682
7
ที่มา : ส้านักงานจั ดหางานจังหวัดมุกดาหาร (ข้อมูล ณ 25 กันยายน 2562)
ส้าหรับข้อมูลแรงงานต่างด้าวท้างานในจังหวัดมุกดาหารปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) จ้านวน
ทั้งสิ้น 1,363 คน แยกเป็น คนต่างด้าวมาตรา 9 ทั่วไป จ้านวน 133 คน น้าเข้า MOU 541 คน พิสูจน์สัญชาติ 682 คน
มาตรา 13 ชนกลุ่มน้อย 7 คน และยังไม่พบคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย (บัตรสีชมพู)
แนวโน้มการจ้างแรงงานต่างด้าวในอนาคต
จังหวัดมุกดาหารเป็ นจั งหวัดเขตพั ฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีแนวโน้มที่นักลงทุนจะเข้ามาลงทุน ในจังหวัด
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การเคลื่อนย้ายเข้ามาท้างานของแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นแรงงานระดับฝีมือ หรือแรงงานไร้ฝีมือใน
จังหวัดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้รัฐบาล ยังเห็นชอบให้จ้า งแรงงานต่างด้าวที่
จะเข้ามาท้างานแบบไป – กลับ หรือตามฤดูกาล (มาตรา 64) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่จังหวัดชายแดน
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งจะสามารถสนองความต้องการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้
เป็นอย่างดี
ปัญหาแรงงานต่างด้าว
1) เนื่องจากจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับสปป.ลาว และงานบางประเภทคนไทยไม่ท้า ท้าให้
ขาดแคลนแรงงานในบางประเภทกิจการ เช่น งานก่อสร้าง งานผู้รับใช้ในบ้าน และกรรมกรอื่นๆ เป็นต้น ท้าให้นายจ้าง
บางรายจ้างแรงงานต่างด้าวทดแทน
2) คนต่างด้าวสัญชาติลาวตามแนวชายแดนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน และมีครอบครัวกับคนไทย
ยากต่อการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
3) ขั้นตอนในการขอจ้างแรงงานต่างด้าวมีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลาด้าเนินการนาน เช่น การน้าเข้าตาม MOU ท้าให้นายจ้างบางรายเลือกที่
จะลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแทน
4) นายจ้างต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาท้างานในภาคเกษตรตามฤดูกาล เช่น งานตัดอ้อย งานเกี่ยว
ข้าว ด้านา เป็นต้น โดยต้องการให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท้างานแบบไป-กลับ หรือตามฤดูกาล และการจ้างงาน
ชั่วคราวตามแนวชายแดน (มาตรา 64) แต่ยังไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจากบันทึกความตกลงว่าด้วยการเดินทาง
ข้ามแดนระหว่างไทย -สปป.ลาว ยังไม่ได้รับการแก้ไข คือ การเพิ่มวัตถุประสงค์ให้สามารถเดินทางเข้ามาท้างานแบบ
ไป-กลับ หรือตามฤดูกาลได้
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2.6) ความมั่นคงและความปลอดภัย
2.6.1) ยาเสพติด
สถานการณ์ ยาเสพติ ด ในภาพรวมของจังหวัดมุกดาหาร : ในพื้นที่ยังคงมีการลักลอบน้าเข้า
ยาเสพติด ตามแนวชายแดน ทั้งทางด่านถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร
ด่านประเพณี และช่อ งทางธรรมชาติ ตามริ มฝั่ งแม่ น้าโขง กลุ่ ม นักค้ าจากพื้ นที่ต อนในเดิ นทางเข้ าไปติดต่ อซื้ อ
ยาเสพติด ใน สปป.ลาว รวมทั้งติดต่อซื้อทางโทรศัพท์แล้วว่าจ้างราษฎรในพื้นที่แนวชายแดน ราษฎรของ สปป.ลาว
เป็นผู้ขนเข้ามาในประเทศ การล้าเลียงเข้ามาในพื้นที่จะเป็นรูปแบบกองทัพมด
สถิติการจับกุมยาเสพติดทุกประเภท ในห้วงรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจับกุมรวมทุกข้อหา
ทั้งหมด 2,965 คดี ผู้ต้องหา 2,977 คน พบของกลางยาเสพติดประกอบด้วย ยาบ้า 5,950,060.5 เม็ด กัญชาแห้ง
2,612.93 กิโลกรัม กัญชาสด 85 ต้น ยาไอซ์ 543.73 กรัม กระท่อม 6 ต้น 5 กรัม และเฮโรอีน 400 กรัม
ตาราง : สถิติการจับกุมคดียาเสพติด พ.ศ. 2561 – 2563
การจับกุมคดียาเสพติด

2561
(ต.ค.60-ก.ย.61)

2562
(ต.ค.61-ก.ย.62)

การจับกุมยาเสพติด
 จับกุม
3,197 คดี
 ผู้ต้องหา
3,177 คน
ประเภทยาเสพติด (ของกลาง)
 เฮโรอีน
 ยาบ้า
494,305 เม็ด
 ยาไอซ์
174.1 กรัม
 กัญชาแห้ง
1,075.66 กก.
 กัญชาสด
1 กก./515.42 กรัม/76 ต้น
 กระท่อม
1,569 กรัม
 กาวสังเคราะห์
2 ถุง/4 กระป๋อง
 ทินเนอร์
ที่มา : ต้ารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

2563
(ต.ค.62-ก.ย.63)

2,965 คดี
2,977 คน

2,965 คดี
2,977 คน

8,681,209 เม็ด
354.09 กรัม
407.80 กก.
198 ต้น
12.1 กรัม
10 กระป๋อง
4 ขวด

400 กรัม
5,950,060.5 เม็ด
543.73 กรัม
2,612.93 กก.
85 ต้น
6 ต้น 5 กรัม
-

2.6.2) สถิติการหลบหนีเข้าเมืองและการลักลอบหนีภาษี
ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน วั ด ได้ จ ากคดี ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ ง
คดีลักลอบขนถ่ายสินค้าหนีภาษี และคดียาเสพติด ในปี 2563 พบว่าคดีหลบหนีเข้าเมืองมีจ้านวนลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา แต่กลับพบว่าคดีลักลอบขนถ่ายสินค้าหนีภาษีและคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตาราง : สถิติคดีหลบหนีเข้าเมืองและคดีลักลอบขนถ่ายสินค้าหนีภาษี พ.ศ. 2559 - 2562
2561
2562
2563
ประเภทคดี
(ต.ค.60-ก.ย.61) (ต.ค.61-ก.ย.62) (ต.ค.62-ก.ย.63)
คดีหลบหนีเข้าเมือง (คน)
895
2,944
758
คดีลักลอบขนถ่ายสินค้าหนีภาษี (คดี)
69
93
138
ที่มา : ต้ารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
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2.6.3) สถิติคดีอาญา
ตาราง : สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ จาแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2559 - 2562
2559
2560
2561
ประเภทความผิด
รับแจ้ง

จับกุม

รับแจ้ง

รับแจ้ง

รับแจ้ง

จับกุม

2562
รับแจ้ง

จับกุม

คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกาย และเพศ
103
77
77
70
70
67
77
75
คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
241
157
267
199
205
187 216 192
คดีที่น่าสนใจ
305
99
250
94
273
75 241
79
คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
2,734 3,210 3,708 3,967 4,608 5,034 4,349 4,736
รวม
3,383 3,543 4,302 4,330 5,156 5,363 4,883 5,082
ที่มา : ต้ารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
2.7 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.7.1) ไฟฟ้า
การใช้ไฟฟ้าของภาคประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหาร ในปี 2562 มีจ้านวนผู้ใช้
ไฟฟ้าทั้งหมด 106,822 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2,908 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.80 ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้
ส่วนใหญ่จะเป็นสถานธุรกิจและอุตสาหกรรม ร้อยละ 57.25 รองลงมาคือที่อยู่อาศัย ร้อยละ 36.16 และสถานที่
ราชการและสาธารณะ ร้อยละ 4.25 และอื่น ๆ ร้อยละ 2.35 โดยปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในจังหวัดรวมทั้งสิ้น
328.57 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง สามารถให้บริ การไฟฟ้าครอบคลุม 7 อ้าเภอ ในระยะที่ผ่านมาพบว่าแนวโน้มการใช้
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 19.58 ล้านกิโลวัตต์/
ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.34
ตาราง: สถานการณ์ใช้ไฟฟ้า จาแนกรายอาเภอ พ.ศ. 2562
การจาหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง)
จานวน
ที่
อาเภอ
ผู้ใช้ไฟฟ้า
สถานธุรกิจและ สถานที่ราชการ
รวม
ที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
(ราย)
อุตสาหกรรม และสาธารณะ
1 เมืองมุกดาหาร
41,693
219.14
56.84
150.96
7.39 3.95
2 นิคมค้าสร้อย
12,524
25.11
13.63
9.14
1.27 0.87
3 ดอนตาล
12,524
20.06
12.06
5.80
0.93 1.27
4 ดงหลวง
11,633
19.16
8.83
8.89
1.23 0.21
5 ค้าชะอี
13,438
13,438
21.79
13.30
6.49 1.54
6 หว้านใหญ่
6,850
12.53
7.58
3.27
0.85 0.84
7 หนองสูง
7,839
10.78
6.37
3.55
0.71 0.15
รวม
106,822 328.57 118.81
188.11
13.92 7.73
ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
2.7.2) ประปา จังหวัดมุกดาหารมีส้านักงานการประปาส่ วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร จ้านวน
1 แห่ง ให้บริการในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยใช้น้าจากแม่น้าโขงเป็นแหล่งน้้าดิบ มีเขตจ้าหน่ายน้้าในความ
รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร อีกจ้านวน 5 แห่ง คือ ค้าชะอี ดอนตาล หว้านใหญ่ ดงหลวง
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และนิคมค้าสร้อยมีจ้านวนผู้ใช้น้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จั งหวัดมุกดาหาร จ้านวน 16,485 ราย
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 158.53 ตารางกิโลเมตร
ตาราง : สถานการณ์ใช้น้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561 - 2562
รายละเอียด
ก้าลังการผลิต (ลบ.ม./ชม)
ปริมาณน้้าที่ผลิตได้ (ลบ.ม./ปี)
ปริมาณน้้าที่จ้าหน่ายแก่ผู้ใช้น้า (ลบ.ม./ปี)
ปริมาณน้้าที่จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และรั่วไหล (ลบ.ม./ปี)
จ้านวนผู้ใช้น้า (ราย)

ปริมาตร
2561
1,680
6,002,614
4,260,068
219,074
16,485

2562
1,680
7,642,555
4,260,068
304,000
16,485

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
นอกจากการให้บริการน้้าประปาของส้านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหารยังมีการให้
บริการน้้าประปาในรูปแบบของประปาหมู่บ้านหรือประปาชนบทโดยเป็นการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ และจากการส้ารวจการใช้น้าของครัวเรือนทั้งหมดของจังหวัดมุกดาหารในปี 2562 พบว่า
ครั วเรื อนส่ วนใหญ่ มี น้ าประปาใช้ ภายในบ้ าน ร้ อยละ 90.9 รองลงมาเป็ นการใช้ น้ าบ่ อ/น้้ าบาดาลภายในบ้ าน
ร้อยละ 3.3 ส่วนน้้าดื่มครัวเรือนส่วนใหญ่ซื้อน้้าบรรจุขวด/ถัง ร้อยละ 87.9 รองลงมาดื่มน้้าประปาภายในบ้าน ร้อยละ
3.3 (ข้อมูลจากการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562)
2.7.3) ถนน/เส้นทาง จังหวัดมุกดาหารมีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดใช้ติดต่อภายใน
จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงได้โดยสะดวกสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ถึงจังหวัดมุกดาหาร
โดย
เส้นทางที่ 1 กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-โพนทอง-ค้าชะอีมุกดาหาร
เส้นทางที่ 2 กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-ประทาย-พุทไธสง-พยัคภูมินิสัย-เกษตรพิสัยสุวรรณภูมิ-ยโสธร-ทรายมูล-กุดชุม-เลิงนกทา-นิคมค้าสร้อย-มุกดาหาร
เส้นทางที่ 3 กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-บ้านไผ่-บรบือ-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-สมเด็จกุฉินารายณ์-ค้าชะอี-มุกดาหาร
เส้นทางที่ 4 กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-ขอนแก่น-ยางตลาด-กาฬสินธุ์-นาไคร้-ค้าชะอีมุกดาหาร
เส้นทางคมนาคมในเขตจังหวัดมุกดาหาร แบ่งเป็นสายทางตามหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้
1) เส้ น ทางที่ อ ยู่ ใ นเขตความรับ ผิ ด ชอบของกรมทางหลวง 13 เส้ น ทาง รวมระยะทางทั้ ง สิ้ น
368.038 กิโลเมตร
2) เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของส้านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหารถ่ายโอนภารกิ จ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี 2546 จ้านวน 70 สาย ปี 2547 จ้านวน 33 สาย รวมระยะทางทั้งสิ้น 401.76
กิโลเมตร และมีโครงข่ายทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ จ้านวน 13 สาย ระยะทางรวม ทั้งสิ้น 254.032
3) เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ้านวน 40 สาย ถนนลาดยาง จ้านวน 48 สาย และถนนลูกรัง จ้านวน 83 สาย รวมระยะทางทั้งสิ้น 677.052
กิโลเมตร
ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารยังไม่มีสนามบินและทางรถไฟผ่าน
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2.7.4) การสื่อสาร
ไปรษณีย์ จังหวัดมุกดาหารมีที่ท้าการไปรษณีย์จ้านวน 7 แห่ง ในปี 2562 มีการบริการไปรษณีย์แยก
เป็นไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา จ้านวน 3,655,375 ชิ้น พัสดุไปรษณีย์ จ้านวน 9,372 ชิ้น และบริการพิเศษ จ้านวน 587,938
ชิ้น นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนให้บริการบริการไปรษณีย์ในพื้นที่ด้วย
ตาราง: บริการไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2558 - 2562
ที่ทาการไปรษณีย์
บริการไปรษณีย์ (ชิ้น)
พ.ศ.
(แห่ง)
ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา พัสดุไปรษณีย์ บริการพิเศษ
2558
7
2,502,079
30,126
401,455
2559
7
577,825
18,094
334,140
2560
7
415,011
12,625
319,088
2561
7
3,025,034
14,212
671,109
2562
7
3,655,375
9,372
587,938
ที่มา: บริษัทไปรษณีย์ไทยจ้ากัด
โทรศัพท์ จังหวัดมุกดาหารมีชุมสายโทรศัพท์ ทั้งหมด 43 ชุมสาย มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน
จ้านวน 20,683 หมายเลข โดย บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) มีหมายเลขโทรศัพท์ให้บริการ 15,312 เลขหมาย และ
บริษัทสัมปทาน มีหมายเลขโทรศัพท์ให้บริการ 5,371 เลขหมาย และมีเลขหมายที่มีผู้เช่าทั้งสิ้น 9,903 เลขหมาย
ส้าหรับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ต ในปี 2561 พบว่าจังหวัดมุกดาหารมีผู้ ใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่หรือ
โทรศัพท์มือถือที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป จ้านวน 272,959 ราย และมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 141,997 ราย (การส้ารวจการมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน)
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1) ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ประมาณ 2,712,394 ไร ดานทิศเหนือและทิศตะวันตกเปนภูเขาสูงตอจากเทือกเขา
ภูพาน เป็นปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง ดานทิศใตและทิศตะวันออกเปนที่ราบสลับภูเขา ประกอบดวย
ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง มีพื้นที่ได้รับการคุ มครองพื้นที่ป่าโดยประกาศเปน ป่าสงวนแห่งชาติ 13 แหง อุทยาน
แหงชาติ 3 แห่ง เขตรักษาพันธุสัตวปา 1 แหง เขตหามลาสัตวปา 1 แหง วนอุทยาน 1 แหง และ สวนรุกขชาติ 1 แหง
มีพื้นที่ป่าคงสภาพประมาณ 851,056.04 ไร คิดเปนรอยละ 33 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบพื้นที่ป่าไม้ในทุกอ้าเภอพื้นที่
ป่าไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลงที่หนึ่ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลงที่สอง ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงบังอี่ แปลงที่สาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลงที่สี่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลงที่ห้า ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงบังอี่ แปลงที่หก ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลงที่เจ็ด ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าดง
ภูสีฐาน ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู แปลงที่หนึ่ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู แปลงที่สอง
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู แปลงที่สาม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อุทยานแห่งชาติภูผายล
และอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว สภาพพื้นที่ป่าไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ้านวนเพิ่มขึ้น ๘๔๘.๔๘ ไร่ หรือร้อยละ 0.10
ในรอบปีที่ผ่านมา (ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ.2561- 2562 ; จากรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท้าข้อมูลพื้นที่ป่าไม้
ปี พ.ศ.2561 - 2562 กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
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ตาราง : สถิติข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดมุกดาหาร ย้อนหลัง 5 ปี
ปี พ.ศ. (พื้นที่ :ไร่)
2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562
พื้นที่ป่าไม้
863,281.21 856,604.01 854,598.44 850,207.56 851,056.04
ร้อยละพื้นที่ป่า
33.48
33.22
33.14
32.97
33.00
ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท้าข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ.2561 - 2562 กรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
3.2) ทรัพยากรน้า
3.2.1) แหล่งน้าผิวดิน
- แม่น้าสายหลัก ได้แก่ แม่น้าโขง ไหลผ่านพื้นที่ 3 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองมุกดาหาร อ้าเภอหว้านใหญ่
และอ้าเภอดอนตาล โดยที่ใช้เป็นแหล่งน้้าดิบเพื่อการผลิตน้้าประปา การเกษตรกรรม และการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
อื่นๆ เช่น การคมนาคม การขนถ่ายสินค้า การดูดทราย การประมง เป็นต้นและมีล้าน้้าสาขา ได้แก่ ห้วยมุก ห้วยบางทราย
ห้วยบังอี่ ห้วยชะโนด
- อ่างเก็บน้้า จ้านวน 22 แห่ง
ตาราง : อ่างเก็บน้าในจังหวัดมุกดาหาร
ความจุ
พื้นที่ ชป. พื้นที่รับผล
(ล้าน ลบ.ม.)
(ไร่) ประโยชน์ (ไร่)
1 อ่างเก็บน้้าห้วยขี้เหล็ก
ด่านยาว
นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย
26.75
10,025
10,025
2 อ่างเก็บน้้าห้วยชะโนด
หนองหนาว หนองบัว
ดงหลวง
18.40
16,000
18,000
3 อ่างเก็บน้้าห้วยคันแทใหญ่
ศรีมงคล
ค้าชะอี
ค้าชะอี
4.62
5,200
4 อ่างเก็บน้้าห้วยมุก
ดอนสวรรค์ น้้าเที่ยง
ค้าชะอี
4.90
1,656
1,656
5 อ่างเก็บน้้าห้วยไผ่
แก่งนาง
กกตูม
ดงหลวง
12.80
1,600
1,600
6 อ่างเก็บน้้าห้วยพุ(ห้วยแข้)
นาหินกอง
กกตูม
ดงหลวง
4.50
3,000
2,399
7 อ่างเก็บน้้าห้วยพุง
นาโคกกุง
กกตูม
ดงหลวง
4.00
1,405
1,200
8 อ่างเก็บน้้าห้วยหินลับ
หนองแคน
หนองแคน ดงหลวง
4.00
1,700
1,700
9 อ่างเก็บน้้าห้วยไร่
โพนไฮ
หนองแคน ดงหลวง
2.80
1,500
1,425
10 อ่างเก็บน้้าห้วยทา
แก่งนาง
กกตูม
ดงหลวง
2.23
1,200
1,200
11 อ่างเก็บน้้าห้วยหอย
ปากช่อง
กกตูม
ดงหลวง
2.00
1,300
1,300
12 อ่างเก็บน้้าห้วยตะไถ
ค้าผักกูด
กกตูม
ดงหลวง
0.83
400
400
13 อ่างเก็บน้้าบ้านสานแว้
สานแว้
กกตูม
ดงหลวง
0.54
500
100
14 อ่างเก็บน้้าห้วยไร่ 2
โพนไฮ
ดงมอน
เมือง
2.68
3,284
1,284
15 อ่างเก็บน้้าห้วยสิงห์
โนนศรี
นาสีนวน
เมือง
0.74
800
800
16 อ่างเก็บน้้าห้วยขี้เหล็กตอนบน ภูผาหอม
นาสะเม็ง
ดอนตาล
1.20
1,000
1,000
17 อ่างเก็บน้้าห้วยแคน
โคกยาว
หนองแคน ดงหลวง
2.10
750
370
18 อ่างเก็บน้้าห้วยขาหน้า
หนองคอง
พังแดง
ดงหลวง
1.70
1,300
1,300
19 อ่างเก็บน้้าห้วยหมากไฟ
ดอนม่วงพัฒนา โพนทราย เมือง
1.50
800
800
20 อ่างเก็บน้้าห้วยหินลาด
โคกขามเลียน ดงเย็น
เมือง
1.35
1,300
1,300
21 อ่างเก็บน้้าถ้าไม้ดู่
กกไฮ
ค้าชะอี
ค้าชะอี
1.70
1,500
1,500
22 อ่างเก็บน้้าจุดที่ 3
ศรีถาวรพัฒนา กกตูม
ดงหลวง
0.14
100
รวม
101.26 54,431
49,359
ที่

โครงการ

บ้าน

ตาบล

ที่มา : โครงการชลประทานมุกดาหาร
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3.2.2) ทรัพยากรน้าบาดาล
บ่อน้้าบาดาลที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 มีจ้านวน 1,064 บ่อ
ตาราง : สถิติบ่อบาดาล จังหวัดมุกดาหาร ปี 2556 – 2563 (กันยายน 2563)
ประเภท
อุปโภคหรือบริโภค
ธุรกิจ
เกษตรกรรม
รวม

2556
202
130
20
352

2557
202
135
20
357

2558
236
128
20
384

2559
273
136
18
427

2560
330
152
40
522

2561
360
192
60
612

2562
460
216
61
737

2563
580
218
266
1,064

ที่มา : กรมทรัพยากรน้้าบาดาล, ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร : กันยายน 2563
จากสถิติ ปี พ.ศ. 2556 – 2563 บ่อบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภค ธุรกิจ และธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เนื่องจากเกิดปัญหาภัยแล้งไม่มีน้าดื่มน้้าใช้ ทรัพยากรน้้าบาดาลจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ปัญหา/อุปสรรค การดาเนินงาน
1) ผู้ประกอบกิจการน้้าบาดาลหรือผู้ประสงค์ใช้น้าบาดาล ไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ.
2520 ท้าให้เกิดการขุดเจาะบาอบาดาล โดยไม่ได้รับใบอนุญาตมากขึ้น และไม่ได้เข้าระบบให้ถูกต้อง
2) การตรวจสอบบ่อบาดาล พนักงานเจ้าหน้าที่ในจังหวัดมุกดาหารน้อย ไม่สามารถก้ากับดูแลได้อย่างทั่วถึง
3) ช่างเจาะน้้าบาดาล ไม่มีใบอนุญาตช่างเจาะ อาจท้าให้การขุดเจาะน้้าบาดาลไม่เป็นตามหลักวิชาการ
4) บ่อบาดาลที่มีการขุดเจาะอยู่เดิมช้ารุด มีปริมาณน้้าไม่เพียงพอ ไม่มีการบ้ารุงรักษาเป่าล้าง
5) งบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมบ่อบาดาลที่มีอยู่เดิมมีไม่เพียงพอ
6) ระบบประปาส่วนใหญ่อาศัยพลังงานไฟฟ้าท้าให้ระบบประปายังมีต้นทุนสูง ประกอบกับพื้นที่ที่ด้าเนินการขุด
เจาะบ่อบาดาลบางพื้นที่ห่างไกลระบบไฟฟ้า หากจะต้องเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าไปยังบ่อบาดาลที่ขุดเจาะจะต้องใช้งบประมาณ
จ้านวนมาก
7) ราษฎรมีความต้องการนวัตกรรมใหม่ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบโซล่าเซลล์เป็นต้นทุนพลังงานซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายต่้า
8) ระบบกระจายน้้ามีไม่ทั่วถึง และเข้าไม่ถึงพื้นที่เกษตร เนื่องจากพื้นที่มีลักษณะกระจาย
9) แหล่งน้้าธรรมชาติ พื้นที่แก้มลิง หรืออ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กกระจายไม่ทั่วถึง
3.2.3) ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
การจ้าแนกประเภทพื้นที่ดินของจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย 7 อ้าเภอ 52 ต้าบล 526 หมู่บ้าน
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 2,712,394 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
1) พื้นที่สาธารณะ
25,510 ไร่
2) พื้นที่ราชพัสดุ
10,701 ไร่
3) พื้นที่ สปก.
497,437 ไร่
4) พื้นที่อุทยานแห่งชาติ/ป่าสงวนฯ
1,186,689 ไร่
5) พื้นที่เขตนิคมสหกรณ์
216,977 ไร่
6) พื้นที่นิคมสร้างตนเอง
118,750 ไร่
7) พื้นที่เอกสารสิทธิ์
749,302 ไร่
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สภาพภูมิประเทศขอจังหวัดมุกดาหาร ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีที่ราบเหมาะแก่การเกษตรค่อนข้าง
จ้ากัด กลุ่มดินในพื้นที่ส่วนใหญ่ แบ่งออกเป็นดังนี้
- กลุ่มดินไร่ พบร้อยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด มีลักษณะดินร่วมถึงดินปนทราย มีการระบายน้้า
ค่อนข้างดีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่้า
- กลุ่มดินพื้นที่สูงและภูเขา พบร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมด พบในบริเวณที่มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขา
หรือเทือกเขา ส่วนใหญ่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 เป็นบริเวณที่ไม่เหมาะสมส้าหรับน้าไปใช้ประโยชน์ในทาง
การเกษตร เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติและเพื่อรักษาแห่งต้ นน้้าล้า
ธาร
- กลุ่มดินคละ ซึ่งมีลักษณะดินในกลุ่มดินไร่คละดินนา พบเพียงร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมดและ
กลุ่มดินนา ซึ่งมีลักษณะการระบายน้้าไม่ค่อยดีใช้ประโยชน์ในการท้านา พบเพียงร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมด
สรุปประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรดินที่สาคัญ
1) ประชาชนมีความต้องการครองที่ดินเพื่อท้าการเกษตรหรือที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเพื่อให้พียงพอต่อ
จ้านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นตามล้าดับ
2) ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากแร่ธาตุอาหารในดินถูกชะล้างและมีการใช้ที่ดินในการท้า
การเกษตรเป็นเวลานานโดยไม่มีการบ้ารุงดินส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้าลง
3) ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินโดยเฉพาะบริเวณตลิ่งบริเวณริมฝั่งแม่น้าโขงและล้าน้้าสาขา
4) ปัญหาการแพร่กระจายของมลพิษในดินจากการตกค้างของสารเคมีที่ใช้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ
3.2.4) ทรัพยากรธรณี (การดูดทราย)
ทรั พยากรธรณีในจั งหวัดมุกดาหารที่ส้าคัญ ได้แก่ ทรัพยากรทรายในแม่น้าโขงซึ่งจังหวัดได้มีการ
ก้าหนดเขตการพิจารณาอนุญาตในพื้นที่ 3 อ้าเภอ ประกอบด้วย อ้าเภอหว้านใหญ่ อ้าเภอเมืองมุกดาหาร และ
อ้าเภอดอนตาล และมีผู้ประกอบการได้รับอนุญาตดูดทรายในแม่น้าโขง จ้านวน 7 ราย เป็นเนื้อที่รวม 38-0-34 ไร่
สรุปประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรณีที่ส้าคัญ
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตดูดทรายกับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างเคร่งครัดซึ่งได้มีการติดตามตรวจสอบจากคณะกรรมการใน
ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิด
3.2.5) สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
1) คุณภาพน้า
จังหวัดมุกดาหารมีคุณภาพน้้าผิวดินเสื่อมโทรมลงเนื่องจากได้รับการปนเปื้อนจากมลพิษจากน้้าทิ้ง
ชุมชนและเกษตรกรรม โดยเฉพาะแม่น้าสายหลักและล้าน้้าสาขาที่มีชุมชนตั้งอยู่ ภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งน้้า ท้าให้แหล่งน้้าในจังหวัดมุกดาหารอยู่ในระดับพอใช้
และเสื่อมโทรมเป็นส่วนมาก
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ตาราง : แหล่งน้าในจังหวัดมุกดาหาร
แหล่งน้า

จุดเก็บตัวอย่าง

แม่น้าโขง

ดัชนีคุณภาพน้าทั่วไป (Water Quality Index :
เทียบกับ
WQI)
มาตรฐาน
2556
2557
2558 2561* 2562* แหล่งน้าประเภท
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
3

บ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวน
อ.เมือง
ท่าเรือตลาดอินโดจีน
พอใช้
อ.เมือง
ห้วยแข้
สะพานข้ามห้วยแข้
พอใช้
ข้างหอแก้ว
ห้วยแข้ก่อนเข้าเขต
พอใช้
ทม.มุกดาหาร
ห้วยมุก
ห้วยมุก เทศบาลเมือง เสื่อมโทรม
มุกดาหาร
ห้วยมุก ใกล้ระบบบ้าบัด เสือ่ มโทรม
น้้าเสีย ทม.มุกดาหาร
ห้วยมุก ก่อนผ่านระบบ เสือ่ มโทรม
บ้าบัดน้้าเสีย
ห้วยชะโนด บ้านชะโนด ต.ชะโนด
พอใช้
อ.หว้านใหญ่
ห้วยบังอี่
บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์
พอใช้
อ.ดอนตาล
ห้วยบางทราย สถานีประมงน้้าจืด
พอใช้
มุกดาหาร

พอใช้

-

ดี

พอใช้

3

เสื่อมโทรม

-

พอใช้

พอใช้

3

เสื่อมโทรม

-

ดี

พอใช้

3

เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม

ดี

ดี

3

เสื่อมโทรม

-

ดี

พอใช้

3

เสื่อมโทรม

-

ดี

พอใช้

3

พอใช้

-

ดี

พอใช้

3

พอใช้

-

ดี

พอใช้

3

พอใช้

-

ดีมาก

พอใช้

3

หมายเหตุ :แหล่ งน้้ าประเภทที่ 3 หมายถึง แหล่ งน้้าที่ ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็ น
ประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้้าทั่วไปก่อน (2) การเกษตร
* ข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้า ครั้งที่ 4 ประจ้าปีงบประมาณ
ที่มา : ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี, 2562
2) ระบบบาบัดน้าเสีย มีปัญหาท่อรวบรวมน้้าเสียยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร
ท้าให้น้าเสียเข้าระบบยังน้อยอยู่
ตาราง : ระบบบาบัดน้าเสียในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ปริมาณน้าเสียเข้า ปริมาณน้าเสียที่
สถานที่บาบัดน้าเสีย
ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบฯ สะสม เข้าระบบฯ สะสม
(ลบ.ม./เดือน)
(ลบ.ม./วัน)
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
97-3-87 Stabilization Pond 212,152.00
7,071.73
ที่มา : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขามุกดาหาร องค์การจัดการน้้าเสีย, 2562
จานวนพื้นที่
(ไร่)
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3) คุณภาพอากาศ
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
อุบลราชธานี ได้ด้าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อ
ติดตามสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นบริเวณชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ในระหว่างวันที่
2-5 เมษายน 2561 ซึ่งผลจากการตรวจวัดพบว่า ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง
มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)
ตาราง : ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 10) ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2551 – 2562
ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ผ่าน/ไม่ผ่าน
ปีที่ตรวจวัด
จุดตรวจวัด
(หน่วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
มาตรฐาน
2556
11.61
สนง.เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ผ่าน
2557
27.00
สนง.เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ผ่าน
2558
26.54
สนง.เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ผ่าน
2559
94.00
สนง.เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ผ่าน
2560
40.00
สนง.เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ผ่าน
2561
174.33
สนง.เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ไม่ผ่าน
2562
42.33
สนง.เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ผ่าน
หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ที่มา : ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี, 2562
มลพิษทางอากาศส่วนใหญ่จะเกิดจากการจราจรในบริเวณชุมชนขนาดใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น เช่น
ในเขตเทศบาล ในอนาคตเมื่อชุมชนมีการขยายตัวและมีจ้านวนประชากรหนาแน่นขึ้น ประกอบกับการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจและการค้า โดยมีโครงการหลายโครงการที่เกิดขึ้นในจังหวัด อาจส่งผลให้ปั ญหามลพิษทางอากาศ
ที่เกิดจากการจราจรทวีความรุนแรงขึ้นได้ ส่วนพื้นที่นอกเขตชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่จะพบปัญหา
มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง ได้แก่ การเผาขยะ กิ่งไม้ ใบไม้ ตอซัง ท้าให้เกิดเป็นเหตุเดือดร้อน
ร้าคาญ และเกิดการร้องเรียนตามมา
4) คุณภาพเสียง
คุณภาพเสียงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารยังไม่มีการตรวจวัดในพื้นที่ นอกจากปัญหาเรื่องร้องเรียน
สถานประกอบการเสียงดัง และการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนซึ่งก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร้าคาญ เสียงดัง
ของจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนบริเวณถนนทางหลวงเนื่องจากการแข่งขันของวัยรุ่นท้าให้เกิดเหตุร้องเรียนและ
ทรัพย์สินเสียหาย
5) ขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอยจังหวัดมุกดาหารในปี 2562 มีปริมาณ 334.64 ตันต่อวัน ซึ่งไม่แต่งต่างจาก
ปี 2561 ในส่วนของสถานที่ก้าจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวนทั้งสิ้น 14 แห่ง (จากเดิม 15 แห่ง ซึ่ง
ปิดการด้าเนินการแล้ว 1 แห่ง) เป็นสถานที่ก้าจัดขยะที่ไม่ถูกหลักวิชาการ 13 แห่ง และสถานที่ก้าจัดขยะที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลมี 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill) แต่ในปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษได้ก้าหนดให้เป็น ระบบ open dump เนื่องจากสถานที่ก้าจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหารไม่มีการฝังกลบก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง โดยเปิดด้าเนินการมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2546 มีพื้นที่ 44-2-67 ไร่ ตั้งอยู่ที่ชุมชนศรีพัฒนา หมู่ 17 ต้าบลมุกดาหาร อ้าเภอเมื อง จังหวัดมุกดาหาร (อยู่
บริ เวณถนนเลี่ ย งเมืองมุกดาหารค้าชะอี - ธาตุพนม) สามารถรวบรวมขยะจากองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นและ
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หน่วยงานต่างๆ จ้านวน 10 แห่ง ประกอบไปด้วย เทศบาลต้าบลผึ่งแดด อบต.หนองเอี่ยน เทศบาลต้าบลนิคมค้า
สร้อย เทศบาลต้าบลค้าป่าหลาย เทศบาลต้าบลมุก แขวงการทางมุก ดาหาร เทศบาลต้าบลบางทรายใหญ่ อบต.บาง
ทรายน้อย เทศบาลต้าบลค้าอาฮวน และ เทศบาลต้าบลดงเย็น
ตาราง : ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและขยะที่รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการของ พ.ศ. 2557–2562
พ.ศ.
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน) ขยะที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ตัน/วัน)
2557
223.10
2558
179.96
70.10
2559
180.00
99.34
2560
124.89
2561
334.64
271.08
2562
334.64
275.11
ที่มา : ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี และ กรมควบคุมมลพิษ
ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดมุกดาหาร มีข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดังต่อไปนี้
• ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 334.64 ตัน/วัน
• ปริมาณขยะที่ก้าจัดถูกต้อง 0 ตัน/วัน หรือ - ตัน/ปี (0%) (เนื่องจากสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองมุกดาหารไม่มีการฝังกลบก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง)
• ปริมาณขยะที่น้าไปใช้ประโยชน์ 275.11 ตัน/วัน หรือ 100,415.15 ตัน/ปี (82.21%)
(ปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 275.11 ตัน/วัน หรือ 100,415.15 ตัน/ปี (82.21%))
• ขยะมูลฝอยตกค้าง จากปี 2560 331 ตัน จัดการได้แล้ว 100 %
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย
1) ข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ เนื่องจากการลงทุนในการก่อสร้างระบบใช้งบประมาณมากในบางแห่งมีผล
การด้าเนินการไม่คุ้มทุน จึงเป็นข้อจ้ากัดที่ท้าให้การก่อสร้างระบบจ้ากัดอยู่เพียงในชุมชนเทศบาล
2) การขาดแคลนที่ดินส้าหรับใช้เป็นสถานที่ก้าจัด เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก และต้องมี
สภาพแวดล้อม สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม จากผลการขยายตัวของชุมชนจะท้าให้ที่ดินที่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นสถานที่
ก้าจัดหายากมากขึ้น
3) ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้อจ้ากัดในการก้าจัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนให้ความส้าคัญในการคัดแยก และการน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่น้อย ขาดการน้าเอากระบวนการลด
ปริมาณมูลฝอยที่ต้นทางมาใช้ในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การต่อต้านของราษฎรในพื้นที่ เนื่องจากการขาดความเข้าใจในการด้าเนินการจัดการที่ถูกต้อง
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญในการจัดการขยะมูลฝอยเป็นปัญหารองในการ
แก้ไขปัญหา
4. สาธารณภัย
สถานการณ์ภัยแล้ง
จากสถิติในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาจังหวัดมุกดาหาร ไม่มีการประกาศเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัย
แล้ง (รายละเอียดตามข้อมูลสถิติ) แต่มีบางพื้นที่ที่มีการประสบปัญหาน้้า อุปโภค-บริโภคขาดแคลน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้โดยใช้รถแจกจ่ายน้้า อนึ่งนอกจากสถานการณ์ขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภค ในช่วง
ฤดูแล้ง ปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยคือปัญหาฝนทิ้งช่วงในช่วงประมาณกลางฤดูฝน ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ซึ่งจะมี
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ผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทาน จึงจ้าเป็นต้องมีการวางแผนรับมือและวางแผนการ
จัดการน้้าที่ดี ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในอนาคตคงจะต้องมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าเพื่อเก็บ
กักน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้งให้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค รวมทั้งด้านการเกษตรด้วย
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
1) จัดท้าแผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2) เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน ซึ่งจังหวัดได้แจ้งให้อ้าเภอด้าเนินการ
 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ้าเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นพร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ้า
ศูนย์ฯแบ่งหน้าที่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นระบบ
 รายงานสถานการณ์ภัยแล้งอย่างถูกต้องและตรงกับข้อเท็จจริง
 สรุ ปสถานการณ์ภั ยแล้ ง และการให้ความช่ วยเหลือที่ได้ ด้ าเนิ นการแล้ว จนกว่ าสถานการณ์จะเข้าสู่
สภาวะปกติ
ตาราง : ข้อมูลสาธารณภัย พ.ศ. 2556 – 2562
พ.ศ.
จานวนรวม (ครั้ง) อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง ภัยอื่นๆ
2556
55
22
14
7
1
11
2557
20
1
3
15
1
2558
35
5
29
1
2559
27
3
24
1
2560
5
5
2561
12
2
1
9
2562
1
1
ที่มา: ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
อัคคีภัย ปี 2561 เกิดอัคคีภัย จ้านวน 2 ครั้ง ผู้ประสบความเดือดร้อน 4 ครัวเรือน
อุทกภัย ปี 2561 เกิดอุทกภัย จ้านวน 1 ครั้ง ผู้ประสบความเดือดร้อน 24,623 ครัวเรือน พื้นที่ประสบภัย
6 อ้าเภอ มูลค่าความเสียหาย 3 ล้านบาท และในปี 2562 เกิดอุทกภัย จ้านวน 1 ครั้ง ผู้ประสบความเดือดร้อน 488
ครัวเรือน พื้นที่ประสบภัย 7 อ้าเภอ มูลค่าความเสียหาย 16 ล้านบาท
วาตภัย ปี 2561 เกิดวาตภัย จ้านวน 9 ครั้ง ผู้ประสพความเดือดร้อน 34 ครัวเรือน บ้านที่อยู่อาศัยเสียหาย
226 หลัง

1 - 47

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
1) การน าเสนอวิ ธี การหรื อกระบวนการในการเก็ บ รวบรวมปั ญ หาและความต้อ งการของ
ประชาชนในพื้นที่
จั งหวัด มุ ก ดาหารได้ มี ก ารเชื่ อ มโยงและบู รณาการแผนในระดั บ พื้ น ที่ ข องจั งหวั ด ให้ เกิ ด ความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) โดยจังหวัดได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้ น ที่ ผ่ านกระบวนการประสานข้ อ มู ล จากแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ าน/ชุ ม ชน แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
แผนพัฒนาอาเภอ ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด และศักยภาพจังหวัดมุกดาหารเพื่อ
จัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทาคาของบประมาณในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ให้ กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด
โดยได้วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1. ด้านเกษตร
1.1 เกษตรกรรมของจั งหวัด ยั งเป็ น เกษตรกรรมพื้ น ฐาน ที่ ยั ง ไม่ มี ก ารเพิ่ ม มู ล ค่ า เท่ า ที่ ค วร
(เกษตรกรมีรายได้จากการเกษตรไม่เพียงพอ)
1.2 มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร และการแปรรูปยังไม่ได้มาตรฐาน
1.3 ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรยังไม่เพียงพอ
1.4 สินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง อ้อย โดยพืชเศรษฐกิจหลักที่มีศักยภาพได้แก่
อ้อย มันสาปะหลัง และพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพรอง ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ปาล์มน้ามัน
1.5 สินค้าด้านปศุสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ศักยภาพสูงที่สุด
2. ด้านอุตสาหกรรม
2.1 ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนต่อ GPP ต่า แต่มีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุด
2.2 อุตสาหกรรมของจั งหวัดมีมูล ค่า ต่าที่สุ ดในกลุ่ มจังหวัด (เทียบจานวนโรงงาน กับ มูล ค่า
อุตสาหกรรม)
2.3 จานวนโรงงาน เงินลงทุน และแรงงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2.4 ประเภทอุ ต สาหกรรมมี ก ารลงทุ น มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ 1. ยางพารา 2. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากพื ช
3.อาหาร
2.5 ผลิตภาพแรงงานยังต่าอยู่ แต่มีการเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา
2.6 ยังคงต้องการการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
3. ด้านการค้าชายแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.1 มูลค่าการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยด่านมุกดาหารถือว่า
เป็นด่านการค้าหลัก
3.2 สัดส่วนมูลค่าของภาคบริการ และภาคขนส่งต่อ GPP ยังอยู่ในรัดบที่ค่อนข้างต่า หากเทียบ
กับจังหวัดอื่น ๆ
3.3 จานวนผู้ประกอบการ และแรงงานลดลง แต่มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น
3.4 มุกดาหารถูกกาหนดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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4. ด้านการท่องเที่ยว
4.1 รายได้ด้านการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สัดส่วนต่อ GPP ยังน้อย
4.2 จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เวลาพานักและค่าใช้จ่ายต่อหัวยังต่า
4.3 สถานที่ท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรมมีจานวนมาก แต่ขาดเรื่องราวที่จะมาดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวมาค้นหา
4.4 กิจกรรมทางด้านท่องเที่ยวของจังหวัดสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งของปี
เท่านั้น
5. ด้านสังคม
5.1 ปัญหาความเสมอภาคด้านรายได้/สัดส่วนคนยากจน ด้านอาหาร หรือโอกาสทางการศึกษา
ของจังหวัดยังสูง
5.2 มีประชากรในวัยแรงงานที่ ค่อนข้างสูง ทาให้ประชากรสามารถมีงานและรายได้ ซึ่งช่วยลด
อัตราการพึ่งพิงลงได้
5.3 ขาดแรงงานมีฝีมือและมีคุณภาพ
5.4 คุณภาพทางการศึกษายังต่า
5.5 ระบบบริการพื้นฐานขาดประสิทธิภาพ
5.6 บุคลากรทางการแพทย์มีจานวนน้อยและไม่เพียงพอต่อจานวนประชากร
5.7 อัตราการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
5.8 สถานการณ์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
5.9 ประชาชนมีการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
6. ด้านทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ทั้งหมดสูง แต่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
6.2 มีพื้นที่ชลประทานน้อย และสัดส่วนหมู่บ้านการใช้น้าเพื่อการเกษตรยังไม่เพียงพอ
6.3 มีจานวนประชากรที่ประสบภัยธรรมชาติสูง (ภัยแล้ง ภัยหนาว และวาตภัย)
6.4 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6.5 ขาดระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดี
6.6 ไม่มีปัญหาร้องเรียนทางด้านมลพิษ
6.7 มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทนสูง
2.) นาเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 10 อันดับ
ลาดับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 10 อันดับ ดังนี้
ลาดับ
1

ประเด็นปัญหา
โครงสร้างพื้นฐาน

ความต้องการเชิงพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่

- ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนที่ชารุดเสียหายและไม่ได้
มาตรฐานให้สามารถใช้การได้
- พัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้สามารถเชื่อมโยงกับ
เส้นทางคมนาคมพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

- อาเภอเมืองมุกดาหาร
ดงหลวง คาชะอี หนองสูง
- อาเภอดงหลวง
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ลาดับ

ประเด็นปัญหา

2

ด้านการเกษตร

3

การท่องเที่ยว

4

การศึกษา

ความต้องการเชิงพื้นที่
พิเศษมุกดาหาร
- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน/ชุมชนให้ทั่วถึง
เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง
- การแก้ไขปัญหาผลผลิตภาคการเกษตรตกต่า
- การลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
- ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
- พัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ภาคการเกษตร
- ส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อการค้า
- ขับเคลื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- ส่งเสริมการปลูกพืชกินได้ในครัวเรือน
- ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของ
สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ ๆ ของจังหวัดมุกดาหารให้มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
- ส่งเสริมพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดมุกดาหารให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และ
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
- พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
- พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่
- สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย
- จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระดับชุมชน
- ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนเพื่อเสริม IQ เด็ก
- ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
- ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองมุกดาหารให้น่าอยู่
- พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐาน
- เพิ่มศักยภาพคนมุกดาหารให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0

5

การสาธารณสุข

6

สภาพความเป็นอยู่/ - ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้กับแรงงานในพื้นที่
ปัญหาการว่างงาน - พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานเพื่อ
รองรับการค้าการลงทุน
- เร่งแก้ไขปัญหาความยากจน การมีหนี้สินนอกระบบ
การมีที่อยู่อาศัย และแก้ไขปัญหาการว่างงาน
- สนับสนุนงานของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน
สตรี และผู้สูงอายุ
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กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่
หว้านใหญ่ ดอนตาล
- อาเภอหนองสูง
- อาเภอดงหลวง คาชะอี
เมืองมุกดาหาร

- อาเภอหว้านใหญ่
- ดอนตาล

- อาเภอเมืองมุกดาหาร
คาชะอี ดงหลวง และ
หนองสูง
- ทุกอาเภอ
- อาเภอดงหลวง
- ทุกอาเภอ

- ทุกอาเภอ

- อาเภอเมืองมุกดาหาร
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ลาดับ
7

8

9

10

ประเด็นปัญหา
การค้า การลงทุน

แหล่งน้าสาธารณะ

ความต้องการเชิงพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่

- ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการแข่งขันด้านการค้า
การลงทุน
- เสริมสร้างโอกาสแข่งขันทางด้านการค้าการลงทุนเพื่อ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

- อาเภอหนองสูง

- จัดหาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- ขยายระบบชลประทานในพื้นที่ให้ครอบคลุม
- ก่อสร้างฝายน้าล้นเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

- อาเภอดงหลวง

ทรัพยากรธรรมชาติ - ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการปลูกพืชพื้นถิ่นในรูปแบบธนาคารอาหาร
ชุมชน
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
การแพร่ระบาดของ - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ
ยาเสพติด และ
โดยเฉพาะในหมู่เยาวชน ผ่านความร่วมมือกับทุก
สินค้าหนีภาษี
หน่วยงาน
- พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนใน
พื้นที่ชายแดน
- เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
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- อาเภอเมืองมุกดาหาร
- อาเภอดอนตาล

- อาเภอคาชะอี
- อาเภอเมืองมุกดาหาร
- อาเภอดงหลวง
- อาเภอนิคมคาสร้อย
- ทุกอาเภอ
- อาเภอเมืองมุกดาหาร
หว้านใหญ่ และดอนตาล
- อาเภอเมืองมุกดาหาร
หว้านใหญ่ และดอนตาล
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1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงทีผ่ ่านมา
จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ทั้งหมด 4,407 ตร.กม. หรือ 2,712,400 ไร่ อยู่ห่างกรุงเทพมหานคร 642 กิโลเมตร
มีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ ความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร โดยตั้งอยู่ตรงข้ามแขวงสะหวันนะ
เขต สปป.ลาว แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 อ้าเภอ 52 ต้าบล 526 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 1
แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต้าบล 24 แห่ง และองค์การบริหารส่ วนต้าบล (อบต.) 29 แห่ง ในปี พ.ศ. 2562
จังหวัดมุกดาหารมีจ้านวนประชากรทั้งสิ้นรวม 350,373 คน แยกเป็น เพศชาย จ้านวน 175,326 คน เพศหญิง
จ้านวน 175,047 คน
เป้ าหมายการพั ฒ นาจั งหวัด “เมื องการค้า ทั น สมัย เกษตรคุ ณ ภาพสูง ท่ อ งเที่ ย วชายโขง เชื่ อ มโยง
อาเซียน” โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามประเด็นการพัฒนา จ้านวน 6 ด้าน ดังนี้
1. การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
จุดเน้นในการพัฒนา “พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า”
2. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน เพื่อเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
จุดเน้นในการพัฒนา “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่นาโขง
จุดเน้นในการพัฒนา “ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม”
4. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
จุดเน้นในการพัฒนา “พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต”
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จุดเน้นในการพัฒนา “ส่งเสริมและอนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
6. การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
จุดเน้นในการพัฒนา “เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรและเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงชายแดน”
ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดาเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 21 โครงการ
งบประมาณ 181,443,500 บาท ประกอบด้วย
1. งบพัฒนาจังหวัด จ้านวน 21 โครงการ งบประมาณ 173,443,500 บาท
- งบลงทุน งบประมาณ 137,564,900 บาท
- งบด้าเนินงาน งบประมาณ 35,878,600 บาท
2. งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ้านวน 1 โครงการ
- งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 8,000,000 บาท
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โดยแยกตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด จานวน 6 ประเด็น ดังนี
ประเด็น การพัฒนาที่ 1 การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า จ้านวน 5 โครงการ
งบประมาณ 52.9994 ล้านบาท ดังนี้
1. โครงการพัฒ นาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร งบประมาณ 7.5162
ล้านบาท
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการเกษตรของจังหวัดมุกดาหารงบประมาณ
0.6580 ล้านบาท
3. โครงการส่ งเสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต ปศุ สั ต ว์ แ ละประมงจั งหวั ด มุ ก ดาหาร งบประมาณ 13.1522
ล้านบาท
4. โครงการพัฒนาแหล่งน้้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภค บริโภค งบประมาณ
22.1730 ล้านบาท
5. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกมาตรฐานการเกษตร งบประมาณ 9.5000 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (GPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
2. จ้านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
3. จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
แนวทางการพัฒนา (ด้านการเกษตร : เกษตรมูลค่าสูง - โคเนื้อหนองสูง ข้าวอินทรีย์ อุตสาหกรรมการเกษตร)
1. มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐาน
2. การพัฒนามาตรฐานและการต่อยอดสินค้าเกษตรที่หลากหลาย
3. การปรับโครงสร้างทางการเกษตร
4. การสร้างรายได้ให้เกษตรกร
5. การส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์/GAP/GI และอาหารปลอดภัย
7. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูง การยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม กลุ่มผ้าฝ้าย
ย้อมคราม ผ้าหมักโคลน
8. การพัฒนาเทคโนโลยีและงานวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มคุณค่าและตราสัญลักษณ์
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
จังหวัดมุกดาหารได้ด้าเนินการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตรของจังหวัดมุกดาหารให้
มีความทันสมัยและปลอดภัย โดยที่ผ่านมาได้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ขุด
ลอกแหล่งน้้าและสระน้้าโคก หนอง นา โมเดล จ้านวน 7 แห่ง และขุดลอกคลองไส้ไก่ แห่ง นอกจากนั้น ยังได้ 7จัด
ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรให้มีความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยสนับสนุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างทางการ
เกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการท้าอาหารสัตว์ TMR จ้านวน คน การจัดการเกษตรที่ดี 80GAP จ้านวน
คน ก 100ารแปรรูปจากเนื้อโค จ้านวน แห่ง 2 คน สนับสนุนโรงเพาะฟ้กพร้อมระบบเพาะพันธุ์ปลา 40และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ส่งเสริมเรื่องของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และเพิ่มศักยภาพการผลิตแปลงใหญ่โคเนื้อคุณภาพสูง ตลอดจนได้มีการสนับสนุนการ
ขุดเจาะบ่อบาดาล บ่อ 2และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งทางการเกษตรโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การเกษตรของจังหวัดมุกดาหารให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยเพิ่มเติมอีก จ้านวน 2 สายทาง
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน เพื่อเชื่อมโยงอาเซียน
จ้านวน 3 โครงการ งบประมาณ 7.0987 ล้านบาท
1. โครงการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงาน ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ เพื่อรองรับเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ
พิเศษมุกดาหาร งบประมาณ 1.4297 ล้านบาท
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานสู่ตลาดภายในประเทศ งบประมาณ 3.3064
ล้านบาท
3. โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการเด่นจังหวัดมุกดาหารสู่อาเซียนพลัส งบประมาณ 2.3626 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
2. มูลการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
3. มูลค่าการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
แนวทางการพัฒนา (ด้านการค้าการลงทุน : การค้าชายแดน การลงทุน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ)
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
2. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และความมั่นคงด้านพลังงานเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
4. การยกระดับการค้าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
5. การสร้างเครือข่ายการผลิตการค้าการลงทุนกับจังหวัดใกล้เคียง
6. การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ แรงงาน และผู้ประกอบการ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษมุกดาหาร และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
จังหวัดมุกดาหารได้ด้าเนินการจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
จ้านวน เล่ม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 7,200
ให้กับภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลการด้าเนินงานอย่างทั่วถึง
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 3 การพั ฒ นาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่น าโขง จ้านวน 4 โครงการ งบประมาณ
69.9674 ล้านบาท
1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ งบประมาณ 2.9050
ล้านบาท
2. โครงการพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานและสิ่ งอ้านวยความสะดวกเข้ าแหล่ งท่ อ งเที่ย วจังหวัด มุก ดาหาร
งบประมาณ 54.6663 ล้านบาท
3. โครงการยกระดับมาตรฐานบุคลากร สินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร สู่ความ
ยั่งยืน งบประมาณ 0.7998 ล้านบาท
4. โครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด
มุกดาหารสู่ความยั่งยืน งบประมาณ 9.5963 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
2. จ้านวนนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
3. รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
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แนวทางการพัฒนา (ด้านการท่องเที่ยว : ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม – ท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้้าโขง)
1. การพั ฒ นาเส้ น ทางแหล่ งท่ อ งเที่ ย วสิ น ค้ าและบริ ก ารด้ านการท่ อ งเที่ ย วเชิ งธรรมชาติ ธรรมะ และ
วัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้้าโขงและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี
4. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่าย (Cluster)
5. การเพิ่มประสิทธิภาพสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การขยายความร่วมมือในการด้าเนินกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยวระหว่างเครือข่ายและพันธมิตร และการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
จังหวัดมุกดาหารได้ด้าเนินการพัฒนาและปรับปรุ งภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวอุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์)
ให้มีความสวยงามและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จ้านวน
1 แห่ง ตลอนจนได้ด้าเนินการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อเข้าพื้นที่แหล่งท่องเที่ย วที่
ส้าคัญ ๆ ของจังหวัดมุกดาหารเพื่ออ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จ้านวน 3 สายทาง
และจังหวัดมุกดาหารได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยรณรงค์การใช้โลโก้มาตรฐานสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้ง การพัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นที่
รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน จ้านวน 5 โครงการ งบประมาณ 46.3272
ล้านบาท
1. โครงการเพิ่มศักยภาพคนมุกดาหารให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 งบประมาณ 4.2249 ล้านบาท
2. โครงการส่งเสริม พัฒนาทักษะอาชีพ และยกระดับฝีมือแรงงาน งบประมาณ 33.1767 ล้านบาท
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 0.5156 ล้านบาท
4. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านสุขภาพภาครัฐที่มีคุณภาพและทั่วถึง งบประมาณ 0.4100 ล้านบาท
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 8.0000 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สัดส่วนคนจนลดลงร้อยละ 5
2. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ลดลงร้อยละ 1 ต่อปี
3. จ้านวนผู้มีรายได้น้อยลดลงร้อยละ 5 ต่อปี
4. สัดส่วนของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-net) แต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ต่อปี
แนวทางการพัฒนา (ด้านสังคม : การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน)
1. การพัฒนาระบบสวัสดิการ โครงสร้างพื้นฐาน และความมั่นคงทางสังคม
2. การพัฒนาสถานศึกษาการให้บริการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. สนับสนุนให้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
4. การพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ
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ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
จังหวัดมุกดาหารได้ด้าเนินการเพิ่มศักยภาพคนมุกดาหารโดยสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่า ของ
จังหวัดมุกดาหารให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนพร้อมโรงเรือน จ้านวน หลัง 14
และฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่แบบครบวงจร นอกจากนั้น ยังได้สนับสนุนการพัฒนาเมืองสมุนไพร
เป็นอุปกรณ์ผลิตยาสมุนไพรให้กับโรงพยาบาลนิคมค้าสร้อยด้วย
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 5 การจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น ฐานการพั ฒ นาอย่างยั่งยืน
จ้านวน 2 โครงการ งบประมาณ 3.3753 ล้านบาท
1. โครงการอนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ งบประมาณ 2.8944 ล้านบาท
2. โครงการส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานทดแทน การป้ อ งกั น และฟื้ น ฟู ค วามเสี ย หายจากภั ย ธรรมชาติ
งบประมาณ 0.4809 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. จ้านวนพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี
2. อัตราการใช้พลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
3. อัตราการลดลงของครัวเรือนประสบภัยธรรมชาติ ร้อยละ 5 ต่อปี
แนวทางการพัฒนา (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เป็นฐานการพัฒนา)
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการส่วนร่วมของประชาชน
2. การป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. การจัดการขยะและของเสียเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การป้องกันและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
จังหวัดมุกดาหารได้จัดหาต้นรวงผึ้ง จ้านวน ต้น เพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าและปลูกไม้มงคล 1,900
เฉลิมพระเกียรติและวันส้าคัญ
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน จ้านวน 2 โครงการ งบประมาณ 3.6755 ล้านบาท
1. โครงการป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 3.0997 ล้านบาท
2. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 0.5758 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สัดส่วนคนจนลดลง ร้อยละ 5
2. อัตราการลดลงของจ้านวนคดีด้านยาเสพติด ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
แนวทางการพัฒนา (ด้านความมั่นคง : การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน)
1. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรและเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงชายแดน
2. การสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
3. การป้องกันและปราบปรามป้ญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
4. การป้องกันและปราบปรามป้ญหาด้านยาเสพติด
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ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
จังหวัดมุกดาหารได้ด้าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาต้นแบบการป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติดจังหวัด
มุกดาหาร การรณรงค์และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายในหมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา/และสถานประกอบการด้าน
การป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติดของจังหวัดมุกดาหาร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 181.4435
ล้านบาท แยกเป็นรายจ่ายประจ้า 43.8786 ล้านบาท และแยกเป็นรายจ่ายลงทุน 137.5649 ล้านบาท มีผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 4.9540 ล้านบาท อยู่ในอันดับที่ 52 ของประเทศ

สรุปปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานของจังหวัดที่ผ่านมา
1. บุคลากรของหน่วยด้าเนินโครงการ/กิจกรรมขาดความรู้ความช้านาญเรื่องพัสดุ ท้าให้การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ห้วงระยะเวลาในการจัดท้าแผนในแต่ละระดับไม่สอดคล้องกัน ตั้งแต่ระบบท้องถิ่น หมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด/ความซ้้าซ้อนของโครงการในแผนแต่ละระดับ ท้าให้ต้องโอนเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีความ
ซ้้าซ้อน
3. ส่วนราชการและหน่วยด้าเนินการในพื้นที่ ให้ความส้าคัญในการบูร ณาการแผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่
น้อยท้าให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า
4. แผนงานโครงการ/กิจกรรมมีความซ้้าซ้อนกับแผนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ด้าเนินการไปก่อน ท้าให้
ต้องปรับแก้รูปแบบ/รายการ/รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ท้าให้กระบวนการแก้ไขรูปแบบรายการและงบประมาณมี ขั้นตอนการด้าเนินงาน ที่กินระยะเวลานาน ท้า
ให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า
5. พื้นที่ด้าเนินงานบางโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตให้
ใช้พื้นที่จากหน่วยงานส่วนกลางก่อนเข้าด้าเนินงานโครงการฯ ท้าให้ต้องโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
6. โครงการ/กิจกรรมบางโครงการจะต้องด้าเนินการช่วงหลังฤดูการผลิต/เก็บเกี่ยว ซึ่งได้มีการก้าหนดแผนการ
ด้าเนินงานไว้ในห้วงกลางและปลายปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนงานหรือฤดูกาล
7. กระบวนการแก้ไขเปลี่ ย นแปลงรายละเอีย ดแผนงาน/โครงการต้ องได้ รับ ความเห็ น ชอบจากหน่ว ยงาน
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีระเบี ยบและขั้นตอนการด้าเนินการที่แตกต่างกัน ท้าให้ขั้นตอนท้างานในระดับพื้นที่มี
ความซ้้าซ้อนและล่าช้า ประกอบกับ กระบวนการและระยะเวลาและการขอท้าความตกลงกับส้านักงบประมาณใช้
ระยะเวลานาน และมีหลักเกณฑ์/เงื่อนไขซับซ้อน
8. แผนงาน/โครงการที่มีวงเงินงบประมาณมากมีการกระบวนจัดซื้อจัดจ้างหลายขั้นตอนท้าให้มีความล่าช้า
9. กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้น ตอนมาก ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการได้
ทันภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
10. งบประมาณที่จังหวัดได้รับจัดสรรส่วนใหญ่เป็นงบรายจ่ายลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาด้าเนินโครงการ/กิจกรรมที่
ค่อนข้างนาน และมีการแบ่งจ่ายเป็นงวดงานตามสัญญาท้าให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า
11. หลั ง จากอนุ มั ติ โครงการแล้ ว หน่ ว ยด้ า เนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมขาดการเตรี ย มความพร้อ มในการ
ด้าเนินงานโครงการ ท้าให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า
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แนวทางแก้ไข
จากการประมวลป้ญหาอุปสรรคในการด้าเนินงานตามโครงการ ส่วนใหญ่โครงการงบรายจ่ายลงทุนจะมีป้ญหา
ในเรื่องการติดป้ญหาการขอใช้พื้ นที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนมากเกิน
ความจ้าเป็น ท้าให้การลงนามในสัญญาจ้างมีความล่าช้า ส้าหรับโครงการงบรายจ่ายประจ้ามีบางโครงการ/กิจกรรม
จะต้องด้าเนินการช่วงหลังฤดูการผลิต/เก็บเกี่ยว ซึ่งได้มีการก้าหนดแผนการด้าเนินงานไว้ในห้วงกลางและปลายปี
งบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนงานหรือฤดูกาลท้าให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า ประกอบกับ
บุคลากรหน่วยด้าเนินโครงการ/กิจกรรมมีการโยกย้าย สับเปลี่ยนต้าแหน่งอยู่บ่อยครั้ง จึงท้าให้กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างและการด้าเนินโครงการมีความล่าช้า โดยที่ผ่านมาจังหวัดมุกดาหารมีแนวทางแก้ไขป้ญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. จังหวัดมุกดาหารโดยส้านักงานคลังจังหวัดได้จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ ให้ เจ้ าหน้ าที่ พั ส ดุ แ ละผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงการ/กิ จ กรรมในพื้ น ที่ จั งหวัด เพื่ อ ให้ เข้ าใจใน
กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างภาครั ฐ และการบริห ารงานโครงการให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการ/กิจกรรม
2. จังหวัด มุกดาหารได้แต่งตั้งคณะท้างานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด เพื่อก้ากับ ดูแล
ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก้าหนด รวมทั้งให้การช่วยเหลือ แนะน้า ให้ค้าปรึกษา แก้ไขป้ญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
และจัดประชุมเพื่อติดตามและเร่งรัดการด้าเนิ นโครงการพร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก้าหนดไว้เป็นประจ้าทุกเดือน
3. จังหวัดมุกดาหารได้แต่งตั้งคณะท้างานให้ค้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีส้านักงาน
คลังจังหวัดมุกดาหารเป็น ฝ่ายเลชานุ การ และคณะท้างานด้านช่างเทคนิคเพื่อให้ ค้าปรึกษาในการจัดท้ารูปแบบ
รายการ แบบแปลน และปร.4 ปร.5 โดยมีส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวั ดมุกดาหาร เป็นฝ่ายเลขานุการ
เพื่อให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่
4. จังหวัดมุกดาหารได้แต่งตั้งคณะท้างานออกตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ เพื่อรับทราบป้ญหาและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขป้ญหาให้กับหน่วยด้าเนินการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดมุกดาหารในช่วงที่ผ่านมาในภาพรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดมุกดาหารจึงได้มีส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในภาคการเกษตร การสนับสนุนภาคการค้าชายแดน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒ นธรรม รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่มีความ
มั่นคง ปลอดภัย และเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
ป้องกันภัยธรรมชาติในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาจังหวัดมุกดาหารมี
แผนงาน/โครงการที่ส้าคัญซึง่ สามารถบรรลุเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาจังหวัด ดังนี้
1) ด้านเศรษฐกิจ (เกษตร การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว)
(1.1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรข้าวอินทรีย์ให้
เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชนอกฤดูกาล เพื่อเพิ่มรายได้และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน
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(1.2) โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการเกษตรของจังหวัดมุกดาหาร
เป็นพัฒ นาและต่อยอดการสร้าง Young Smart Farmer ในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริม และพัฒ นากลุ่มยุวเกษตรกรใน
โรงเรียน และส่งเสริมการท้าเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด้าริ
(1.3) โครงการส่ งเสริ มและพั ฒ นาการผลิ ต ปศุ สั ตว์แ ละประมงจังหวัด มุกดาหาร เป็ น การเพิ่ ม
ศักยภาพการผลิตแปลงใหญ่โคเนื้อคุณภาพสูง และโคขุนหนองสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงโค
การแปรรู ป จนถึ งกระบวนการส่ งออกซึ่ งสามารถสร้ างรายได้ ให้ กั บ เกษตรกรผู้ เลี้ ย งโคในพื้ น ที่ ได้ และจั งหวั ด
มุกดาหารยังมีการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลานิล ซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในพื้นที่
โดยการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลานิล การแปรรูปปลานิล และส่งเสริมการตลาดปลานิล ท้าให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
ปลานิลในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
(1.4) โครงการพัฒนาแหล่งน้้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภค - บริโภค
จ้านวน 5 แห่ง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีแหล่งน้้าไว้ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง โดยได้มี
การก่อสร้างฝายน้้าล้น ขุดสระกักเก็บน้้า
(1.5) โครงการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกมาตรฐานการเกษตร เป็นการปรับปรุงซ่อมแซม
เส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตร ซึ่งเกษตรกรในพื้ นที่ใช้ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปสู่
ตลาด ท้าให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็วและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
(1.6) โครงการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพบุ ค ลากรภาครั ฐ แรงงาน
ผู้ประกอบการ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อรองรับการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ และประชาสั ม พั น ธ์ก ารจั ด ตั้ งเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษของจั งหวั ด มุ ก ดาหารให้ เป็ น ที่ รู้จั ก ของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น
(1.7) โครงการพั ฒ นาเพื่ อยกระดับ การผลิ ต สิ น ค้าและบริการให้ ได้ มาตรฐาน เป็ น พั ฒ นาและ
ยกระดับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าหมักโคลนหนองสูงให้สามารถแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าหมักโคลนด้วย
นวัตกรรมนาโน และเป็นการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าของจังหวัดมุกดาหารให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
(1.8) โครงการส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒ นาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นการเปิดตลาดอละพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนของจังหวัดมุกดาหารกับประเทศเพื่อน
บ้านให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
(1.9) โครงการพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ ธรรมะ และวั ฒ นธรรมอย่ า งเป็ น ระบบ
เป็นพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรมของจังหวัดมุกดาหารให้มีความสวยงาม
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ และมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ส้าคัญของจังหวัด
มุกดาหารให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
(1.10) โครงการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกเข้าแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
มุกดาหาร เป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเข้าแหล่ งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัดมุกดาหาร ให้สามารถอ้านวย
ความสะดวกและรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
(1.11) โครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
สู่ ค วามยั่ งยื น เป็ น การส่ งเสริ ม การจั ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด มุ ก ดาหารที่ ส้ า คั ญ ให้ เป็ น ที่ รู้ จั ก ของ
นักท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
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(1.12) โครงการยกระดั บ มาตรฐานบุ คลากร สิ น ค้า และการบริการทางการท่อ งเที่ ย วจั งหวัด
มุกดาหารสู่ความยั่งยืน เป็นการอบรมให้ความรู้กับมัคคุเทศก์ในพื้นที่เพื่อ ยกระดับให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนเป็นการ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารกับประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างทั่วถึง
2) ด้านสังคมและความมั่นคง
(2.1) โครงการเพิ่มศักยภาพคนมุกดาหารให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการอบรมและต่อยอด
กิจกรรมวิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่ า ให้สามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่มุกดาหารให้มีศักยภาพและยกระดับในการ
ท้างานของผู้สูงอายุในพื้นที่ให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
(2.2) โครงการเพิ่ มศักยภาพระบบบริการสาธารณสุขพื้ นฐานเพื่ อการเข้าถึงของประชาชนทุ ก
กลุ่มเป้ าหมายโดยถ้วนหน้ าแบบไร้รอยต่อ เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพให้ กับแรรงานนอกระบบให้ สามารถ
แข่งขันกับภายนอกได้
(2.3) โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเข้าถึงและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
เป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ ให้มีสภาพที่ปลอดภั ยสามารถลดมลภาวะทางอากาศให้กับประชาชนใน
พื้นที่ได้
(2.4) โครงการป้ อ งกั น และแก้ ไขป้ ญ หายาเสพติ ด แบบบู ร ณาการจั งหวั ด มุ ก ดาหาร เป็ น การ
เสริมสร้างและพัฒ นาต้น แบบด้านการป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารให้กับเด็ก
เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ให้รู้เท่าทันเกี่ยวกับยาเสพติด ท้าให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดโดยการรณรงค์
และสร้างความเข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถานประกอบการ และชุมชนในการป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติด
ในพื้นที่
(2.5 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่ชายแดน เป็นการให้ความรู้
ด้านศาสตร์ พ ระราชาให้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ เพื่ อ สร้างความปลอดภั ย ความมั่ น คงในชี วิต และทรัพ ย์ สิ น ของ
ประชาชนในพื้นที่ชายแดน
(2.6) โครงการส่ งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่ อนบ้านเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
จังหวัดมุกดาหาร เป็นการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐของไทยกับ
ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
(3.1) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
และถ่ายทอดการอนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โดยการให้
ความรู้กับประชาชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ การฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ใน
พืน้ ที่ และส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่รู้จักพิทักษ์และรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้ นที่ป่าอนุรักษ์ สามารถลด
ป้ญหาในการตัดไม้ท้าลายป่าในพื้นที่ได้
(3.2) โครงการส่ งเสริ ม การรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ มอย่างมีส่ ว นร่ว มในการคั ดแยกขยะตั้ งแต่ต้ น ทาง
กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งท้าให้ประชาชนได้รับทราบถึงโทษของขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะประเภท
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3.3) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เป็นการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบ น้้า
ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ไขป้ญหาภัยแล้งในพื้นที่ ซึ่งโดยสภาพของจังหวัดมุกดาหารที่เป็นพื้นที่ราบติด
ภูเขาท้าให้ ประสบกับ ป้ญ หาการขาดแคลนน้้าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง จึงได้มีการขุดเจาะบ่อ
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บาดาลในพื้ น ที่ ที่ ป ระสบป้ ญ หาภั ย แล้ งเพื่ อแก้ไขป้ ญ หาให้ กับ ประชาชนในพื้น ที่ ท้ าให้ ประชาชนมี น้าเพื่ อใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภค ท้าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
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2. ประเด็นการพัฒนา
2.1 บทวิเคราะห์การทบทวนสภาวะแวดล้อม (SWOT) จังหวัดมุกดาหาร
จุดแข็ง (Strengths)
1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีความได้เปรียบ กล่าวคือ
- มุกดาหารเป็นประตูสู่ประเทศอินโดจีนตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก
(East – West Economic Corridor: EWEC)
- มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต)
- มีความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านล้าน้้าโขง ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ
- มีอาณาเขตติดแม่น้าโขงเป็นระยะทาง ๗๒กิโลเมตรท้าให้สามารถใช้น้าได้ตลอดทั้งปี
2. เป็ น แหล่ งผลิ ตสิ น ค้าเกษตรที่ห ลากหลาย (ข้าว มันส้าปะหลั ง ยางพารา อ้อย ปศุสั ตว์ และการท้า
ประมง) และมีโรงงานแปรรูปผลผลิตการเกษตรในพื้นที่
3. มีแหล่งท่องเที่ย วที่มีความหลากหลาย ทั้งเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒ นธรรมประเพณี เช่น การ
ท่องเที่ยวริ มฝั่ งแม่น้าโขง อุทยานแห่งชาติภูผ าเทิบ อุทยานแห่ งชาติภูผายล อุทยานแห่ งชาติภูสระ
ดอกบัว พระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
เป็นต้น
4. มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามเป็นเอกลักษณ์ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
พื้นบ้าน 8 เผ่า เป็นต้น
5. มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง
6. เป็นแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และมีมลพิษในจังหวัดน้อย
7. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่สูง
8. อัตราการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
9. ศักยภาพด้านพลังงานทดแทนสูง
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้เกิดความแออัดในบางพื้นที่ เส้นทาง
การจราจรคับแคบ และการขาดระบบขนส่งทางอากาศและระบบราง ซึ่งจะช่วยอ้านวยความสะดวก
ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
2. ขาดระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่ดี รวมถึงขาดการมีส่วนร่วม เช่น การที่
ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงจากการถูกบุกรุกท้าลาย การก้าหนดพื้นที่ป่าและพื้นที่
ของประชาชนไม่ชัดเจน
3. ขาดระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการจัดการขยะ การบริหารจัดการน้้า การบังคับใช้
กฎระเบียบบริเวณตลาดอินโดจีน เป็นต้น
4. การใช้ประโยชน์เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้า (เกษตร และ
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อุตสาหกรรม) รวมถึงการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่ายังมีสัดส่วนที่ต่้า
5. ขาดจุดขนถ่ายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐาน
6. มีปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน เช่น ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ขาดองค์
ความรู้ และข้อมูลการตลาดกับประเทศเพื่อนบ้าน การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่้ากว่า
เกณฑ์เฉลี่ย
7. ระบบบริการพื้นฐานแก่ประชาชนขาดประสิทธิภาพ และไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น การมี
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรต่้ากว่าเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาต่้า การขาดโอกาสทางการศึกษา
8. จ้านวนประชากรในวัยแรงงานที่สูงแต่ขาดแรงงานมีฝีมือและผลิตภาพแรงงานต่้า ส่วนใหญ่อยู่ใน
ภาคการเกษตร
9. การพัฒนาองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว (เรื่องราว แหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง บุคลากร
ผลิตภัณฑ์ และการประขาสัมพันธ์) ยังอยู่ในระดับต่้า
10. ยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้ และโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในจังหวัด
11. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจส่งผลกระทบในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
12. โครงสร้างประชากรของจังหวัดที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น อาจส่งผลต่อแรงงานในภาค
เศรษฐกิจ
โอกาส (Opportunities)
1. ความตกลงระหว่างประเทศที่ไทยท้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
- ข้อตกลงด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม
- การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองแฝดสามระหว่างมุกดาหาร-สะหวันนะเขต (ลาว) -กวางตรี
(เวียดนาม) – ฉงจั่ว (จีน)
- นโยบายเปิดเสรีทางการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่น ๆ
- ประชาชนในชุมชนทั้งสองฝั่งแม่น้าโขงมีความสัมพันธ์อันดี ขนบธรรมเนียมประเพณี การ
สื่อสาร ภาษาที่คล้ายคลึงกัน
2. นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
3. รัฐบาลผลักดันให้ใช้ความได้เปรียบของพื้นที่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อแข่งขันกับ
ตลาดโลก โดยประกาศให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4. การปฏิวัติทางด้านดิจิตัล และการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมเชิงดิจิตัล จะน้ามาสู่การ
ปรับพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาประสิทธิภาพในการท้างานของภาคส่วนต่างๆ ได้
5. รัฐบาลประกาศให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
6. รัฐบาลมีการผลักดันในเรื่องของนโยบายด้านการผลักดันการใช้พลังงานทดแทน
อุปสรรค (Threats)
1. ข้อจ้ ากัดด้ านกฎหมาย ระเบี ย บ ระหว่างประเทศที่ซับซ้ อน ไม่เอื้ อต่อการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว และการศึกษา
2-2

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. มีความเสี่ยงจากการเกิดปัญหาด้านความมั่นคงอันเป็นผลจากการมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านมีแม่น้าโขงเป็นแนวสันพรมแดน เช่น การลักลอบกระท้าผิดกฎหมาย การลักลอบเข้า
เมือง สินค้าหนีภาษี แรงงานต่างด้าว เป็นต้น
3. ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ท้าให้มีการใช้
เงินงบประมาณเพื่อชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติสูงขึ้น
4. กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เช่น ราคาน้้ามันในตลาดโลก อัตราดอกเบี้ย
เป็นต้น
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แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การวิเคราะห์และพัฒนายุทธศาสตร์ โดยใช้กรอบแนวคิด TOWS Matrix
ภาพใต้แนวคิด TOWS Matrix จึงสามารถวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ จากการวิเคราะห์และพิจารณาจากประเด็นจาก SWOT ที่สาคัญข้างต้นได้ ดังนี้
ปัจจัยภายใน / ปัจจัยภายนอก
จุดแข็ง
จุดอ่อน

โอกาส
ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (WO)

อุปสรรค
ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (ST)
ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT)

2-4

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
SWOT เดิม
SWOT ใหม่
สถานะ
SWOT
ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 – 2565
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 – 2565
การ
(รอบปี 2564)
(รอบปี 2565)
ทบทวน
ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)
จุดแข็ง
 เป็ น แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรที่ ห ลากหลาย ข ้า ว มั น
 เป็ น แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรที่ ห ลากหลาย ข ้า ว มั น คงเดิม
(Strength) สาปะหลัง ยางพารา อ้อย ปศุสัตว์ และการทาประมง การแปรรูป สาปะหลัง ยางพารา อ้อย ปศุสัตว์ และการทาประมง การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
ผลผลิตทางการเกษตร
โอกาส
 รัฐบาลผลักดันให้ใช้ความได้เปรียบของพื้นที่ ในการพัฒนา
 รั ฐ บาลผลั ก ดั น ให้ ใช้ ค วามได้ เปรี ย บของพื้ น ที่ ในการ คงเดิม
(Opportunities) เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อแข่งขันกับตลาดโลก
พัฒนาเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อแข่งขันกับตลาดโลก

เหตุผล
การปรับปรุง/
เพิ่มเติม

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มนาโขง
SWOT

SWOT เดิม
ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 – 2565
(รอบปี 2564)

SWOT ใหม่
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 – 2565
(รอบปี 2565)

สถานะ
การ
ทบทวน
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ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)
จุดแข็ง
 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านทรัพยากรที่
 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านทรัพยากรที่ คงเดิม
(Strength) เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ ทรัพ ยากรที่ มนุ ษย์ส ร้างขึ้น วัฒ นธรรม เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ ทรัพ ยากรที่ มนุ ษ ย์ส ร้างขึ้น วัฒ นธรรม
ประเพณี เช่น การท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้าโขง อุทยานแห่งชาติภูผา ประเพณี เช่น การท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้าโขง อุทยานแห่งชาติภูผา
เทิ บ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู ผ ายล อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู ส ระดอกบั ว เทิ บ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู ผ ายล อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู ส ระดอกบั ว
พระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ พระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
9 ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เป็นต้น
9 ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เป็นต้น
 มีข นบธรรมเนี ย ม ประเพณี ศิ ล ปวัฒ นธรรมอัน ดี งามเป็ น
 มีข นบธรรมเนี ย ม ประเพณี ศิ ล ปวัฒ นธรรมอัน ดี งามเป็ น
เอกลักษณ์ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน ๘ เผ่า เป็น เอกลักษณ์ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน ๘ เผ่า เป็น
ต้น
ต้น
 มีตลาดอินโดจีนเป็นแหล่งกระจายสินค้าสาคัญและสามารถ
 มีตลาดอินโดจีนเป็นแหล่งกระจายสินค้าสาคัญและสามารถ
เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
 ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกาลังได้รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ของจังหวัดกาลั งได้รับ การจดทะเบี ยนเป็ น สิ่ งบ่ งชี้ท าง
ภูมิศาสตร์ (ผ้าหมักโคลน)
ทางภูมิศาสตร์ (ผ้าหมักโคลน)
โอกาส
คงเดิม
 ความตกลงระหว่างประเทศที่ไทยทากับประเทศเพื่อนบ้าน
 ความตกลงระหว่างประเทศที่ไทยทากับประเทศเพื่อนบ้าน
(Opportunities)
 ประชาชนในชุมชนทั้งสองฝั่งแม่น้าโขงมีความสัมพันธ์อันดี
 ประชาชนในชุมชนทั้งสองฝั่งแม่น้าโขงมีความสัมพันธ์อันดี
และมีขนบธรรมเนียมประเพณี และการสื่อสาร ภาษาที่คล้ายคลึง และมีขนบธรรมเนียมประเพณี และการสื่อสาร ภาษาที่คล้ายคลึง
กัน
กัน
 รั ฐ บาลประกาศให้ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารเป็ น เขตพั ฒ นาการ รัฐบาลประกาศให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถี
ชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล

เหตุผล
การ
ปรับปรุง/
เพิ่มเติม

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

SWOT

SWOT เดิม
ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 – 2565
(รอบปี 2564)

2-6

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)
จุดแข็ง
 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีความได้เปรียบ
(Strength)
 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่หลายหลาย
 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง
 อัตราการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
โอกาส
 ความตกลงระหว่างประเทศที่ไทยทากับประเทศเพื่อนบ้าน
(Opportunities)
 นโยบายของรั ฐ บาลที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
 นโยบายของรัฐบาลในการประกาศให้จังหวัดมุกดาหารเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 การปฏิ วั ติ ท างด้ า นดิ จิ ตั ล และการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมเชิงดิจิตัล
 จะนามาสู่การปรับพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทางานของภาคส่วนต่างๆ ได้

SWOT ใหม่
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 – 2565
(รอบปี 2565)

สถานะ
การ
ทบทวน

คงเดิม
 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีความได้เปรียบ
 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่หลายหลาย
 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง
 อัตราการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 ความตกลงระหว่างประเทศที่ไทยทากับประเทศเพื่อนบ้าน คงเดิม
 นโยบายของรั ฐ บาลที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
 นโยบายของรัฐบาลในการประกาศให้จังหวัดมุกดาหารเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 การปฏิ วั ติ ท างด้ า นดิ จิ ตั ล และการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมเชิงดิจิตัล
 จะนามาสู่การปรับพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทางานของภาคส่วนต่างๆ ได้

เหตุผล
การ
ปรับปรุง/
เพิ่มเติม

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
SWOT

SWOT เดิม
ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 – 2565
(รอบปี 2564)

2-7

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (WO)
จุดอ่อน
 ระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผล
(Weaknesses) ให้เกิดความแออัดในบางพื้นที่ เช่น การจราจรบริเวณด่านที่มีลักษณะ
เป็นคอขวด เส้นทางการจราจรคับแคบ และการขาดระบบขนส่งทาง
อากาศและระบบราง ซึ่งจะช่วยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว
 ขาดระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการจัดการ
ขยะ การบริหารจัดการน้า การบังคับใช้กฎระเบียบบริเวณตลาดอิน
โดจีน เป็นต้น
 ระบบบริการพื้นฐานแก่ประชาชนขาดประสิ ทธิภาพ และไม่
เพียงพอต่อความต้องการ เช่น การมีอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร
ต่ากว่าเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาต่า การขาดโอกาสทางการศึกษา
 ยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ และโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาในจังหวัด
 การเข้าถึงระบบโทรคมนาคมในพื้นที่ชนบทยังเข้าไม่ถึง
โอกาส
 นโยบายของรั ฐ บาลที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาด้ า น
(Opportunities) โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

SWOT ใหม่
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 – 2565
(รอบปี 2565)

สถานะ
การ
ทบทวน

 ระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผล คงเดิม
ให้ เกิ ด ความแออั ด ในบางพื้ น ที่ เช่ น การจราจรบริ เวณด่ านที่ มี
ลักษณะเป็นคอขวด เส้นทางการจราจรคับแคบ และการขาดระบบ
ขนส่ งทางอากาศและระบบราง ซึ่งจะช่วยความสะดวกด้านการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยว
 ขาดระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการจัดการ
ขยะ การบริหารจัดการน้า การบังคับใช้กฎระเบียบบริเวณตลาดอิน
โดจีน เป็นต้น
 ระบบบริการพื้นฐานแก่ประชาชนขาดประสิทธิภาพ และไม่
เพียงพอต่อความต้องการ เช่น การมีอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร
ต่ากว่าเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาต่า การขาดโอกาสทางการศึกษา
 ยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ และโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาในจังหวัด
การเข้าถึงระบบโทรคมนาคมในพื้นที่ชนบทยังเข้าไม่ถึง
 นโยบายของรั ฐ บาลที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาด้ า น คงเดิม
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

เหตุผล
การ
ปรับปรุง/
เพิ่มเติม

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2-8

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
SWOT เดิม
SWOT ใหม่
สถานะ
เหตุผล
SWOT
ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 – 2565
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 – 2565
การ
การปรับปรุง/
(รอบปี 2564)
(รอบปี 2565)
ทบทวน
เพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (ST)
จุดแข็ง
 เป็ นแหล่ งที่มี ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบู รณ์ และมีมลพิ ษใน
 เป็นแหล่ งที่มี ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบู รณ์ และมีมลพิ ษใน คงเดิม
(Strength) จังหวัดน้อย
จังหวัดน้อย
 ศักยภาพด้านพลังงานทดแทนสูง
 ศักยภาพด้านพลังงานทดแทนสูง
อุปสรรค
 ภั ย ธรรมชาติ ห รื อ สาธารณภั ย ที่ มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น จากการ
 ภั ย ธรรมชาติ ห รื อ สาธารณภั ย ที่ มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น จากการ คงเดิม
(Threats) เปลี่ ย นแปลงของภู มิ อ ากาศ ท าให้ มี ก ารใช้ เงิน งบประมาณเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงของภู มิ อ ากาศ ท าให้ มี ก ารใช้ เงิน งบประมาณเพื่ อ
ชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติสูงขึ้น
ชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติสูงขึ้น
 กระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เช่น ราคา
 กระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เช่น ราคา
น้ามันในตลาดโลก อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
น้ามันในตลาดโลก อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจส่งผลกระทบในด้านสังคม
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจส่งผลกระทบในด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
SWOT

SWOT เดิม
ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 – 2565
(รอบปี 2564)

2-9

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT)
จุดอ่อน
 ระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผล
(Weaknesses) ให้ เกิ ด ความแออั ด ในบางพื้ น ที่ เช่ น การจราจรบริ เวณด่ านที่ มี
ลักษณะเป็นคอขวด เส้นทางการจราจรคับแคบ และการขาดระบบ
ขนส่งทางอากาศและระบบราง ซึ่งจะช่วยความสะดวกด้านการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยว
 ขาดระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการจัดการ
ขยะ การบริหารจัดการน้า การบังคับใช้กฎระเบียบบริเวณตลาดอิน
โดจีน เป็นต้น
อุปสรรค
 มีความเสี่ยงจากการเกิดปัญหาด้านความมั่นคงอันเป็นผล
(Threats) จากการมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านมีแม่น้าโขงเป็นแนว
สันพรมแดน เช่น การลักลอบกระทาผิดกฎหมาย การลักลอบเข้า
เมือง สินค้าหนีภาษี แรงงานต่างด้าว เป็นต้น

SWOT ใหม่
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 – 2565
(รอบปี 2565)

สถานะ
การ
ทบทวน

 ระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผล คงเดิม
ให้ เกิ ด ความแออั ด ในบางพื้ น ที่ เช่ น การจราจรบริ เวณด่ านที่ มี
ลักษณะเป็นคอขวด เส้นทางการจราจรคับแคบ และการขาดระบบ
ขนส่งทางอากาศและระบบราง ซึ่งจะช่วยความสะดวกด้านการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยว
 ขาดระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการจัดการ
ขยะ การบริหารจัดการน้า การบังคับใช้กฎระเบียบบริเวณตลาดอิน
โดจีน เป็นต้น
 มีความเสี่ยงจากการเกิดปัญหาด้านความมั่นคงอันเป็นผล คงเดิม
จากการมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านมีแม่น้าโขงเป็นแนว
สันพรมแดน เช่น การลักลอบกระทาผิดกฎหมาย การลักลอบเข้า
เมือง สินค้าหนีภาษี แรงงานต่างด้าว เป็นต้น

เหตุผล
การ
ปรับปรุง/
เพิ่มเติม

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 - 2565)
“เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลกสู่สังคมฐานความรู้
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
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1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในภาคเกษตร และสนับสนุนภาคการค้าชายแดน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ด้วย Smart Economy City/Smart Mobility City
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีความมั่นคง และเป็นธรรม สู่ Smart Living City/Smart People City
3. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติ ภายใต้ Smart Environment City/Smart Energy City
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
1. ด้านเกษตร: เกษตรมูลค่าสูง - โคเนื้อหนองสูง และข้าวอินทรีย์
2. ด้านท่องเที่ยว: ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม – ท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
3. ด้านการค้าการลงทุน: การค้าชายแดน การลงทุน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4. ด้านอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการเกษตร

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.3 ตัวชีวัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
แนวทางการพัฒนา
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1. สร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่ม
มูลค่าในภาคเกษตร และ
สนับสนุนภาคการค้า
ชายแดน อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยว
ด้วย Smart Economy
City / Smart Mobility
City

ตัวชีวัด/เป้าหมาย
รวม 5 ปี

เป้าหมายรายปี
ข้อมูลค่าฐาน

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประจาปี พ.ศ. 2561

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี

พ.ศ.
2561-2565
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)
ภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคการเกษตร
ประจาปี พ.ศ. 2561

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของมูลค่า มูลค่าการจาหน่าย
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ OTOP
OTOP

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

รายได้การท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

รายได้การท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2561

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี

จานวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี

จานวนนักเที่ยว
ปี พ.ศ. 2561

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการพัฒนา
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน สร้างชุมชนให้
น่าอยู่ มีความมั่นคง และเป็น
ธรรม
สู่ Smart Living City/
Smart People City
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๓. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และป้องกันภัย
ธรรมชาติ ภายใต้ Smart
Environment City / Smart
Energy City

ตัวชีวัด/เป้าหมาย
รวม 5 ปี
อัตราผูเ้ สียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ลดลงร้อยละ 5 ต่อแสน
ประชากร
คะแนนเฉลีย่ สติปัญญา
(IQ) เด็กไทย ไม่ต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมายรายปี
ข้อมูลค่าฐาน

อัตราคนผูเ้ สียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ลดลงต่อแสน
ประชากร
ปี พ.ศ. 2559
ค่าเฉลี่ยสติปญ
ั ญา IQ
ของเด็กประถมศึกษา
ปีที่ 1
จานวนพื้นที่ป่า เพิ่มขึ้นไม่ ปี พ.ศ. 2561
น้อยกว่าร้อยละ 1
มีพื้นที่ป่าไม้
จานวน 850,207.56
ไร่

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ลดลงร้อยละ
5 ต่อปี

ลดลงร้อยละ
5 ต่อปี

ลดลงร้อยละ
5 ต่อปี

ลดลงร้อยละ
5 ต่อปี

ลดลงร้อยละ
5 ต่อปี

พ.ศ.
2561-2565
ลดลงร้อยละ
5 ต่อปี

ค่าคะแนน
มาตรฐาน
91.26

ค่าคะแนน
มาตรฐาน
91.26

ค่าคะแนน
มาตรฐาน
91.26

ค่าคะแนน
มาตรฐาน
91.26

ค่าคะแนน
มาตรฐาน
91.26

ค่าคะแนน
มาตรฐาน
91.26

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดมุกดาหาร
ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
การยกระดับมาตรฐาน
การเกษตรและการต่อ
ยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า

วัตถุประสงค์

พ.ศ.
2561
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2
ต่อปี

พ.ศ.
2562
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2
ต่อปี

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2
ร้อยละ 2
ต่อปี
ต่อปี

พ.ศ.
2565
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2
ต่อปี

พ.ศ.
2561-2565
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2
ต่อปี

2. อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาค
การเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี
3. ร้อยละของจานวนแปลง/
ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2
ต่อปี
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2
ต่อปี
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2
ต่อปี
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2
ต่อปี
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2
ต่อปี
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2
ต่อปี
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี

4. ร้อยละของแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรได้รับการพัฒนาและ
ฟื้นฟู เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี

เป้าหมายและตัวชีวัด

1. เกษตรกรและ
1. อัตราการขยายตัวของ
องค์กรเกษตรมีความ ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) เพิ่มขึ้น
เข้มแข็ง
ร้อยละ 2 ต่อปี
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2. สินค้าเกษตรมี
คุณภาพได้มาตรฐาน
และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

3. พื้นที่การเกษตรมี
การบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม

แนวทางการพัฒนา
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบัน
การเกษตร
2. การเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการเกษตรให้สามารถนา
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาสินค้าเกษตร
2. การเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร
5. ปรับรูปแบบการพัฒนา
ด้านการเกษตรโดยนา
เทคโนโลยีมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและต่อ
ยอดผลิตผลการเกษตร
4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมายและตัวชีวัด
4. ร้อยละของถนนเพื่อการเกษตร
ได้รับการบูรณะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ต่อปี

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันด้านการค้า
การลงทุน เพื่อเชื่อมโยง
อาเซียนสู่สากล

มูลค่าการค้า
และการลงทุนของ
จังหวัดเพิ่มขึ้น

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

พ.ศ.
2561
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

พ.ศ.
2562
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ต่อปี
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

พ.ศ.
2565
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

พ.ศ.
2561-2565
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

แนวทางการพัฒนา
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร
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1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบการให้บริการ
โลจิสติกส์ (Logistics) เพื่อ
สนับสนุนการค้าการลงทุน
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านค้าการลงทุน เพื่อสร้าง
โอกาสเพื่อขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
3. พัฒนาเพื่อยกระดับการ
ผลิตสินค้าและบริการให้ได้
มาตรฐาน
4. ส่งเสริมการเปิดตลาด และ
พัฒนาความร่วมมือทางการค้า
การลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการค้า การลงทุนระบบ
Smart Mobility
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านภาษาและเทคโนโลยี เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์

เป้าหมายและตัวชีวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การพัฒนาการท่องเที่ยว
ตามวิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง

1. การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความ
ปลอดภัยยั่งยืน

1. จานวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ต่อปี

2. การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางการ
ท่องเที่ยวให้ครบ
วงจร

2. รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี

พ.ศ.
2561
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
ต่อปี

พ.ศ.
2562
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

พ.ศ.
2565
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
ต่อปี

พ.ศ.
2561-2565
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี
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ประเด็นการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
ร้อยละ 3
ต่อปี
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ ธรรมะ และ
วัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และสิ่งอานวย
ความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ ธรรมะ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
ความสามารถทางการแข่งขัน
8. พัฒนาการท่องเที่ยวเมือง
คู่แฝด “มุกดาหาร - สะหวัน
นะเขต”
3. เพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารทางการตลาดตาม
แนวคิดการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ
4. ขยายความร่วมมือในการ
ดาเนินกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวระหว่างเครือข่าย
และพันธมิตรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
5. การพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรและผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว
6. การพัฒนาการท่องเที่ยว
ด้าน Sport Tourism เพื่อ

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมายและตัวชีวัด

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561-2565

แนวทางการพัฒนา
เพิ่มศักยภาพและโอกาสการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
7. พัฒนาต่อยอดผลิตผลทาง
เกษตรอินทรีย์สู่การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
เพื่อยกระดับคุณภาพ 1. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การพัฒนาเมืองและชุมชน ชีวติ ของประชาชน
บนท้องถนนต่อแสนประชากร
น่าอยู่อย่างยั่งยืน
สร้างชุมชนให้น่าอยู่
มีความมั่นคง และ
เป็นธรรม

ลดลง
ร้อยละ 5
ต่อปี

ลดลง
ร้อยละ 5
ต่อปี

ลดลง
ร้อยละ 5
ต่อปี

ลดลง
ร้อยละ 5
ต่อปี

ลดลง
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น

2 - 16

ลดลง
ร้อยละ 5
ต่อปี

3. สัดส่วนของนักเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติพื้นฐาน
O-Net) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี

ร้อยละ 5 ต่อปี

1. พัฒนาระบบสวัสดิการ
โครงสร้างพื้นฐานและความ
มั่นคงทางสังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
3. พัฒนาสถานบริการด้าน
สุขภาพภาครัฐและการ
ให้บริการที่มีคุณภาพทั่วถึง
และเชื่อมโยงทุกระดับ
4. สร้างระบบข้อมูล เพื่อการ
บริหารการตัดสินใจ และการ
ใช้ประโยชน์ (Big Data)
5. สร้างสังคม ชุมชน
สภาพแวดล้อมที่มั่นคงและมี
คุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
6. พัฒนาจังหวัดสู่เมือง
อัจฉริยะ (Smart City)
2. พัฒนาสถานศึกษาการ
ให้บริการทางการศึกษา ทั้งใน
ระบบ นอกระบบ รองรับการ
เป็นเมืองน่าอยู่และชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมายและตัวชีวัด
4. คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ)
เด็กไทย ไม่ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู
1. จานวนพื้นที่ป่า เพิ่มขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
และสิ่งแวดล้อม และ
ป้องกันภัยธรรมชาติ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
91.26
91.26
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พ.ศ.
2561
ค่าคะแนน
มาตรฐาน
91.26

พ.ศ.
2562
ค่าคะแนน
มาตรฐาน
91.26

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
1 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
1 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
1 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อ
ปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
ต่อปี

2. อัตราการใช้พลังงานทดแทน ที่
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี
ร้อยละ 3 ต่อปี

พ.ศ.
2565
ค่าคะแนน
มาตรฐาน
91.26

พ.ศ.
2561-2565
ค่าคะแนน
มาตรฐาน
91.26

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
1 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
1 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
1 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี
ต่อปี

แนวทางการพัฒนา
2. พัฒนาสถานศึกษาการ
ให้บริการทางการศึกษา ทั้งใน
ระบบ นอกระบบ รองรับการ
เป็นเมืองน่าอยู่และชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
1. การส่งเสริมการอนุรักษ์
ป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. การเพิ่มและพัฒนาแหล่ง
นาเพื่อการเกษตร
2. การรักษาและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
3. การป้องกัน และฟื้นฟูความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติ
4. การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนและ
การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และป้องกันภัย
ธรรมชาติ ภายใต้ Smart
Environment City

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นการพัฒนา

วัตถุประสงค์

ประเด็นการพัฒนาที่ 6
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การเสริมสร้างความมั่นคง ชีวติ ของประชาชน
ชายแดน
และสภาพความ
มั่นคงทางสังคมให้
ทั่วถึง รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
รักษาความมั่นคง
บริเวณชายแดน
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ลดปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่

เป้าหมายและตัวชีวัด
1. อัตราการลดลงของจานวนคดี
ความ/ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นร้อย
ละ 3 ต่อปี
2. อัตราการลดลงของจานวน
คดีการลักลอบขนสินค้าผิด
กฎหมายร้อยละ 3 ต่อปี

3. อัตราลดลงของคดีด้านยาเสพ
ติด ร้อยละ 3 ต่อปี

พ.ศ.
2561
ลดลง
ร้อยละ 3
ต่อปี

พ.ศ.
2562
ลดลง
ร้อยละ 3
ต่อปี

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ
ร้อยละ
3 ต่อปี
3 ต่อปี

พ.ศ.
2565
ลดลง
ร้อยละ
3 ต่อปี

พ.ศ.
2561-2565
ลดลง
ร้อยละ
3 ต่อปี

ลดลง
ร้อยละ
3 ต่อปี

ลดลง
ร้อยละ
3
ต่อปี

ลดลง
ร้อยละ
3 ต่อปี

ลดลง
ร้อยละ
3 ต่อปี

ลดลง
ร้อยละ
3 ต่อปี

ลดลง
ร้อยละ
3 ต่อปี

แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรและเครื่องมือในการ
สร้างความมั่นคงชายแดน
2. สร้างความมั่นคงในชีวิต
และทรัพย์สินให้กับประชาชน
4. พัฒนาศักยภาพความ
มั่นคงเพื่อสกัดกันการลักลอบ
ขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย ด้วย
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาเศรษฐกิจในพืนที่
ชายแดน
3. ป้องกันและปราบปราม
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
และด้านยาเสพติด

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
แผนงาน 4. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค – บริโภค
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติครม. นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาจังหวัด /
กลุ่มจังหวัดหรืออื่นๆ )
(1.2) สรุปสาระสาคัญ : แหล่งนาเพื่อการเกษตรมีไม่ทั่วถึง ที่มอี ยู่
ชารุดทรุดโทรม และตืนเขิน ฤดูแล้ง ไม่สามารถทา เกษตร และไม่มีนาไว้เลียงสัตว์
และไม่มีแหล่งชุ่มนาระบบนิเวศน์ ไม่สมบูรณ์ ยังไม่มีการดาเนินการให้สามารถส่ง
นาไปยังพืนที่การเกษตรที่ขาดแคลนแหล่งนา
(2) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
(2.1) ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
ลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อ/ยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลสินค้าเกษตรประเภทที่ราคา
ต่าผิดปกติให้สูงขึนตามสมควร
เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแหล่งนา ปรับปรุงแหล่งนาให้รองรับนาได้มากขึน พัฒนา
ให้ระบบนาเข้าถึงพืนที่การเกษตรที่ขาดแคลนแหล่งนา
จังหวัดมุกดาหาร
ขุดลอกหนองเกรียงศักดิ์
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขุดลอกห้วยพังคอง
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขุดลอกห้วยดุกด่อน
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขุดลอกห้วยตอกผึง
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
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หัวข้อ
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.12 กิจกรรมหลักที่ 12
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.13 กิจกรรมหลักที่ 13
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.14 กิจกรรมหลักที่ 14
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ขุดลอกห้วยปะเจี๊ยะ (ช่วงที่ 2)
434,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขุดลอกหนองเขียดตาปาด หมู่ที่ 6 ตาบลกุดแข้
488,500 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขุดลอกหนองกุดแข้ หมู่ที่ 1 บ้านสมสะอาด ตาบลกุดแข้
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขุดลอกหนองเกรียงศักดิ์ หมู่ที่ 2 บ้านกุดแข้ใต้ ตาบลกุดแข้
492,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขุดลอกหนองเกรียงศักดิ์ หมู่ที่ 5 บ้านกุดแข้ ตาบลกุดแข้
283,500 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขุดลอกหนองกุดแข้ หมู่ 4 บ้านดงยาง ตาบลกุดแข้ อาเภอเมือง
280,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขุดลอกกุดวิหาร บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 10 ตาบลผึง่ แดด อาเภอเมือง
498,800 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขุดลอกห้วยหินลาด หมู่ที่ 1 บ้านคาตุนาง ตาบลมุกดาหาร
439,400 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขุดลอกห้วยใหญ่ (ช่วงบ้านภูทอง) พร้อมก่อสร้างอาคารรับนา (กาแพงปากเป็ด
คสล.และอาคารระบายนา) บ้านภูทอง หมู่ที่ 13 ตาบลดงเย็น
3,084,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขุดลอกห้วยตาหล่ม (ตอนเหนือ) บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 ตาบลดงเย็น
318,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
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หัวข้อ
5.15 กิจกรรมหลักที่ 15
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.15 กิจกรรมหลักที่ 15
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.16 กิจกรรมหลักที่ 16
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.17 กิจกรรมหลักที่ 17
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.18 กิจกรรมหลักที่ 18
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.19 กิจกรรมหลักที่ 19
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.20 กิจกรรมหลักที่ 20
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.21 กิจกรรมหลักที่ 21
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.22 กิจกรรมหลักที่ 22
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.23 กิจกรรมหลักที่ 23
งบประมาณ

รายละเอียด
ขุดลอกห้ายตาหล่อม (ตอนล่าง) บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 ตาบลดงเย็น
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขุดลอกหนองก้านเหลือง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 ตาบลดงเย็น
151,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขุดลอกห้วยไค้ (เหนือฝายปิงเวย์) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 ตาบลดงเย็น
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขุดลอกแก้งจันทร์แดง (ใต้ฝาย) บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตาบลดงเย็น
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขุดลอกขามเลียน บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 ตาบลดงเย็น
428,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ซ่อมแซมฝายนาล้นห้วยโก(ตอนบน) หมู่ที่ 1 ตาบลกุดแข้
473,900 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
งานปรับปรุงประมาณซ่อมแซมฝายนาล้นห้วยโกตอนบน หมู่ที่ 1 บ้านสมสะอาด
ตาบลกุดแข้
196,600 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างฝายนาล้น (แบบ มข.2527) ห้วยตูม (บริเวณนานายมี สุพร-นายเทียว
นามบุตร) บ้านกกบก หมู่ที่ 9 ตาบลผึ่งแดด
759,800 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างฝายแบบ มีสะพานเดินข้าม ลาห้วยบ้าน (ตอนล่าง) หมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้งน้อย
ตาบลมุกดาหาร
485,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างฝายแบบ มีสะพานเดินข้าม ลาห้วยบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกุดโง้งใหญ่ ตาบลมุกดาหาร
485,000 บาท
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หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.24 กิจกรรมหลักที่ 24
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.25 กิจกรรมหลักที่ 25
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.27 กิจกรรมหลักที่ 27
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.28 กิจกรรมหลักที่ 28
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.29 กิจกรรมหลักที่ 29
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.30 กิจกรรมหลักที่ 30
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.31 กิจกรรมหลักที่ 31
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.32 กิจกรรมหลักที่ 32
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.33 กิจกรรมหลักที่ 33
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.34 กิจกรรมหลักที่ 34
งบประมาณ

รายละเอียด
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างฝายนาล้น คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 ตาบลโพนทราย
337,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
โครงซ่อมแซมฝายนาล้น บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 ตาบลโพนทราย
101,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างฝายนาล้น กันลาห้วยทรายใน(ตอนบน) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตาบลดงเย็น
498,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างฝายนาล้น กันลาห้วยปลาขาว (ตอนล่าง) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 ตาบลดงเย็น
693,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างฝายนาล้น กันลาคลองแก้งจันทร์แดง (ทิศตะวันตก) บ้านดอนสวรรค์
หมู่ที่ 10 ตาบลดงเย็น อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
498,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
สร้างฝายนาล้น กันลาห้วยถาเต่า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตาบลดงเย็น
475,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างฝายนาล้น กันตาหล่ม(ช่วงหนองทิศลา) บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 ตาบลดงเย็น
498,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างฝายนาล้น กันลาห้วยโคกกะบา บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 ตาบลดงเย็น
498,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างฝายนาล้น ลาห้วยเตย ตอนบน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตาบลดงมอน
436,000บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างฝายคันดินพร้อมขุดลอกหน้าฝายลาห้วยหนองป่งภูทอก บ้านจอมมณีเหนือ
หมู่ที่ 6 ตาบลดงมอน
490,000 บาท
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หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.35 กิจกรรมหลักที่ 35
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.36 กิจกรรมหลักที่ 36
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.37 กิจกรรมหลักที่ 37
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.38 กิจกรรมหลักที่ 38
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.39 กิจกรรมหลักที่ 39
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.40 กิจกรรมหลักที่ 40
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.41 กิจกรรมหลักที่ 41
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.42 กิจกรรมหลักที่ 42
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.43 กิจกรรมหลักที่ 43
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.44 กิจกรรมหลักที่ 44

รายละเอียด
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างฝายคันดินพร้อมขุดลอกฝายลาห้วยหนองป่งภูทอก หมู่ที่ 6 บ้านจอมมณี
เหนือ ตาบลดงมอน จ.มุกดาหาร
489,900 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างฝายนาล้น ลาห้วยเตย ตอนบนบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตาบลดงมอน
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
436,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างฝายนาล้น ห้วยตาเหลือก บ้านเหล่าล้อม หมู่ที่ 4 ตาบลนาสีนวน
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างฝายนาล้น ห้วยดงอ้อยหนู บ้านเขามโนรมย์ หมู่ที่ 9 ตาบลนาสีนวน
497,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล หมู่ที่ 1 บ้านสมสะอาด
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ที่ 4 ตาบลมุกดาหาร
158,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านกุดโง้งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตาบลมุกดาหาร
158,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 1 ช่อง หมู่ที่ 7 บ้านคาฮี ตาบลโพนทราย
190,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 2 ช่อง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 ตาบลโพนทราย
294,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 2 ช่อง บ้านนาถ่อน (สายภูถ่าพระ-นาถ่อน)
หมู่ที่ 10 ตาบลโพนทราย
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หัวข้อ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.45 กิจกรรมหลักที่ 45
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.46 กิจกรรมหลักที่ 46
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.47 กิจกรรมหลักที่ 47
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.48 กิจกรรมหลักที่ 48
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.49 กิจกรรมหลักที่ 49
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.50 กิจกรรมหลักที่ 50
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.51 กิจกรรมหลักที่ 51
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.52 กิจกรรมหลักที่ 52
งบประมาณ

รายละเอียด
547,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถ่อลอดเหลี่ยม คสล. 2 ช่องทาง บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11
ตาบลโพนทราย
386,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนลูกรัง สายบ้านคาบง - ข้ามทุ่ง ข้ามร่องนาห้วย
มันปลา บ้านคาบล หมู่ที่ 9 ตาบลดงเย็น
175,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนลูกรัง สายบ้านคาบง – ห้วยบางทราย
(นาผู้ใหญ่วันทา) บ้านคาบง หมูท่ ี่ 9 ตาบลดงเย็น
300,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนลูกรังสายห้วยคาแฮด บ้านนาจาน หมู่ที่ 8
ตาบลดงเย็น
300,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนลูกรัง สายบ้านโพนสวาง- นานายเหลิม
บ้านโพนวาง หมู่ที่ 14 ตาบลดงเย็น
300,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนลูกรัง สายบ้านโพนสวาง-ลานแต้ บ้านโพนสวาง
หมู่ที่ 14 ตาบลดงเย็น
300,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขุดลอกร่องนาลาห้วยใหญ่ (นาตาเจียง) พร้อมก่อสร้างฝายนาล้น มข.2527
หมู่ที่ 13 บ้านภูทอง ตาบลดงเย็น อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยหินลาด บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 2
ตาบลดงมอ
185,000 บาท
2 - 24

หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.53 กิจกรรมหลักที่ 53
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.54 กิจกรรมหลักที่ 54
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.55 กิจกรรมหลักที่ 55
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.56 กิจกรรมหลักที่ 56
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.57 กิจกรรมหลักที่ 57
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.58 กิจกรรมหลักที่ 58
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.59 กิจกรรมหลักที่ 59
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.60 กิจกรรมหลักที่ 60
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยช้างเหล่า บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 2
ตาบลดงมอน
276,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหินอ่าง บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 4
ตาบลดงมอน
185,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กอ่างแสน บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 4
ตาบลดงมอน
276,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมตอนกรีตเสริมเหล็กห้วยม่วง บ้านไร่ หมูท่ ี่ 9 ตาบลดงมอน
185,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเกรียงศักดิ์เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน
อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัย ประจาปี 2563 หมู่ที่ 3 บ้านนาโก ตาบลกุดแข้
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่ออุปโภค-บริโภคภายในหมู่บา้ น บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3
ตาบลโพนทราย
159,500 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3
ตาบลบ้านโคก
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านพังคอง หมู่ที่ 5
ตาบลบ้านโคก
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
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หัวข้อ
5.61 กิจกรรมหลักที่ 61
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.62 กิจกรรมหลักที่ 62
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.63 กิจกรรมหลักที่ 63
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.64 กิจกรรมหลักที่ 64
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.65 กิจกรรมหลักที่ 65
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.66 กิจกรรมหลักที่ 66
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.67 กิจกรรมหลักที่ 67
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.68 กิจกรรมหลักที่ 68
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(OutCome)

รายละเอียด
ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านดงมอน หมู่ที่ 1 ตาบลดงมอน
358,800 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านสงเปือยเหนือ หมู่ที่ 3 ตาบลดงมอน
461,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขยายท่อเมนจ่ายนาประปาหมู่บา้ น บ้านนาโก หมู่ที่ 3 ตาบลกุดแข้
268,200 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้ น บ้านพังคอง หมู่ที่ 10 ตาบลบ้านโคก
139,400 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้ น โดยการเจาะบ่อบาดาล บ้านบัวบูรพาเหนือ
หมู่ที่ 12 ตาบลโพนทราย
183,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บา้ น บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 ตาบลโพนทราย
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
179,100 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างหอประปาถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม. บ้านคาฮี หมู่ที่ 7 ตาบลโพนทราย
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บา้ น บ้านโคก หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านโคก
384,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
1. ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
29,092,800 บาท
ราษฎรได้ใช้นาจากแหล่งนาที่เพิ่มขึน ในฤดูแล้ง ยกระดับคุณภาพชีวิต
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และสามารถขยายพืนที่การผลิตสินค้าเกษตร
1. จานวนแหล่งนาเพื่อการเกษตรได้รับการพัฒนาและฟืน้ ฟู ร้อยละ 5 ต่อปี
.2ราษฎรมีนาเพื่อการเกษตรและเลียงสัตว์ ในฤดูแล้ง

หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
แผนงาน 2. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร
หลักการและเหตุผล
วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2015 - 2020 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ด้านความมั่งคั่ง
1. การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
2. การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานรองรับการเติบโต
ด้านความยั่งยืน : การบริหารจัดการนาและระบบชลประทาน
สรุปสาระสาคัญ
1. ถนนยังไม่ได้มาตรฐาน/ถนนชารุด ทรุดโทรม สาเหตุจากหมดสภาพ
ตามอายุใช้งานและภัยธรรมชาติ /เส้นทางโครงข่ายขนส่งสินค้ายังไม่เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ การเดินทางไม่สะดวก
2. ระบบนาเพื่ออุปโภค - บริโภค ยังไม่ได้มาตรฐาน /นาเพื่อการอุปโภค
บริโภค ยังกระจายไม่ทั่วถึง
3. การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงพืนที่ที่เกษตรกร อยู่อาศัยและทากิน
ต้นทุนการผลิตสูง และไม่สามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตให้เพิ่มขึนได้
แก้ปัญหาถนนชารุดในฤดูฝน เพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดปัญหาถนน
เป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อ ท าให้ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ทางการเกษตรไม่ มี ความปลอดภั ย
เพื่อให้มีความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรให้ครอบคลุมฯ ขนาด
เล็กให้กระจายครอบคลุมฯ
1. การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตรและการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
2. การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานรองรับการเติบโต
3. การบริหารจัดการนาและระบบชลประทาน
จังหวัดมุกดาหาร
ก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางวิชัย - บ้านนางรจนา หมู่ที่ 1
ตาบลกุดแข้ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อส้างถนนอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสมสะอาด ตาบลกุดแข้ อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
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หัวข้อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
ก่อสร้างถนนอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านกุดแข้ หมู่ที่ 5 - บ้านสมสะอาด
หมู่ที่ 1 ตาบลกุดแข้ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสมสะอาด - บ้านกุดแข้ หมู่ที่ 1
- หมู่ที่ 5 ตาบลกุดแข้ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านกุดแข้ใต้-บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 2
บ้านกุดแข้ใต้ ตาบลกุดแข้ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
493,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโก หมู่ที่ 3 ตาบลกุดแข้ อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยาง หมู่ที่ 4 ตาบลกุดแข้ อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บา้ นดงยาง หมู่ที่ 4
ตาบลกุดแข้ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
482,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตาบลกุดแข้ อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
500000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตาบลกุดแข้ อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
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หัวข้อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.12 กิจกรรมหลักที่ 12
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.13 กิจกรรมหลักที่ 13
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.14 กิจกรรมหลักที่ 14
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.15 กิจกรรมหลักที่ 15
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.16 กิจกรรมหลักที่ 16
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.17 กิจกรรมหลักที่ 17
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.18 กิจกรรมหลักที่ 18
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแข้ใต้ หมู่ที่ 2 ตาบลกุดแข้
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปูต่ า พร้อมกาแพงกันนาเซาะ
หมู่ที่ 5 บ้านกุดแข้ ตาบลกุดแข้ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
491,500 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปูต่ า พร้อมกาแพงกันนาเซาะ
หมู่ที่ 5 บ้านกุดแข้ ตาบลกุดแข้ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
451,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านกุดแข้ ตาบลกุดแข้
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตาบลกุดแข้ อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาห
451,100 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตูม (สายทาง หนองกก) หมู่ที่ 3
ตาบลผึ่งแดด อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาห
499,500 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตูม (สายหลังเทศบาล) หมู่ที่ 3
ตาบลผึ่งแดด อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
499,500 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 ตาบลผึง่ แดด
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
499,500 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
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หัวข้อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.19 กิจกรรมหลักที่ 19
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.20 กิจกรรมหลักที่ 20
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.21 กิจกรรมหลักที่ 21
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.22 กิจกรรมหลักที่ 22
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.23 กิจกรรมหลักที่ 23
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.24 กิจกรรมหลักที่ 24
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.25 กิจกรรมหลักที่ 25
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.26 กิจกรรมหลักที่ 26
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคาผึง หมู่ที่ 4,13 ตาบลผึ่งแดด
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
499,500 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคา หมู่ที่ 6 ตาบลผึ่งแดด
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
499,500 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกบก หมู่ที่ 9 ตาบลผึ่งแดด
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
499,500 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 10 ตาบลผึ่งแดด
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
499,500 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาซิว หมู่ที่ 11 ตาบลมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
499,500 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 10 ตาบลผึ่งแดด
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
4,000,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ 3 (ซอยสุวรรณา - หนองไหล)
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
4,999,000บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศูนย์ไหม (สายคุ้มใต้ - คุม้ ขยะ) หมู่ที่ 3
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
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หัวข้อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.27 กิจกรรมหลักที่ 27
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.28 กิจกรรมหลักที่ 28
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.29 กิจกรรมหลักที่ 29
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.30 กิจกรรมหลักที่ 30
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.31 กิจกรรมหลักที่ 31
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.32 กิจกรรมหลักที่ 32
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.33 กิจกรรมหลักที่ 33
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.34 กิจกรรมหลักที่ 34
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศูนยไหมหมู่ 3 (ซอยนายวอ - ม.อุบล)
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ 3 (ซอยไทเฮา)
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาคาน้อย หมู่ที่ 2
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่ า้ น บ้านศูนย์ไหม หมูท่ ี่ 3
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สายบ้านนายวอ (ช่วงที่ 2)
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ที่ 4
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (สายบ้านนายเสาร์บ้านศูนย์ไหม)
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านด่านคา หมู่ที่ 6
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (สายซอยบรูพา)
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้งน้อย ตาบลมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ที่ 4 ตาบลมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (สายหนองบ้วฮ้าง)
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
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หัวข้อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.35 กิจกรรมหลักที่ 35
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.36 กิจกรรมหลักที่ 36
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.37 กิจกรรมหลักที่ 37
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.38 กิจกรรมหลักที่ 38
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.39 กิจกรรมหลักที่ 39
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.40 กิจกรรมหลักที่ 40
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.41 กิจกรรมหลักที่ 41
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.42 กิจกรรมหลักที่ 42
งบประมาณ

รายละเอียด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคาน้อย หมู่ที่ 2 ตาบลมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ 3 (สายนางสมพิษ )
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ 3 (สายซอยถิ่นทองบ้านฝรั่ง) ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ 3 (ซอยหน้าสุวรรณา)
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ 3 (สายข้างบ้าน
สจ.สมศักดิ์-นายายแหล่ม) ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ 3 (สายซอยครุสภาคาเขือง) ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ 3 (สายซอยโรงอิฐ)
ตาบลมุกดาหาร อาเถเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ 3 (สายซอยบ้าน
นายเสกสรร-คาสิงห์รีสอร์ท) ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
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หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.43 กิจกรรมหลักที่ 43
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.44 กิจกรรมหลักที่ 44
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.45 กิจกรรมหลักที่ 45
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.46 กิจกรรมหลักที่ 46
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.47 กิจกรรมหลักที่ 47
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.48 กิจกรรมหลักที่ 48
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.49 กิจกรรมหลักที่ 49
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.50 กิจกรรมหลักที่ 50
งบประมาณ

รายละเอียด
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศูนย์ไหมหมู่ที่ 3 (สายซอยไทเฮารีสอร์ท)
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโง้งน้อย (สายนาโพธิ์พรานอ้น) หมู่ที่ 4 ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้งน้อย (สายรอบป่าช้า)
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้งน้อย (สายบ้านนายเสาร์บ้านศูนย์ไหม (ช่วงบ้านสวนวิไลลักษณ์) ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโง้งน้อย (สายนางลิ)
หมู่ที่ 4 ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโง้งน้อย (สายนาพิมาน)
หมู่ที่ 4 ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโง้งใหญ่ (สายคุ้มบ้าน
โนน-คาฮี) หมู่ที่ 5 ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโง้งน้อย
(สายกุดโง้งใหญ่-กุดโง้งน้อย) ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
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หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.51 กิจกรรมหลักที่ 51
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.52 กิจกรรมหลักที่ 52
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.53 กิจกรรมหลักที่ 53
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.54 กิจกรรมหลักที่ 54
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.55 กิจกรรมหลักที่ 55
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.56 กิจกรรมหลักที่ 56
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.57 กิจกรรมหลักที่ 57
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโง้งน้อย (สายกุดโง้ง
ใหญ่-กุดโง้งน้อย) ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโง้งน้อย (สายฝั่งตรง
ข้ามเทศบาลตาบลมุก-ศพด.) ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโง้งใหญ่
(สายบ้านนายต้อม-นายเคน แสนต่างใจ) ตาบลมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
400,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านด่านคา
(สายซอยข้าง ม.อุบล) หมู่ที่ 6 ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านด่านคา (สายซอยนายวีระ)
หมู่ที่ 6 ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านด่านคา (สายซอยบรูพา)
หมู่ที่ 6 ตาบลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านด่านคา
(สายคาตุนาง-ด่านคา (หน้าโรงเรียนบ้านด่านคา-หน้าคุ้มภูน้อย) หมู่ที่ 6
ตาบลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
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หัวข้อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.58 กิจกรรมหลักที่ 58
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.59 กิจกรรมหลักที่ 59
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.60 กิจกรรมหลักที่ 60
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.61 กิจกรรมหลักที่ 61
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.62 กิจกรรมหลักที่ 62
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.63 กิจกรรมหลักที่ 63
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.64 กิจกรรมหลักที่ 64
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.65 กิจกรรมหลักที่ 65
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านด่านคา (สายซอยดอนหมีกกเฟือง) ช่วงกกเฟือง หมู่ที่ 6 ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านด่านคา (สายซอยคาแก้ว)
หมู่ที่ 6 ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านด่านคา (สายซอยนายวีระ)
หมู่ที่ 6 ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านด่านคา (สายซอยนายวีระ)
หมู่ที่ 6 ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 ตาบลโพนทราย อาเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโสกน้อย (สายถนนลาดยาง-สนาม
กีฬา) หมู่ที่ 1 ตาบลโพนทราย อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาโสกน้อย-นานายสูน) หมู่ที่ 1
ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโสกน้อย (สายบ้านนาโสกน้อยนาโสนว์) หมู่ที่ 1 ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
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หัวข้อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.66 กิจกรรมหลักที่ 66
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.67 กิจกรรมหลักที่ 67
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.68 กิจกรรมหลักที่ 68
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.69 กิจกรรมหลักที่ 69
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.70 กิจกรรมหลักที่ 70
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.71 กิจกรรมหลักที่ 71
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.72 กิจกรรมหลักที่ 72
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.73 กิจกรรมหลักที่ 73
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาถ่อน (สายบ้านนาถ่อน-หนองผือ)
หมู่ที่ 4 ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 ตาบลโพนทราย
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคาฮี หมู่ที่ 7 (สายบ้านนางตี - ที่พักสงฆ์
มงคลธรรม) ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคาฮี หมู่ที่7 (สายนายบัวลา-วัดภูน้อย)
ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางบัวไล ศรีโยหะบ้านนายอานาจ ไชยายงค์) ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 (สายบ้านนา
กาศ-ห้วยบางทราย) ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 (สายบ้านดอน
ม่วงฯ-ภูถาแสง ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าไซญ์ หมู่ที่ 13 (สายที่พักสงฆ์
เฉลิมพระเกียรติ) ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
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หัวข้อ
5.74 กิจกรรมหลักที่ 74
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.75 กิจกรรมหลักที่ 75
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.76 กิจกรรมหลักที่ 76
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.77 กิจกรรมหลักที่ 77
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.78 กิจกรรมหลักที่ 78
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.79 กิจกรรมหลักที่ 79
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.80 กิจกรรมหลักที่ 80
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.81 กิจกรรมหลักที่ 81
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 (สายบ้านนางกระ
จาค-ที่พักสงฆ์) ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 ตาบลโพนทราย
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
1,474,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนบ้านนาโก-บ้านโพนทราย) หมู่ที่ 3
ตาบลกุดแข้-ตาบลโพนทราย อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 ตาบลโพนทราย
อาเภอเมืองมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล. 1 ช่องทาง
บ้านคาฮี หมู่ที่ 7 ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
237,000บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 ตาบลโพนทราย
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วงพัฒนา (สายถนนลาดยางบ้านนายดาม) หมู่ที่ 11 ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
486,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตาบลดงเย็น
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
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หัวข้อ
5.82 กิจกรรมหลักที่ 82
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.83 กิจกรรมหลักที่ 83
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.84 กิจกรรมหลักที่ 84
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.85 กิจกรรมหลักที่ 85
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.86 กิจกรรมหลักที่ 86
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.87 กิจกรรมหลักที่ 87
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.88 กิจกรรมหลักที่ 88
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.89 กิจกรรมหลักที่ 89
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 (ข้างศูนย์พฒ
ั นา
เด็กบ้านหนองแคน) ตาบลดงเย็น อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
องสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่งโพน-บ้านคาบง หมู่ที่ 3
บ้านป่งโพน ตาบลดงเย็น อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามขัว (สายคุ้มหนองแสง-ไปวัดป่าเทพ
นิมิตร) หมู่ที่ 4 ตาบลดงเย็น อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 ตาบลดงเย็น
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคาบง หมู่ที่ 9 สายข้างวัดป่าสิงห์คีรี
วรรณบ้านคาบง ตาบลดงเย็น อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสวรรค์ (ซอยสุวรรณโชติ)
หมู่ที่ 11 ตาบลดงเย็น อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูทอง-บ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ 13
บ้านภูทอง ตาบลดงเย็น อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 14 ตาบลดงเย็น
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
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หัวข้อ
5.90 กิจกรรมหลักที่ 90
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.91 กิจกรรมหลักที่ 91
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.92 กิจกรรมหลักที่ 92
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.93 กิจกรรมหลักที่ 93
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.94 กิจกรรมหลักที่ 94
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.95 กิจกรรมหลักที่ 95
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.96 กิจกรรมหลักที่ 96
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.97 กิจกรรมหลักที่ 97
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 4
ตาบลดงมอน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
480,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพืนที่การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านป่าไร่
ตาบลบ้านโคก อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพืนที่การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว
ตาบลบ้านโคก อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพืนที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านป่ากล้วย
ตาบลบ้านโคก อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพืนที่การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวง
ตาบลบ้านโคก อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพืนที่การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านพังคอง
ตาบลบ้านโคก อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่าไร่ ตาบลบ้านโคก
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่ากล้วย ตาบลบ้านโคก
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
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หัวข้อ
5.98 กิจกรรมหลักที่ 98
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.99 กิจกรรมหลักที่ 99
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.100 กิจกรรมหลักที่ 100
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.101 กิจกรรมหลักที่ 101
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.102 กิจกรรมหลักที่ 102
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.013 กิจกรรมหลักที่ 103
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.104 กิจกรรมหลักที่ 104
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.105 กิจกรรมหลักที่ 105
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เส้นที่1 บ้านพังคอง หมู่ที่ 5
ตาบลบ้านโคก อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสงเปือย ตาบลบ้านโคก
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เส้นที่1 หมู่ที่ 10 บ้านพังคอง
ตาบลบ้านโคก อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคาป่าหลาย ตาบลคาป่าหลาย
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านคาป่าหลาย ตาบลคาป่าหลาย
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
494,500 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาเสือหลาย ตาบลคาป่าหลาย
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
494,500 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาหนองยอ ตาบลคาป่าหลาย
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
494,500 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโนนคา ตาบลคาป่าหลาย
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
494,500 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
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หัวข้อ
5.106 กิจกรรมหลักที่ 106
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.107 กิจกรรมหลักที่ 107
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.108 กิจกรรมหลักที่ 108
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.109 กิจกรรมหลักที่ 109
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.110 กิจกรรมหลักที่ 110
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.111 กิจกรรมหลักที่ 111
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.112 กิจกรรมหลักที่ 112
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.113 กิจกรรมหลักที่ 113
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านนาตะแบง ตาบลคาป่าหลาย
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านแก้ง ตาบลคาป่าหลาย
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 (สายโปงเอือด) บ้านสามขา
ตาบลคาป่าหลาย อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านสามขา ตาบลคาป่าหลาย
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
494,500บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาคาน้อย (สายทางไปเทพ
นิมิตร) ตาบลคาป่าหลาย อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านสามขา
(สายทางฟาร์มจิงหวีด) ตาบลคาป่าหลาย อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ถนเส้นบ้านน้อย จากบ้านสังวาลย์
ออกไปบ้านนาย บุญล้อม) บ้านพรานอ้น ตาบลคาอาฮวน
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
368,400 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 11
ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
443,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
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หัวข้อ
5.114 กิจกรรมหลักที่ 114
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.115 กิจกรรมหลักที่ 115
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.117 กิจกรรมหลักที่ 116
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.118 กิจกรรมหลักที่ 118
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.119 กิจกรรมหลักที่ 119
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.120 กิจกรรมหลักที่ 120
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.121 กิจกรรมหลักที่ 121
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.122 กิจกรรมหลักที่ 122
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ตาบลบางทรายใหญ่
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
496,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาโสก หมู่ที่ 3
ตาบลนาโสก อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวภู หมู่ที่ 9
ตาบลนาโสก อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบูรพาประชาสุข หมู่ที่ 14
ตาบลนาโสก อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
300,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวน (คุ้มริมโขงเหนือ) หมู่ที่ 1
ตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
495,200 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
ปรับปรุงถนนสาย มห.๒๐๒๗ แยก ทล.๑๒-บ้านตาดแคน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
8,500,000 บาท
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ปรับปรุงถนนสาย มห.๔๐๑๒ แยก ทล.๒๒๘๗-บ้านสานแว้ อ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร
23,200,000 บาท
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ใหม่สองคอน-บ้านนิคมทหารผ่านศึก อ.หว้านใหญ่
จ.มุกดาหาร
145,000,000 บาท
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
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หัวข้อ
5.123 กิจกรรมหลักที่ 123
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยวังนอง พร้อมถนนเชื่อมต่อ คสล.
บ้านวังนองหมู่ที่ ๖ ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
10,200,000 บาท
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร

1. แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
2. ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองมุกดาหาร
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
8. งบประมาณ
123,904,000 บาท
9. ผลผลิต (Output)
1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน และเชื่อมโยงระดับ
หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และรองรับการเจริญเติบโตของประเทศได้เพิ่มขึน
2. เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มศักยภาพการผลิต
3. เกษตรกรและประชาชนทั่ ว ไป ได้ ใ ช้ น าจากระบบน าที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
ลดความเหลื่อมลา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(OutCome) 1. เพิ่มถนนที่เป็นโครงข่ายขนส่งสินค้า และได้มาตรฐาน
2. เพิ่มจานวนระบบนาทีไ่ ด้มาตรฐาน
3. เพิ่มพืนที่การขยายเขตไฟฟ้าไปถึงพืนที่การเกษตรมากขึน
หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
แผนงาน 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดมุกดาหารประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็ น หลั ก และมี ร ายได้ ห ลั ก จากการผลิ ต ข้ า ว มั น ส าปะหลั ง อ้ อ ยโรงงาน
ยางพารา ปศุ สั ต ว์ ประมง และพื ช ทางเลื อ กอื่ น ทั งนี เกษตรกรยั ง ขาด
ความสามารถด้ า นการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบการผลิ ต ด้ ว ยนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ซึ่ง
หน่วยงานภาครัฐต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นระบบ ตังแต่การพัฒนาองค์ความรู้ วิธีการ เทคนิคต่างๆ ให้เกษตรกร
มี ทั ก ษะ ความช านาญ ในการใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ลดต้ น ทุ น เพิ่ ม
ผลผลิตต่อไร่ของพืชแต่ละชนิด การผลิตให้มีคุณภาพสูง การแปรรูปเพิ่มมูลค่า
การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงผลผลิตสู่การตลาด
จึง มี ความจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ต้ องพั ฒ นาระบบการผลิ ต สิน ค้ า ทางการ
เกษตรดังกล่าว โดยส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิต คุ ณภาพผลผลิต
รวมถึงพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุ่มเกษตรให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกษตรกรใน
จังหวัดมุกดาหารสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ผลิตสินค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และการเชื่อมโยงผลผลิต
ทางการเกษตรสู่การตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทาให้เกษตรกรจังหวัดมุกดาหารมีรายได้เพิ่มขึนและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน
1. เพื่อพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อลดต้นทุน
การผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและให้เกษตรกร
2. เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตร
4. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
จังหวัดมุกดาหาร
จัดตังศูนย์ขยายพันธุ์มนั สาปะหลังพันธุ์ดี
1,200,000
สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
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หัวข้อ
5.90 กิจกรรมหลักที่ 90
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
โคก หนอง นา โมเดล พืนที่ 3 ไร่
500,000 บาท
เรือนจาจังหวัดมุกดาหาร

1. สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
2. เรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
8. งบประมาณ
1,700,000 บาท
9. ผลผลิต (Output)
1. เกษตรกรสามารถนาความรูท้ ี่ได้ไปปรับใช้และพัฒนาระบบการผลิตสินค้า
เกษตรของตนเอง
2. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อผลิต แปรรูป จาหน่ายสินค้าทาง การเกษตร
3. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตได้
4.รายได้เพิ่มขึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
5. รักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย
6. ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ความหลากหลายและมีมลู ค่าสูงขึน
7. มีตลาดรองรับผลผลิตทีไ่ ด้มาตรฐานอินทรีย์ / GAP /GI
8. มีสถานที่แปรรูปสินค้าเกษตร
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(OutCome) 1. ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
2. ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
4 เกษตรกรสามารถ ลดต้นทุนการผลิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
5. ผลผลิตต่อไร่สูงขึนร้อยละ 10
6. เกษตรกรสามารถแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชนได้อย่างน้อย 1 ชนิด
7. มีแปลงเกษตรกรต้นแบบการผลิตไม้ผล อาเภอละ 1 แห่ง
หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
แผนงาน 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.3 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
4. โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการเกษตร
ของจังหวัดมุกดาหาร
ด้วยเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหารยังไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบ
การผลิ ตด้ว ยนวัต กรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม ผลผลิ ตต่อไร่ เพิ่มพื นที่ การ
เพาะปลูก การพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การคัด
เมล็ดพันธุ์ที่ดี การปรับปรุงบารุงดินที่ใช้กันมาอย่างยาวนานโดยวิธีการที่ยังไม่
ถูกต้อง ส่วนใหญ่ขึนอยู่กับองค์ความรู้ของเกษตรกรที่สร้างสมประสบการณ์
บอกต่อกันมา จึงมีความจาเป็นต้องการให้ความรู้ในการผลิตที่ได้การรับรอง
มาตรฐานระบบอิ นทรีย์ / GAP / GI ตั งแต่กระบวนการผลิ ต การแปรรูป
การตลาด รวมถึงการส่งเสริมให้มีการพัฒนายุวเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่
(Smart Farmer) ให้รู้จักการทาเกษตรผสมผสาน แนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึน เพื่อพัฒนาการผลผลิตของ
เกษตรกรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรนาไปใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับระบบการ
ผลิตพืช สัตว์ และประมง
จังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่จังหวัดมุกดาหารด้วย แนวคิด BCG
Economy Model)
3,000,000 บาท
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
สร้างพัฒนา Young Smart Farmer
1,700,000 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ทางการเกษตรของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมทางการตลาด (สินค้าเกษตรจากผู้สูงอายุสมัยใหม่: Elderly Smart
Product)
2,000,000 บาท
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
1. สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
2. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
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หัวข้อ
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
6,700,000 บาท
1. เกษตรกรมีความรู้ด้านมาตรฐานอินทรีย์ / GAP ตังแต่ระบบการผลิต การ
แปรรูป การบรรจุ หีบห่อ การขนส่ง การจาหน่าย และการส่งมอบถึงผู้บริโภค
2. เกษตรกรเข้าใจถึงความสาคัญของการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่
เอือต่อการผลิตที่สมดุล
3. การพัฒนาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มี
มูลค่าเพิ่มได้อย่างหลากหลายชนิด
4. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (OutCome) 1. เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ สามารถสร้างผลผลิตได้ตาม
ระบบมาตรฐานของแต่ละชนิดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
2. เกษตรกรสามารถนาความรูท้ ี่ได้ไปลดต้นทุนการผลิต ไม่น้อยร้อยละ 10
3. เกษตรกรเข้าใจวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลผลิตให้สูงมากว่าร้อยละ 10
หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
แผนงาน 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน

7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และประมง จังหวัดมุกดาหาร
เนื่องจากการเลียงปศุสัตว์และประมงของเกษตรเลียงตามแบบธรรมชาติ
ดั่งเดิมไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสม ทาให้คุณภาพและสุขภาพ
ของสัตว์เลียงและสัตว์นาไม่ได้เป็นไปตามระบบมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ จึงทาให้
การพั ฒนาคุณภาพสิน ค้าเข้าสู่ระบบอุ ตสาหกรรมด้า นอาหาร และการบริโภค
สินค้าที่มีคุณภาพ จึงเป็นเหตุผลให้หน่วยงานเข้าไปพัฒนาระบบบริหารการจัดการ
ตังแต่กระบวนการพัฒนา ด้า นสายพันธุ์ อาหาร การดูแลสุขอนามัย และวิธีการ
เลียงปศุสัต ว์และประมงให้ มีสินค้าที่มี คุณภาพมาตรฐาน และมีราคาผลผลิต ที่
สูงขึน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการผลิตสินค้าทังสองชนิด
1. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการทาปศุสตั ว์และการผลิตสัตว์นา
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการเลียงให้ได้มาตรฐาน
จังหวัดมุกดาหาร
เพิ่มศักยภาพการผลิตแปลงใหญ่โคเนือคุณภาพมุกดาหารและโคขุนหนองสูง
ตลอดห่วงโซ่การผลิต
512,100 บาท
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
ส่งเสริมและพัฒนาการเลียงปลากดแก้ว
1,800,000 บาท
สานักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์วิจัยการเพาะเลียงสัตว์นาจืดมุกดาหาร
คืนกบเขียดสู่ท้องนา คืนกุ้งหอยปูปลาสู่ท้องทุ่ง (Ecological Farming)
191,800 บาท
สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ จังหวัดมุกดาหาร
1. สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
2. สานักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
3. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
4. ศูนย์วิจัยการเพาะเลียงสัตว์นาจืดมุกดาหาร
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
2,312,100 บาท
1 .เกษตรกรมีผลผลิตด้านปศุสตั ว์และสัตว์นาที่ได้มาตรฐาน
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หัวข้อ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(OutCome)

รายละเอียด
2. เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตปศุสัตว์และประมงที่มีคุณภาพ
3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากกขึนตามคุณภาพของสินค้า
1. เกษตรกรมีรายได้จากการทาปศุสัตว์และการผลิตสัตว์นาร้อยละ 10
2. ผลผลิตด้านปศุสัตว์และการผลิตสัตว์นาได้รับการรับรองมาตรฐาน
ร้อยละ 20

หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
แผนงาน 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

รายละเอียด
6. โครงการเกษตรอัจฉริยะ Smart Farming
1.การเลียงโคขุนให้ได้รูปร่างและมีคุณภาพเนือตามที่ต้องการ เป็น
ปัญหาทังต่อเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในการส่งเสริมสมาชิก โดย
เกษตรกรพบปัญหาการคัดโคที่ไม่สมบูรณ์นามาเลียงขุน การเลียงโคขุนที่มี
ต้นทุนสูงโดยเฉพาะค่าอาหารและใช้เวลาเลียงนาน บางครังประสบปัญหา
ขาดทุน บางครังประสบปั ญหาการการจัด การสุ ขภาพโค ส่ ว นสหกรณ์ พ บ
ปัญหาการรับซือโคที่มีปริมาณเนือและคุณภาพเนือไม่ได้ตามที่ต้องการ พบ
ปัญหาการส่งเสริมสุขภาพโค การติดตามความเสี่ยงของโรคระบาดในพืนที่
ฟาร์มโคขุน โดยปกติสหกรณ์จะรับซือในราคานาหนักซากอุ่น ตามคุณภาพ
ของไขมั น แทรกเนื อ แต่ ห ากโคขุ น ที่ รั บ ซื อไม่ มี คุณ ภาพ หรื อ พบว่ า ซากที่
ชาแหละมีรอยโรคของโรคระบาดที่สาคัญ จะทาให้สหกรณ์เสียค่าใช้จ่ายในการ
ชาแหละและตัดแต่ง รวมทังเสียโอกาสในทางการตลาด ดังนันหากเกษตรกร
สามารถนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการเลียงโคขุน จะช่วยให้เกษตรกรลดต้น ทุน
และได้ผลกาไรเพิ่มขึน ตลอดจนช่วยให้สหกรณ์ได้รับโคขุนที่มีความสมบูรณ์
เพื่ อ การช าแหละและตั ด แต่ ง ซึ่ ง จะเป็ น การช่ ว ยการด าเนิ น งานให้ มี
ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก สหกรณ์มีเนือโคขุนที่ มีคุณภาพส่งตลาด สร้า ง
ตลาดและความยั่งยืนให้แก่สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด และเศรษฐกิจ
ของจังหวัดมุกดาหาร
เกษตรกรที่นาโคมาขึนทะเบียนเป็นโคขุนกับทางสหกรณ์ จะต้องได้รับ
การส่งเสริมด้านสุขภาพ มีการทาประวัติโคอย่างละเอียด มีการจัดการอาหาร
สูตรโคขุนและเลียงดูเป็นอย่างดี โดยแต่ละวันเกษตรกรจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
จ านวนมาก และหากโคขุน มี สุ ขภาพไม่ ส มบู ร ณ์ จ ะท าให้ เกษตรกรต้ องยื ด
ระยะเวลาการเลียงขุนนานมากขึนเพื่อให้โคได้ขนาดและนาหนักตามเกณฑ์
ดั ง นั นจุ ง เกิด ผลกระทบต่ อต้ น ทุ น การเลี ยงโคขุน ที่ เพิ่ ม สู ง ขึน ส่ ว นสหกรณ์
การเกษตรหนองสู ง จ ากัด มี ค่า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การรับ ซื อโคขุน จาก
เกษตรกรเดื อ นละกว่ า 8 ล้ า นบาท และมี ค่ า ใช้ จ่ า ยจ านวนมากในการ
ดาเนินการชาแหละ ตัดแต่ง และแปรรูป มีความต้องการเนือโคขุนที่มีขนาด
น าหนั กและคุณ ภาพ มี ค่ า เสี ย โอกาสหากรั บ ซื อโคขุน ที่ ไ ม่ ไ ด้ ป ริ ม าณและ
คุณภาพสอดคล้องตามความต้องการของผู้ บริโภค ข้อมูลประวั ติของโคขุน
ภายหลังขึนทะเบียน และข้อมูลด้านสุขภาพของโค การดูแลสุขภาพโดยสัตว
แพทย์ และที มเจ้า หน้ าที่ ฝ่า ยส่ งเสริม ของสหกรณ์ จะเป็น ประโยชน์ต่ อการ
2 - 50

หัวข้อ

รายละเอียด
พัฒ นาวิ ธี การจั ด การฟาร์ม โคขุน การปรับ ปรุงสายพั น ธุ์ การปรับ ปรุง สู ต ร
อาหาร เพื่อให้โคขุนมีคุณภาพและมี มูลค่าเพิ่มขึน แนวทางการพัฒนาด้ว ย
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นโครงการนี เป็ น การคิ ด ค้ น นวั ต กรรมทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ทัง
เกษตรกรและสหกรณ์ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ของผลผลิ ต ยกระดั บ รายได้ ข อง
เกษตรกร
สืบเนื่องจากการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการจัดทา
โครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศและการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
จังหวัดมุกดาหารได้กาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.
2562-2565) ให้เป็น เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง การท่องเที่ยว
ชายโขง เชื่อมโยงอาเซีย น โดยมีเป้าหมายในการสร้างการเจริญ เติบโตทาง
เศรษฐกิจจากการเพิ่มมูลค่าในภาคการเกษตร การค้าชายแดน อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยว เป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
เป้าหมายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและป้องกัน
ภัยธรรมชาติ
จังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพในการเพาะเลียงสัตว์นาจืด ในบ่อดินและ
กระชัง เนื่องจากมีแม่นาโขงไหลผ่าน ระยะทาง 72 กิโลเมตร ปัจจุบนั มี
เกษตรกรเพาะเลียงสัตว์นา จานวน 11,198 ราย มีมูลค่าสัตว์นาจากการ
เพาะเลียงสัตว์นาในบ่อดิน กระชัง และจับจากธรรมชาติ จานวน 300 ล้าน
บาทต่อปี ซึง่ จังหวัดมุกดาหารสามารถเพิ่มผลผลิตและมูลค่าในสาขาประมงได้
อีกปีละไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาการเลียง
ปลากดแก้วให้แก่เกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร
2. สานั กงานเกษตรจัง หวั ดมุกดาหาร ได้ ดาเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลในเรื่องการดูแลลูกหลานของเกษตรกร โดยการพัฒนาและสร้างคนรุ่น
ใหม่เข้าสู่เกษตรยุคใหม่ ผลิตเกษตรกรและชาวนารุ่นใหม่ให้เรียนรู้
เรื่องเทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ การบริหารจัดการและขับเคลื่อนชุมชน โดย
มุ่งหวั งให้ คนรุ่น ใหม่ จบภาคการเกษตร มีความรู้ความสามารถด้า นวิช าการ
เกษตรทังระบบ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร การพึ่งพา
ตนเอง และการแข่งขันทางการค้าในอนาคต นอกจากนี ความสามารถของกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ที่หันมาทาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งทาให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนจาก “ทามากได้น้อย” เป็น “ทาน้อยได้มาก” สอดคล้องกับโมเดล
“Thailand 4.0” ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดังเดิมไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี มีการใช้วิทยาการ
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาการ
เปลี่ยนสินค้าเกษตรให้เป็นอาหารสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีมูลค่า
สูง รวมทังการนาเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย เข้ามาปรับใช้ในการทางาน
เพื่ อการเฝ้ า ระวั ง ติ ด ตาม และควบคุม การแพร่ร ะบาดของโรคและแมลง
อุทกภัย ภัยแล้ง เพื่อการบริหาจัดการพืนที่ให้เกิดความสมดุล และยังลดการใช้
สารเคมีด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืน เทคโนโลยีการใช้อากาศยานยานไร้คนขัน
(โดรน) เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการใช้งานในพืนที่ระดับ Sub Zone เพราะ
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
สามารถที่ จะเข้าถึงพืนที่รายแปลงได้อย่างละเอียด สามารถเข้าทางานแทน
มนุษย์ในพืนที่ที่เข้าถึงได้ยาก อีกทังยังช่วยลดเวลาทางานของเจ้าหน้าที่เกษตร
ได้เป็นอย่างดี ทาให้การแก้ปัญหา การติดตาม การเฝ้าระวังภัยด้านการเกษตร
เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
3. การท าเกษตรสมั ย ใหม่ เ ป็ น การใช้ เ ทคโนโลยี ห รื อ หุ่ น ยนต์
เครื่องจักร ฯลฯ ที่มีความแม่นยาสูงเข้ามาช่วยในการทางาน โดยให้ความสาคัญ
กับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด
บนพื นฐานการเกษตรแม่ น ย าสู ง (Precision Agriculture หรื อ Precision
Farming) โดยเป็นการทาการเกษตรให้เข้ากับสภาพพืนที่ เน้นพืนที่ที่ไม่ใช่พืนที่
เกษตรขนาดใหญ่ เน้นประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ตังแต่การคัดเลือกเมล็ด
พันธุ์จนถึงกระบวนการปลูกที่นาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจวัดทัง
เรื่องของสภาพดิ น ความชื นในดิ น แร่ธ าตุ ในดิน ความเป็ น กรดด่า ง สภาพ
ปริมาณแสงธรรมชาติ รวมถึงเรื่องศัตรูพืชต่าง ๆ มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมผ่าน
การปลูกในโรงเรือน เพื่อป้องกันศัตรูพืชและสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้
เข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากขึน ไม่ใช้ทรัพยากรอย่างสินเปลือง ดังนัน ความ
แม่นยาในการเสริมปัจจัยต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด จึง
เป็นกุญแจสาคัญในการทาเกษตรอัจฉริยะที่ได้ประสิทธิภาพ
การพัฒนาภาคการเกษตรจากแบบดั่งเดิมให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ หรือ
Smart Farming ให้มีความก้าวหน้า เกิดความเข็มแข็งและเป็นอาชีพที่ยั่งยืน
จาเป็นอย่างยิ่งต้องมีการสร้ างกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา
กาหนดแนวทางการพั ฒ นา และจั ด การทรัพ ยากรในท้ องถิ่น ของตนเองได้
พร้อมกับการนาเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สินค้า ดังนันการสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ จึงมีความสาคัญต่อ
ภาคการเกษตร เพื่ อยกระดับการศึกษาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ มี
คุณภาพมากยิ่งขึน
ศูนย์ฝึกและพัฒ นาอาชี พราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร เป็ น
หน่วยงานที่มีหน้าที่การจัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีพ ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความจาเป็นความต้องการ ของประชาชนบริเวณชายแดน โดย
มุ่ง เน้ น ให้เกิด การสร้า งอาชีพ สร้า งรายได้ จึ ง ได้ เล็ ง เห็ นความส าคั ญ ในการ
พั ฒ นาศูน ย์ เ รีย นรู้ อ าชี พ ด้ า นเกษตรสมั ย ใหม่ ให้ เ ป็ น ต้ น แบบแก่ เ กษตรกร
ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาค้นคว้า และนาไปปรับเปลี่ยนเกษตร
แบบดังเดิมนาไปสู่การบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลด
ต้นทุน เพิ่มรายได้ ยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ทาให้ภาค
การเกษตรเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องวิสัยทัศน์จังหวัดมุกดาหาร
ในการพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565)
4. ตามแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561-2565) ที่มุ่งเน้น
ด้านการเกษตร ด้านท่องเที่ยว ด้านการค้าการลงทุน และด้านอุตสาหกรรม
การเตรียมความพร้อมกาลังแรงงานด้านการเกษตรในภูมิภาคให้มี
ศักยภาพเพื่ อรองรับ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี พ ร้อมที่ จ ะก้า วไปสู่ การเป็ น
smart Farmer ในยุคไทยแลนด์ 4.0
3.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศโคขุนคุณภาพและสินค้าประมงอัจฉริยะ
(ปลากดแก้ว)
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4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
3.1.1 เพื่อนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาวิธีการจัดการฟาร์มโคขุนอัจฉริยะ
สามารถวิเคราะห์การกินอาหาร อัตราการเจริญเติบโตของโคขุน ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน
3.1.2 เพื่อนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาวิธีการจัดการฟาร์มประมงอัจฉริยะ
(ปลากดแก้ว/ปลาคัง) สามารถวิเคราะห์การกินอาหาร อัตราการเจริญเติบโต
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3.1.3 เพื่อนาเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์กับการดูแลสุขภาพสัตว์ สามารถแจ้ง
ประวัติสัตว์ป่วยให้แก่สัตว์แพทย์และทีมเจ้าหน้าที่ฝา่ ยส่งเสริมของสหกรณ์ได้
3.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้อากาศยานไร้คนขับ(Drone)เพื่อวางแผนการผลิต
พืชการและอารักขาพืช
3.2.1 เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตพืชรายแปลงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
3.2.2 เพื่อการติดตาม เฝ้าระวัง อารักขาพืช ก่อนที่จะเกิดการแพร่กระจาย
ของโรคและแมลง
3.2.3 เพื่อการป้องกันและแก้ปญ
ั หาผลกระทบที่เกิดจาก อุทกภัย วาตภัย
ทุพภิกขภัย(ภัยแล้ง)
3.2.4 เพื่อการสารวจความเสียหายของพืนที่เกษตรที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
3.3 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพด้านเกษตรสมัยใหม่
3.3.1. เพื่อเป็นการเป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพด้านเกษตรสมัยใหม่ ให้แก่นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ สามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน
3.3.2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ ชุมชน เกษตรกร
และประชาชนทัว่ ไป ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่
3.4 การพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการเกษตรรองรับเทคโนโลยียคุ 4.0
3.4.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคเกษตรให้สามารถใช้เทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3.4.2. เพื่อต่อยอดผลิตผลทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้
สูงขึน
3.4.3 เพื่อลดการเคลื่อนย้ายแรงงานคุณภาพในภาคเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอื่น
จังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านการเกษตรด้วยระบบดิจิทัล
891,500 บาท
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
1. สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
891,500 บาท
9.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศโคขุนคุณภาพสูงและสินค้าและสินค้าประมง
อัจฉริยะ (ปลากดแก้ว/ปลานิล)
2 - 53

หัวข้อ

รายละเอียด
9.1.1 เกษตรกรผู้เลียงโคขุนลดความสูญเสียจากการเลียงโคที่ไม่มี
คุณภาพ มีรายได้เพิ่มขึนจากการนาเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการฟาร์ม
9.1.2 เกษตรกรผู้เลียงปลากดแก้ว/ปลาคัง มีรายได้เพิ่มขึนจากการนา
เทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการฟาร์ม เพื่อส่งเสริมให้เกิดสินค้าโดดเด่นอีกของ
จังหวัดมุกดาหาร
9.2 การส่งเสริมการใช้อากาศยานไร้คนขับ(Drone)เพื่อวางแผนการผลิตพืช
การและอารักขาพืช
9.2.1 เกษตรกรสามารถนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ
9.3 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพด้านเกษตรสมัยใหม่
9.3.1 มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นศูนย์เรียนรู้เรียนรู้อาชีพด้านเกษตรสมัยใหม่
ให้บริการองค์ความรู้ด้านวิชาการ และเป็นต้นแบบการเรียนรู้ Smart Farming
9.3.2 นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกษตร
สมัยใหม่ สามารถนาไปเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง และนาองค์
ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชน เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน
9.3.3 สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้หรือพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพ ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และนาไปวางแผนการผลิต
ยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
9.4 การพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการเกษตรรองรับเทคโนโลยียคุ 4.0
9.4.1. กาลังแรงงานด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นแรงงานที่มี
สมรรถนะสูง
9.4.2 กาลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะการทางานสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
9.4.3 ผลิตแรงงานฝีมือคุณภาพได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ
และตอบสนองกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในจังหวัดมุกดาหารและในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
9.4.4 แรงงานมีผลิตภาพสูงขึน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(OutCome) 1. เกษตรกรมีเทคโนโลยีมาประกอบการผลิตสินค้าทางการเกษตร สามารถลด
ต้นทุนและเกิดมูลค่าเพิ่มของสินค
2. ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัยและทุกหลักอนามัย
สามารถติดตามแหล่งผลิตสินค้าจากเกษตรกรได้
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร
4. เกษตรกรมีความรู้ในการนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone)
เพื่อวางแผนการผลิตพืชการและอารักขาพืช
5. เกิดการลดต้นทุนและยกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร
6. เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู้
ฝึกอบรมอาชีพด้านเกษตรสมัยใหม่ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
ที่สนใจ
หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
แผนงาน 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

รายละเอียด
7. โครงการมุกดาหาร Organic Valley
1.มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 11 เมษายน 2560 เห็ น ชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาเกษตรอิ นทรีย์ แห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่ง มี
วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยเป็นผู้นาในระดับภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค
การค้า สินค้าและการบริการเกษตรอินทรีย์ทีมีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล” โดยกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติมีความ
สอดคล้องกับการพัฒนาทังในระดับประเทศและระดับโลก อาทิ เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) ขององค์การ
สหประชาชาติ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ประเด็ น การพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิจ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ส่งผลโดยตรงต่อวิถีการผลิต การยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตร คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและผู้บริโภคโดยทั่วไป
รูปแบบการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่ ยังมีการผลิตที่
ขัดแย้งกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ส่งผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตครัวเรือน
ของเกษตรกร ผู้บริโภค และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้สารเคมี
ทางการเกษตร มาตรฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจตังแต่ระดับครัวเรือน ชุมชนและ
ประเทศโดยภาพรวม ในขณะที่ปัจจุบัน ผู้บริโภคโดยทั่วไปมีความตระหนักใน
การเลือกบริโภคสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย มีมาตรฐานในกระบวนการ
ผลิตทางการเกษตร เช่น มาตรฐานการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐาน
การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เป็นต้น การส่งเสริม เผยแพร่ องค์
ความรู้ด้ า นการเกษตรอิ น ทรีย์ การพั ฒ นารูป แบบการผลิ ต และการรับ รอง
มาตรฐานเกษตรอิ นทรีย์ ให้เกิด การขับ เคลื่ อนและแพร่หลาย สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาที่สาคัญของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 –2565) จึงมีสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
จังหวัดมุกดาหาร โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการแต่งตังคณะทางานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด
มุกดาหาร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ในระดับจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการ
อย่างเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเกษตรกร
และประชาชนโดยทั่วไป โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพืนที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้อย่าง
น้อย 60,000 ไร่ ภายในปี 2564 โดยเน้นการใช้กระบวนการับรองเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
ความเร่ ง ด่ ว น : ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด มุ ก ดาหารมี พื นที่ เ กษตรอิ น ทรี ย์
จานวน 19,372 ไร่ มีเป้าหมายเพิ่มพืนที่อย่างน้อย 60,000 ไร่ ภายในปี
2564 ควรเร่ ง ด าเนิ น การ ส่ ง เสริม ขับ เคลื่ อนกระบวนการพั ฒ นาเกษตร
อินทรีย์ในจังหวัดมุกดาหาร ให้เพิ่มมากขึน
3.เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ใน
ชีวิตประจาวันคนเรามากขึนทุกคนต่างมีโทรศัพท์ที่เป็น Smart Phone ในการ
ติดต่อสื่อสาร และการใช้งานต่าง ๆ ของ Social Media ผ่านโทรศัพท์มือถือกัน
ทังนัน สาหรับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปก็เช่นกัน สามารถค้นคว้าหา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่สนใจผ่านโทรศัพท์มือถือได้ จึงสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด
ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมหรือโครงการดี ๆ ที่สอดรับเมือง
อั จ ฉริ ย ะ จึ ง เห็ น ควรให้ มี กิ จ กรรมการใช้ Application Smart Coop ให้ กั บ
สหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหารขึน
4.ปั จ จุ บั น ความต้ อ งการบริ โ ภคปลาน าจื ด มี ค วามต้ อ งการสู ง ขึ น
เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ย่อยง่าย และปลอดภัยต่อ
สุ ขภาพ จากการส ารวจความคิด เห็ น ของนั กท่ องเที่ ย วที่ เดิ น ทางมาจั ง หวั ด
มุกดาหารมีความต้องการทานอาหารจากปลานาโขง คือปลากดแก้วหรือปลา
เคิง ร้อยละ 85.39 ซึ่งจะเห็นได้ว่าปลากดแก้วหรือปลาเคิง เป็นปลานาแม่นา
โขงที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อการเลียงในกระชังและบ่อดิน เนื่องจากเป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค ทาให้มีราคาสูง ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 250 บาทยิ่งมี
ขนาดใหญ่ จ ะมี ราคาสู ง มากกว่า นี สามารถเลี ยงได้ ในกระชั ง และบ่ อดิน ใน
จังหวัดมุกดาหารมีการเลียงปลากดแก้วไม่มาก เนื่องจากเกษตรกรขาดแคลนลูก
พันธุ์ปลากดแก้ว ซึ่งได้จากการรวบรวมจากธรรมชาติ และมีอัตราการรอดตาย
ต่า หรือซือลูกพันธุ์ปลากดแก้วจากฟาร์มเพาะพันธุ์จากภาคกลาง นามาเลียง
ทาให้มีต้นทุนสูง อัตรารอดต่า โตช้า นอกจากเกษตรกรมีปัญหาเรื่องของลูก
พันธุ์ปลากดแก้วมีน้อย และมีราคาแพง เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การเลี ยงปลากดแก้ว ขาดการรับ รองมาตรฐานการผลิตปลากดแก้ว ดั งนั น
ส านั ก งานประมงจั ง หวั ด มุ ก ดาหารจึ ง มองเห็ น โอกาสในการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการเลียงปลากดแก้ว เพื่อสร้างฐานรายได้ให้เกษตรกรมีรายได้ต่อไป
5. จังหวัดมุกดาหาร เกษตรกรปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก เพื่อการบริโภคและ
จาหน่าย มีพืนที่ปลูกข้าวทังหมด 467,116 ไร่ มีผลผลิตรวม 207,935 ตัน
ต้นทุนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2562 (นาดา) 4,615 บาท/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย
442 กิ โ ลกรั ม /ไร่ ซึ่ ง ระบบการผลิ ต ข้ า วของเกษตรกรปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพ ทาให้ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่า การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ยั ง ไม่ เ หมาะสม คุ ณ ภาพผลผลิ ต ยั ง ไม่ ไ ด้ ม าตรฐานตรงตามมาตรฐานข้ า ว
คุณภาพ เกษตรกรขาดความรู้และความสามารถในการผลิต การแปรรูป การ
จ าหน่ า ย อย่ า งจริ ง จั ง เนื่ องจากส่ ว นใหญ่ เป็ น เกษตรกรรายย่ อ ย ขาดการ
รวมกลุ่ม ซึ่งเป็นอุปสรรคในการถ่ายทอดความรู้ ดังนันเพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิต การแปรรูป การตลาด จึงจาเป็นที่
จะต้องดาเนินกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
3.1 กิ จ กรรมการรั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม จั ง หวั ด
มุกดาหาร (PGS)
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4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
3.1.1 เพื่อเพิ่มกลุ่มเกษตรกรและจานวนพืนที่การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
ให้ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึนโดยใช้กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
3.1.2 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดมุกดาหาร
3.2 กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์จังหวัดมุกดาหาร
3.2.1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้รูปแบบการท าเกษตรอิน ทรีย์เชิงพืนที่
ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรและชุมชนใกล้เคียง
3.2.2 เพื่อสร้างรายได้กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
3.3 การฝึกอบรมผู้ใช้ Application Smart Coop ให้กับสหกรณ์ในจังหวัด
มุกดาหาร
3.3.1. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และบุคคลทั่วไป เข้าถึงข้อมูล
สาคัญต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้อย่างง่ายดายโดยผ่าน Application ในโทรศัพท์
แบบ Smart Phone
3.3.2 เพื่อเชื่อมต่อการทางานร่วมกันแบบบูรณาการภายในจังหวัด
มุกดาหาร
3.3.3. เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ของ
สหกรณ์
3.4 การผลิตสัตว์นาอินทรีย์
3.4.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ตอบสนองความต้องการของ
เกษตรกรในพืนที่ได้
3.4.2 เพื่อยกระดับสินค้าประมงนาจืดให้มีคุณภาพและได้รับรอง
มาตรฐานอินทรีย์ SDGsPGS
3.5 ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
3.5.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้เข้าสู่กระบวนการผลิตข้าว
ตามมาตรฐานอินทรีย์
3.5.2 เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
3.5.3 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ขี ึน
จังหวัดมุกดาหาร
การนาร่องจัดการขะอินทรีย์ เชิงบูรณาการด้วยเทคโนโลยี จังหวัดมุกดาหาร
7,564,100 บาท
สานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ มุกดาหาร
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
7,564,100 บาท
9.1 การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดมุกดาหาร (PGS)
9.1.1 กลุ่มเกษตรกร ได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ทาการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ และสามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ได้
9.1.2 ระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์จังหวัดมุกดาหาร
9.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์จังหวัดมุกดาหาร
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รายละเอียด
9.2.1 มีแหล่งเรียนรู้รูปแบบการทาเกษตรอินทรีย์เชิงพืนที่ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร
และชุมชนใกล้เคียง
9.2.2 กลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากรูปแบบการผลิตเกษตรอินทรีย์
9.3 การฝึกอบรมผู้ใช้ Application Smart Coop ให้กับสหกรณ์ในจังหวัด
มุกดาหาร
ผู้ผ่านการอบรมสามารถใช้งาน Application Smart Coop ได้ร้อยละ 100
9.4 การผลิตสัตว์นาอินทรีย์
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิตสัตว์นาอินทรีย์
9.5 ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
9.5.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถผลิตข้าวได้ตามมาตรฐานอินทรีย์
อย่างต่อเนื่อง
9.5.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถจัดการศัตรูข้าวด้วยชีววิธี 9.5.3
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(OutCome) 1. การฝึกอบรมผู้ใช้ Application Smart Coop ให้กับสหกรณ์ในจังหวัด
มุกดาหาร
2. ประชาชนทัว่ ไปเข้าถึงข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ของสหกรณ์ในพืนที่จังหวัด
มุกดาหาร ได้งา่ ยขึน
3. ทาให้พ่อค้า แม่ค้า นักธุรกิจ สามารถติดต่อซือขายสินค้าได้โดยตรงกับ
สหกรณ์ในพืนที่
4. เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ท้องถิ่น และสหกรณ์ ได้เป็น
อย่างดี
5. ลดขันตอน ระยะเวลา และต้นทุน ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารและการ
เข้าถึงข้อมูล
6. เกษตรกรนาองค์ความรู้ด้านการผลิตสัตว์นาอินทรีย์ไปใช้ในพืนที่
7. สินค้าของการผลิตสัตว์นาจืดจังหวัดมุกดาหารได้รับมาตรฐานอินทรีย์เป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค
8. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวตามมาตรฐานอินทรีย์ และได้รับรอง
มาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
9. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
จากปีการผลิตที่ผา่ นมา (4,615 บาท/ไร่)
หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุนเชื่อมโยงอาเซียน สู่สากล
แผนงาน 1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistic) เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
แรงงาน ผู้ประกอบการ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ด้วยท าเลที่ตั้งของจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่บนแนว
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก(East West Economic Corridor)
เชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง 4 ประเทศ ได้แก่ พม่า ไทย ลาว และเวียดนาม
และยังได้เปรียบเชิงภูมิประเทศที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ภายหลังจากที่สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร เปิดใช้งานอย่าง
เป็ น ทางการท าให้ ภาวะการค้าตามแนวชายแดนไทย-ลาว มีการขยายตั วเพิ่ ม
สูงขึ้น การคมนาคมขนส่ง ลาเลียงสินค้า มีแนวโน้มสูงขึ้น และยังสามารถเดินทาง
ต่ อ เนื่ อ งไปยั ง สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม(ตอนกลาง) และสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน (ตอนใต้)
ดังนั้ น จั งหวัด มุกดาหาร จึงเป็ นเมื องศูนย์ กลางด้ านการค้า การลงทุ น
การขนส่ง การท่องเที่ยว และการคมนาคมระหว่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านถนน จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญในการพัฒนาและเพิ่มศั กยภาพด้าน
แข่งขัน ของจั งหวัด ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ถนนจะมี ส ภาพช ารุด เสี ย หาย เป็ น หลุ ม บ่ อ
เนื่องจากอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน ขาดการดูแลบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
อันเนื่องมาจากข้อจากัดด้านงบประมาณ จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านการค้า การลงทุน และการขนส่ งลาเลียงผลผลิตออกสู่ตลาด และ
โรงงานอุ ต สาหกรรม เพื่ อกระจายไปยั งภู มิ ภ าคต่ า งๆ ทั่ ว ทั้ งประเทศ เพื่ อให้
สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเส้ น ทางการคมนาคม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยว
2. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการใช้เส้นทางเพื่อ
ขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม
3. เพื่ อเพิ่ ม ศักยภาพและความปลอดภัยในด้ านการขนส่งโลจิส ติกส์เชื่อมเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร
งานยกระดับ มาตรฐานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข
238 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร
25,000,000 บาท
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
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หัวข้อ
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(OutCome)

รายละเอียด
งานยกระดั บ มาตรฐานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข
2034 ตอน นาสีนวน – บุ่งเขียว
25,000,000 บาท
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร/แขวงทางหลวงมุกดาหาร/สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร/สานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
50,000,000 บาท
1) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2) ดาเนินการปรับปรุงถนนจานวน 11 สายทาง
3) สร้างช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนและนักลงทุนทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ รวมถึงประเทศกลุ่มอินโดจีน
4) เพิ่มเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ก่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร
5) มีศูนย์ขนส่งและกระจายสินค้ารองรับการพัฒนาจังหวัด
1) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพถนนให้ได้มาตรฐาน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เดินทาง
ได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ลดปริมาณจราจรที่จะเข้าสู่ตัวจังหวัด อานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ สนับสนุนการค้า
การลงทุน
2) ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ผู้ประกอบธุรกิจ นักลงทุน สามารถรับรู้ข้อมูล
ด้านการลงทุนได้ทั่วถึง

หมายเหตุ : (ถ้ามี)

2 - 60

ตัวอย่าง
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุนเชื่อมโยงอาเซียน สู่สากล
แผนงาน 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน เพื่อสร้างโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
2. โครงการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงาน ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ เพื่อรองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

พื้นที่ของจังหวัดมุกดาหาร มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สปป.
ลาว และมีพื้นที่อยู่ในแนวเส้นทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจตะวันออก- ตะวันตก (East-West
Economic Corridor) เป็นประตูเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศในภูมิภาค
อินโดจีนในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยมีสะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่
2 ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างประเทศ
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารมี ป ระชากรที่ อ ยู่ ในวั ย แรงงาน ยั ง ขาดทั ก ษะฝี มื อ ในการ
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่าและทักษะฝีมือก็อยู่ในระดับต่า ส่วน
แรงงานที่ มีความรู้ความสามารถและมีคุณ ภาพเคลื่อนย้ายไปท างานนอกพื้ นที่ และมี
โอกาสที่จะส่งแรงงานไปทางานต่างประเทศและร่วมทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอิน
โดจีนทาการผลิตทั้งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยเป็นความจาเป็น
เร่ง ด่ ว นของส่ ว นราชการผู้ รับ ผิ ด ชอบและภาคเอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษา
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดในการเตรียมความพร้อมของ
ผู้ใช้แรงงาน และสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ การค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัด และการบริหารจัดการด้าน
แรงงานสมัยใหม่ของสถานประกอบกิจการในจังหวัดให้ทันต่อสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป
หากไม่ดาเนินการจะทาให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดหยุด ชะงักได้
เนื่องจากผู้ผลิตหรือสถานประกอบการต้องการแรงงานที่มีทักษะในการทางาน หาก
แรงงานไม่มีความชานาญและไม่เอาใจใส่ต่อหน้าที่อาจนามาซึ่งความเสียหายต่อเครื่องมือ
เครื่องจักรและกระบวนการผลิตได้ และมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นถ้าต้องจ้างแรงงาน
จากจังหวัดอื่นเป็นส่วนใหญ่
1. เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพแรงงานยกระดั บฝี มื อและมี มาตรฐานฝี มื อของแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสถานประกอบการ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด้านแรงงานในจังหวัดมุกดาหาร
3. เพื่อพัฒนาแรงงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร เพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาด้านโครงสร้างของจังหวัด
4. เพื่อฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด
มุกดาหาร สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
5. เพื่อให้แรงงานได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และมีจิตสานึกที่ดีในการทางาน รักองค์กร มี
ระเบียบวินัยทั้งตนเองและหน้าที่ความรับผิดชอบ
6. เพื่อให้แรงงานในสถานประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และหน้าที่ของ
ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
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หัวข้อ

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(OutCome)

รายละเอียด
7. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้แก่สถานประกอบการในจังหวัด
มุกดาหารโดยสามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
8. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจผลการดาเนินการตามนโยบาย
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาแรงงานในสถานประกอบการให้เป็น smart worker
500,000 บาท
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีชั้นสูง
668,000 บาท
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
500,000 บาท
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
1,668,000 บาท
1. จานวนของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ได้รบั การพัฒนายกระดับทักษะฝีมือ
ที่ได้มาตรฐานตรงสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ
2. จัดอบรมแรงงานในสถานประกอบการ ปรับเปลีย่ นทัศนคติ และมีจิตสานึกที่ดีในการ
ทางานรักองค์กร มีระเบียบวินัยทั้งตนเองและหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ผู้ประกอบการในจังหวัดมุกดาหารได้รับองค์ความรู้ เทคนิคในการบริหารจัดการเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนและนักลงทุนทั้งชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ รวมถึงประเทศกลุ่มอินโดจีน
5.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ เป็นข้อมูลให้พิจารณาที่จะเลือกและตัดสินใจใน
การวางแผนประกอบอาชีพ
1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สถานประกอบกิจการ และผู้ใช้แรงงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของ
จังหวัดมุกดาหาร มีความรู้ความเข้าใจในการกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมี
ประสบการณ์พร้อมรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเคลื่อน ย้ายแรงงานอย่างเสรี
2. แรงงานในจังหวัดมุกดาหารทุกภาคอุตสาหกรรมมีทักษะฝีมอื ตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานเพิ่มขึ้น และมีรายได้สูงขึ้น
3. สถานประกอบกิจการในจังหวัดมุกดาหารได้แรงงานที่มีคุณภาพตรงตามตาแหน่งที่
ต้องการ
4. แรงงานในสถานประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และหน้าที่ของลูกจ้าง
ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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หัวข้อ

รายละเอียด
5. ผู้ประกอบการในจังหวัดมุกดาหารที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รบั มาพัฒนาต่อยอดหรือ
ถ่ายทอดให้แก่สถานประกอบการอื่นๆได้
6. ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ผู้ประกอบธุรกิจ นักลงทุน สามารถรับรู้ข้อมูลด้านการ
ลงทุนได้ทั่วถึง
7. เพิ่มเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ก่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารรองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุนเชื่อมโยงอาเซียน สู่สากล
แผนงาน 3. พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

รายละเอียด
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานสู่ตลาด
ภายในประเทศ
จังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการผลิต การตลาดให้กับผูผ้ ลิตอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การส่งเสริมกระบวนการด้าน
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ สินค้าดีผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดมุกดาหาร/สินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)/สินค้าชุมชน/สินค้า OTOP/SMEs แต่เนื่องจากมี
ข้อจากัดโดยศักยภาพของกลุ่มผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาชีพในระดับ
ชุมชนที่มีขนาดเล็ก มีข้อจากัดในเรื่องเงินทุน องค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ การออกแบบและการสร้าง
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมทัง้ การแสวงหาช่องทางการตลาด ซึง่ กลุ่ม
ผู้ประกอบการ ยังไม่สามารถทีจ่ ะดาเนินการได้ครบทั้งกระบวนงานด้วยตนเอง
จึงยังมีความจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ที่ผ่านมาจังหวัดมุกดาหาร ได้ดาเนินการยื่นคาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า “ผ้าหมักโคลนหนองสูง” กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่ อปี พ.ศ. 2559 โดยในปี 2561 มี กลุ่ ม ผู้ผ ลิต ในพื้ น ที่
จ านวนทั้ ง สิ้ น 46 กลุ่ ม มี ผู้ ผ ลิ ต ผ้ า หมั ก โคลนหนองสู ง ที่ ยื่ น ขอขึ้ น ทะเบี ย น
27 ราย และมีผู้ผลิตผ้าหมักโคลนหนองสูงที่อยู่ในระหว่างพิจารณาขึ้นทะเบียน
เป็นสินค้า GI จานวน 9 ราย และเพื่อให้การผลิตสินค้าผ้าหมักโคลนหนองสูง
รวมทั้งการผลิตสินค้าที่ เป็นผลิตภัณ ฑ์เด่นของจังหวัดมุกดาหาร/สินค้าชุมชน/
สินค้า OTOP ให้ได้การรับรองมาตรฐานเพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจ/ความ
เชื่ อมั่ น ให้ กับ กลุ่ ม ลู กค้ านั้ น และให้ เกิด ความต่ อเนื่ อ ง สร้างความจดจ าในอั ต
ลักษณ์ สินค้าผ้าหมักโคลนหนองสูง และผลิตภัณ ฑ์เด่น ของจังหวัด เช่น โคขุ น
หนองสูง ผ้าตะหลุง หมูหันแก่งกระเบาฯ ซึ่งจะเป็นการสร้างงาน สร้างโอกาส
และสร้างรายได้ จากการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ให้สามารถกระจายกลุ่มได้อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับสภาพความต้องการ
ทางการตลาดมากขึ้น รวมทั้ งเพื่ อเป็ น การผลักดั นให้เกิด การใช้ ประโยชน์ จาก
นวัตกรรมทางการผลิตให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่าย
ทางธุรกิจซึ่ง จะมุ่งเน้ น ในการปรับ โครงสร้างการผลิต สู่การสร้างคุณ ค่ า (Value
Creation) ของสินค้าบนฐานความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความ
เชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิต สิน ค้า ที่เกี่ย วข้องและต่อ เนื่อ ง ขับเคลื่อนการ
พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์เด่นตัวใหม่ ให้ได้การรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อสร้าง
ความหลากหลายและสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน และ
สร้างนักธุรกิจรายใหม่ อันมีผลต่อการสร้างรายได้โดยรวมให้กับจังหวัดต่อไปใน
อนาคต
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ

รายละเอียด
1 เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและบริการของจังหวัด
เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานที่มีความหลากหลาย
2 เพื่ อเพิ่ มโอกาสทางการตลาดและรายได้ ให้ กั บ ผู้ ประกอบการสิ น ค้ า GI และ
ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด
3 เพื่อขยายจานวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าผ้าหมักโคลนหนองสูง และผลิตภัณฑ์เด่นของ
จังหวัด เช่น โคขุนหนองสูง ผ้าตะหลุง หมูหันแก่งกระเบาฯ ให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้น
4 พัฒนาสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองตลาดยุคใหม่
5 เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ สินค้าท้องถิ่น/ สินค้าชุมชน/
สินค้า OTOP/SMEs
6 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าทอมือจังหวัด
มุกดาหาร และสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดธุรกิจ
จังหวัดมุกดาหาร
การพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้า OTOP
3,000,000 บาท
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า OTOP
1,000,000 บาท
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
3,000,000 บาท
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนามาตรฐานสินค้า OTOP (Quadrant D)
2,180,000 บาท
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
การจัดงานแพรพรรณลุ่มน้าโขงสู่สากล
4,026,600 บาท
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
ส่งเสริมการเชื่อมโยงการจาหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-commerce
719,700 บาท
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
13,926,300 บาท
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หัวข้อ
9. ผลผลิต (Output)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(OutCome)

รายละเอียด
1. มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ การพัฒนาคลัสเตอร์เครือข่ายผ้าทอมือ
จังหวัดมุกดาหาร
2. จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่น
ของจังหวัดมุกดาหาร
3. เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านการผลิต
4. จัดกิจกรรมประกวดผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่น
ของจังหวัดมุกดาหาร
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดและการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าผ้าหมักโคลนหนองสูง
และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดมุกดาหาร
6. มีสถานที่ที่เป็น จุดแวะพัก ชม ชิม ช๊อปของดีจังหวัดมุกดาหาร
7. ศูนย์ OTOP อาเภอหนองสูงได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด
และสวยงาม
1. ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด ได้รับการปรับปรุง
ภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และมีเอกลักษณ์เฉพาะ
2. มีกลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด ที่เข้าร่วมการอบรม ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ GI เพิ่มขึ้น
3. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด มีช่องทางการจัด
จาหน่ายที่เพิ่มมากขึ้น
4. ผ้าหมักโคลนหนองสูงและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด เช่น โคขุนหนองสูง
ผ้าตะหลุง หมูหันแก่งกระเบา และอื่นๆ ได้รับการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง
5. ผู้ประกอบการได้รับความรู้ และรวมตัวเป็นเครือข่ายคลัสเตอร์
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
6. ยอดจัดจาหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเด่นของจังหวัดมุกดาหารเพิ่ม
มากขึ้น

หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุนเชื่อมโยงอาเซียน สู่สากล
แผนงาน 4. ส่งเสริมการเปิดตลาดและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
4. โครงการเชื่อมตลาดสินค้าและบริการเด่นจังหวัดมุกดาหารสู่ตลาด
อาเซียนพลัส
ด้ ว ยจั ง หวั ด มุ ก ดาหารเป็ น จั ง หวั ด ชายแดนติ ด ประเทศสาธารณ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ที่ มี มู ล ค่ า การค้ า ชายแดนสู ง โดยจากข้ อ มู ล
ค้าชายแดนปี 2560 มีมูลค่าการค้าชายแดน จานวน 209,924 ล้านบาท เป็น
มูลค่าการส่งออก 123,084 ล้านบาท และส่งออก 86,837 ล้านบาท และมี
จานวนมูลค่าผลิตภัณ ฑ์มวลรวมจังหวัดมุกดาหาร (GPP) ในปี 2559 จานวน
23,286 ล้านบาท โดยคิดเป็นสาขาเกษตรและเหมืองแร่ ร้อยละ 27.00 และ
สาขาค้าส่งค้าปลี ก ร้อยละ 14.02 ในปี 2560 มีจานวนมูลค่าการจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP 744.45 ล้านบาท และจังหวัดมุกดาหารได้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาเมืองคู่แฝด กับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2547 กับจังหวัดกวางตรี
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2548 และได้ลงนามใน
บัน ทึกความตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัม พัน ธ์เมื องพี่ เมื องน้ องกับเมือง
ฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554
จากข้อมูลข้างต้นมีความจาเป็นที่ต้องส่งเสริม การพัฒนาประชาสัมพันธ์
ศั ก ยภาพ ด้ า นการค้ า การลงทุ น ภายในจั งหวั ด มุ ก ดาหาร แสวงหาช่ อ งทาง
การตลาดและความร่วมมือการค้าระหว่างผู้ผลิต/ผู้ประกอบการทั้งในประเทศ
และต่ า งประเทศ รวมทั้ ง เป็ น การพั ฒ นาผู้ ผ ลิ ต /ผู้ ป ระกอบการของจั ง หวั ด
มุกดาหาร ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตและผู้ป ระกอบการ
ได้ แ ก่ องค์ ค วามรู้ ท างด้ า นการผลิ ต สิ น ค้ า ให้ มี ม าตรฐาน ด้ า นทั ก ษะวิ ช าชี พ
ที่จาเป็นต่อการทาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การสร้างเสริมประสบการณ์ทาง
การตลาดโดยการนาเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกันกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้า และความ
ร่วมมือในมิติการพัฒนาอื่นๆ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุนของจังหวัดมุกดาหาร และส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคทางการค้า
ระหว่างกัน และและความร่วมมือในมิติการพัฒนาอื่น ๆ
2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าในจังหวัดมุกดาหาร
และข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารให้เป็นที่รู้จักทั้งต่างประเทศ
3. ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด ให้มีความรู้ด้าน
กฎหมาย และข้อกาหนดต่างๆทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจอย่างมั่นคง
4. พัฒนาสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองตลาดยุค
ใหม่
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หัวข้อ
4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(OutCome)

รายละเอียด
5. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต/ผูป้ ระกอบการ สินค้าท้องถิน่ / สินค้าชุมชน/
สินค้า OTOP/SMEs
จังหวัดมุกดาหาร
ตลาดประชารัฐ
2,600,000 บาท
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
ส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)
และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
2,320,000 บาท
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
จัดแสดงและจาหน่ายสินค้าชุมชนตลาดถนนคนเดิน “ชิม ช้อป ใช้”
12,000,000 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร/สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
16,920,000 บาท
1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นของ
จังหวัด
2. จั ด กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ ศั ก ยภาพการค้ า การลงทุ น และเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดมุกดาหาร และการจับคู่
ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการประเทศเพื่อนบ้าน
ต่างประเทศ ตามกรอบความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ที่จงั หวัดมุกดาหารได้
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
4. นาผู้บริหารของจังหวัดไปร่วมประชุมพบปะหารือ ศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูงกับประเทศ คู่สัมพันธ์
ตามกรอบความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ที่จังหวัดมุกดาหารได้ลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MOU)
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) สาขาค้าส่งค้าปลีกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
2. มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี

หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
แผนงานที่ 4 : ส่งเสริมการเปิดตลาดและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
5. โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนของจังหวัดมุกดาหาร
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิด ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ บนพืน้ ฐานแนวคิด 3 ประการ คือ 1) ต่อยอดอดีต 2) ปรับปัจจุบนั
และ 3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้
สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้
กาหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งมีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ด้วย
การพัฒนายกระดับคุณภาพของกาลังคน และการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิต
ได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของ ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว
และมาตรฐาน สากลของสินค้าและบริการที่สงู ขึ้น
จังหวัดมุกดาหาร มีวิสยั ทัศน์ “เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง
ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน” มีเป้าประสงค์ดา้ นการค้าการลงทุน
ในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในภาคเกษตร และ
สนับสนุนภาคการค้าชายแดน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว และได้กาหนด
พันธกิจ โดยการพัฒนาระบบการค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยสินค้าเด่นของจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ สินค้าประเภทผ้าและ
เกษตรแปรรูป และสินค้าGI “ผ้าหมักโคลนหนองสูง”
สถานการณ์ช่วงเดือนเมษายน 2563 ได้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) ระบาดอย่างหนักทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดารงชีวติ และการดาเนินธุรกิจการค้าของผู้ประกอบการทุก
ประเภท เนื่องจากกิจกรรมที่มีการรวมคน อาทิ การฝึกอบรม การจัดงานแสดง
สินค้า ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องหลายเดือน ทาให้ผู้ประกอบการต้อง
ปรับช่องทางในการจาหน่ายสินค้าเป็นการจาหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ
Facebook Youtube Instragram เป็นต้น
จากสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวข้างต้น กระทรวงพาณิชย์ ได้มี
นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เป็นการผลักดันเกษตรกรไทยเข้าสู่ตลาด
ออนไลน์ โดยเชิญชวนเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ส่งออก ร่วมอบรม
ปรับวิธีคิด เปลีย่ นแนวทางการตลาด เน้นเติบโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์ สร้าง
ความเข้มแข็ง ยกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ ก่อนก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อม
เรียนรู้เคล็ดลับปรับตัวให้อยู่รอดได้ในยุค New Normal
จากข้อมูลข้างต้นมีความจาเป็นที่ต้องส่งเสริม การพัฒ นาประชาสัมพันธ์
ศักยภาพ ด้านการค้า การลงทุนภายในจังหวัดมุกดาหาร แสวงหาช่องทางการตลาด
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หัวข้อ

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.พื้นที่เป้าหมาย
5.กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (output)

10.ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(Outcome)

รายละเอียด
และความร่ ว มมื อ การค้ า ระหว่ า งผู้ ผ ลิ ต /ผู้ ป ระกอบการทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการของจังหวัดมุกดาหาร ให้มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ได้แก่ องค์ความรู้
ทางด้านการจ าหน่ ายสิ น ค้าผ่ านสื่อออนไลน์ การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการในการ
นาเสนอสินค้า และจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ โดยเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ ได้พบกับฝ่ายจัดซื้อของธุรกิจ Modern Trade ในพื้นที่ เพื่อสร้าง
เครือข่ายธุรกิจและเพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้น
1. เพื่อพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพด้านการค้า การลงทุนในประเทศและ
ต่างประเทศ
2. เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองตลาดยุคใหม่
3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต/ผูป้ ระกอบการ สินค้าท้องถิน่ / สินค้าชุมชน/
สินค้า OTOP/SMEs
จังหวัดมุกดาหาร
ส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการในจังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
นางจันทิภา ปัทมเสวี ตาแหน่ง พาณิชย์จงั หวัดมุกดาหาร
สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมการเจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงช่องทางการตลาดสินค้าในจังหวัดมุกดาหาร
1,000,000 บาท
นางจันทิภา ปัทมเสวี ตาแหน่ง พาณิชย์จงั หวัดมุกดาหาร
สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
1 ปี (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
1,500,000 บาท
1. จัดกิจกรรมสร้างผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ให้เป็น นักการค้าออนไลน์ มีเป้าหมาย
คือ ผู้ผลิต/ผูป้ ระกอบการ จานวน 20 คน
2. จัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงช่องทางการตลาดสินค้าในจังหวัด
มุกดาหาร โดยคัดเลือกและพัฒนาองค์ความรู้ผผู้ ลิต/ผู้ประกอบการ ในการนาเสนอ
สินค้า และจัดการเจรจาธุรกิจการค้า จานวน 1 ครั้ง
1. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ สามารถพัฒนาเป็นนักการค้าออนไลน์ สามารถจาหน่าย
สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ได้
2. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ มีรายได้ และช่องทางการจาหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
3. กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร และประเทศไทยต่อไป

หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่นาโขง
แผนงาน 4. การพัฒนาเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ
และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
หัวข้อ
1.ชื่อโครงการ
2.ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.พืนที่เป้าหมาย
5.กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะและวัฒนธรรมอย่าง
เป็นระบบ
ตามที่รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ในพัฒนาประเทศ ไว้ 4 ข้อหลักการสร้าง
การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร นครพนม
และมุกดาหาร จะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกาหนดกลุ่มจังหวัดฯ
จึงได้ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคือ “เกษตรกรรมนาการพัฒนา
เส้นทางการค้าการท่องเที่ยว สูป่ ระเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้” โดยมุ่ง
เป้าประสงค์ไปที่ “เกษตรก้าวหน้า การค้ามัง่ คั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” ซึ่งใน
เป้าประสงค์ด้านการท่องเที่ยวได้เน้นไปด้านการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพืน้ ฐาน สิ่งอานวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ธรรมะ และวัฒนธรรม
เพื่ อปรั บปรุง พั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน สิ่ งอ านวยความสะดวกที่ มี อยู่ เดิ มให้ มี
มาตรฐาน ไว้รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้าน
การท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
จังหวัดมุกดาหาร
สืบสานความสัมพันธ์สองฝั่งโขง (อนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก พูมสะหวัน)
2,000,000 บาท
ที่ว่าการอาเภอหว้านใหญ่
พัฒนาและปรับปรุงภูมทิ ัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อุทยานสมเด็จย่า
(ฐานวรพัฒน์)
5,810,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอดอนตาล
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งทางลาว บ้านหนองแคน ม.7 ต.หนองสูงใต้
10,000,000
ที่ทาการปกครองอาเภอหนองสูง
ปรับปรุงภูมิทัศน์นาตกแก่
้
งทางลาว ตาบลหนองสูงใต้
2,000,000
ที่ทาการปกครองอาเภอหนองสูง
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หัวข้อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
ปรับปรุงศูนย์ OTOP อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
1,000,000
ที่ทาการปกครองอาเภอนิคมคาสร้อย
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปลาและของฝากบ้านเรืองเจริญ หมู่ที่ 12
ตาบลนิคมคาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
4,000,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอนิคมคาสร้อย
ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ 4 แผ่นดิน
70,000,000 บาท
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร/ เทศบาลตาบลดอนตาล
ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวรอบอ่างเก็บน้าห้วยขี้เหล็ก ท่าเดชจานงค์
15,000,000
ที่ทาการปกครองอาเภอนิคมคาสร้อย
ยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมัน่ ใจแก่นักท่องเที่ยวในจังหวัด
มุกดาหาร
31,008,000
ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทาการปกครองอาเภอดอนตาล/ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร/สนง.โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร/ทีท่ าการปกครองอาเภอนิคมคาสร้อย/สนง.
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร/ เทศบาลตาบลดอนตาล/ที่ทาการปกครองอาเภอ
หนองสูง/ที่วา่ การอาเภอหว้านใหญ่
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
8. งบประมาณ
62,741,000 บาท
9. ผลผลิต (Output)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(OutCome) 1. จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 2 แหล่ง/ปี
2. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
หมายเหตุ: (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่นาโขง
แผนงาน 4. การพัฒนาเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ
และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
หัวข้อ
รายละเอียด
1.ชื่อโครงการ
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
2.ความสาคัญของโครงการ หลักการ ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวและจัดทาป้ายบอก
และเหตุผล
ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวเพื่ออานวยความสะดวก ให้สามารถรองรับการเดินทาง
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและประชาชนทั่ ว ไปได้ เ ข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและชาวต่ า งชาติ ท าให้ เกิ ด ความประทั บ ใจในการมาท่ องเที่ ย วจั ง หวั ด
มุกดาหารมากยิ่งขึ้น
3.วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
4.พืนที่เป้าหมาย
จังหวัดมุกดาหาร
5.กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพุทธสถานด่านพระอินทร์
งบประมาณ
8,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองอาเภอนิคมคาสร้อย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
งบประมาณ
12,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองอาเภอนิคมคาสร้อย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเตาถ่าน อ.นิคมคาสร้อย
งบประมาณ
4,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองอาเภอนิคมคาสร้อย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านเป้า หมู่ 3,5 ต.บ้านเป้า
งบประมาณ
16,551,800 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองอาเภอหนองสูง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
งบประมาณ
4,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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หัวข้อ
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.12กิจกรรมหลักที่ 12
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก บ้านคานางโอก – ภูหล่มขุม
40,000,000 บาท
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่มเกล้า (ผัง 2) หมู่ที่ 1 - ทุ่งกังหันลม (ภูยางเดี่ยว)
20,000,000 บาท
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหนองลาดวน หมู่ที่ 9 ตาบลโชคชัย -หนองสระพัง
หมู่ที่ 7 ตาบลกกแดง
64,644,000 บาท
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ปรับปรุงถนนเลียบแม่น้าโขงบริเวณท่าน้าอาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
29,000,000 บาท
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองมุกดาหาร
63,886,000 บาท
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ปรับปรุงลานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดมุกดาหาร
(ระยะที่ 3) อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
40,000,000 บาท
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหนองค้า บ้านป่งขาม ตาบลป่งขาม
อาเภอหว้านใหญ่
60,000,000 บาท
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

5.13กิจกรรมหลักที่ 13
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยวทุ่งกังหันลมจังหวัดมุกดาหาร
8,000,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอนิคมคาสร้อย

5.14กิจกรรมหลักที่ 14

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตะแบง หมู่ที่ 4 บ้านนาตะแบง
ตาบลคาป่าหลาย อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
12,972,000 บาท
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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หัวข้อ
5.15กิจกรรมหลักที่ 15
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.16กิจกรรมหลักที่ 16
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.17กิจกรรมหลักที่ 17
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.18กิจกรรมหลักที่ 18
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.19กิจกรรมหลักที่ 19
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.20กิจกรรมหลักที่ 20
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูไม้ซาง หมู่ที่ 9 บ้านทรายทอง
ตาบลนาอุดม อาแภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
11,032,000 บาท
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัตศาสตร์
(จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่า) ระยะที่ 2
11,952,000 บาท
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติและถนนนิคมคาสร้อยพร้อมก่อสร้างสะพานข้าม
อ่างเก็บน้าห้วยขี้เหล็ก
245,000,000 บาท
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติและจุดชมวิวลาน 3 ธรรม ริมแม่น้าโขง
อ.ดอนตาล
330,000,000 บาท
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านคานางโอก
800,000 บาท
อาเภอนิคมคาสร้อย
โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลจานวน 4 แห่ง
อาเภอหนองสูง
20,000,000 บาท
อาเภอหนองสูง

สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร/ที่ทาการปกครองอาเภอนิคมคาสร้อย
/ที่ทาการปกครองอาเภอหนองสูง/สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
มุกดาหาร/เทศบาลเมืองมุกดาหาร
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
8. งบประมาณ
827,285,900 บาท
9. ผลผลิต (Output)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(OutCome) 1. จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 1 แหล่ง/ปี
2. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
หมายเหตุ: (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่นาโขง
แผนงาน 1. การพัฒนาเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ
และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดตามแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3. ขยายความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวระหว่างเครือข่ายและพันธมิตร
หัวข้อ
1.ชื่อโครงการ
2.ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.พืนที่เป้าหมาย
5.กิจกรรมหลัก
5.11 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
3. โครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน
จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน
มีมรดกทางศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม และ
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ ในทุกอาเภอมีศาสนสถานที่เก่าแก่
และมีความสาคัญกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็น
เส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง แต่ยังการพัฒนาเรื่องราวและเชื่อมโยง
เส้ นทางการท่ องเที่ ยวอย่ างเป็ นระบบประกอบกั บการเปลี่ ยนแปลงทางด้ าน
เศรษฐกิจและสังคมที่มีอย่างต่อเนื่องสมควรให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่และร่วมกันธารงรักษาและ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสร้างรายได้สู่ชุมชนจากการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมะ ธรรมชาติและวัฒนธรรมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึ้นให้กับท้องถิ่นและ
จังหวัดมุกดาหาร
1) เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารให้เป็นที่รู้จัก
2) เพื่อพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ดา้ นการจัดการท่องเที่ยว
3) เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร
ส่งเสริมกิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติ เพื่อการท่องเที่ยว
3,000,000 บาท
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วิถีพทุ ธ 4 แผ่นดิน อินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร
1,000,000 บาท
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร /สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
เทศกลาลปีใหม่วิถีไทย ชนเผ่าเลียบแม่นาโขง
้ จังหวัดมุกดาหาร เชื่อมโยงสอง
จังหวัดสองประเทศ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
2,000,000 บาท
สทกจ.มห./ททท.กกท/สมาคมกีฬา/เทศบาลเมืองมุกดาหาร
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หัวข้อ
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.12 กิจกรรมหลักที่ 12
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.13 กิจกรรมหลักที่ 13
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
แข่งเรือยาวประเพณีออกพรรษาตีชา้ งน้านอง
5,000,000 บาท
สทกจ.มุกดาหาร
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว สายธารแหง่ศัทธรา พญานาคลุ่มน้าโขง
4,000,000บาท
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร /สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาการตลาด กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร
2,000,000 บาท
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด/สวท. มห.
ปั่นจักรยาน 2 ล้อ 2 น่อง ท่อง มุกดาหาร
2,000,000 บาท
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว บ้านหนองสูง ม.8
600,000 บาท
อาเภอหนองสูง
งานประเพณีประจาปี โฮมเหง้าเผ่าภูไทย ไหว้พระไกรสรราช เมืองหนองสูง
1,200,000 บาท
อาเภอหนองสูง
งานประเพณีบรูไฮไทโซ่ จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
งานประเพณีบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มหกรรมบุญข้าวจี่ในวิถีกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดมุกดาหาร
500,000บาท
อาเภอคาชะอี
จัดงานประเพณีประจาปี ออนซอนชนเผ่าคาชะอี
500,000 บาท
อาเภอคาชะอี
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หัวข้อ
5.14 กิจกรรมหลักที่ 14
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.15 กิจกรรมหลักที่ 15
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.16 กิจกรรมหลักที่ 16
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.17 กิจกรรมหลักที่ 17
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.18 กิจกรรมหลักที่ 18
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.19 กิจกรรมหลักที่ 19
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.20 กิจกรรมหลักที่ 20
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.21 กิจกรรมหลักที่ 21
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.22 กิจกรรมหลักที่ 22
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
การพัฒนาการตลาด กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
การจัดทาป้าย LED Full color เพื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดมุกดาหาร
4,000,000 บาท
สนง.ประชาสัมพันธืจังหวัดมุกดาหาร
การจัดประกวดหนังสั้นเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
1,900,000 บาท
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
การเช่าป้ายบิลบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
3,800,000 บาท
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
การจ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อ วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เส้นทางชุมชน
ท่องเที่ยว และเผยแพร่ ทางสื่อโซเชียล โทรทัศน์ สนามบิน รถไฟฟ้า และป้าย
Billboard
4,000,000 บาท
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
จ้างเหมาโครงการมหัศจรรย์สีสนั ลุ่มน้าโขง MUKDAHAN FESTIVAL 252 ปี
1,500,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
จัดกิจกรรมประเพณีตานานสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่น สืบฮอยตา วาฮอยปู่
ประจาปี 2565 อาเภอนิคมคาสร้อย
1,000,000 บาท
อาเภอนิคมคาสร้อย
จัดกิจกรรมประเพณีบุญมหาชาติ กินข้าวปุน้ เอาบุญเผวส ฟังเทศมหาชาติ
อาเภอนิคมคาสร้อย ประจาปี 2565 อาเภอนิคมคาสร้อย
700,000 บาท
อาเภอนิคมคาสร้อย
จัดกิจกรรมหนาวนี้ที่ร่วมเกล้า
1,000,000 บาท
อาเภอนิคมคาสร้อย
2 - 78

หัวข้อ
5.23 กิจกรรมหลักที่ 23
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 4 ชุมชน อาเภอคาชะอี
1,000,000 บาท
อาเภอคาชะอี

สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร/ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร/
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด/สวท. มห./อ.หว้านใหญ่
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
8. งบประมาณ
41,800,000 บาท
9. ผลผลิต (Output)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(OutCome) 1. การสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงให้เข้าถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2. ยกระดับกิจกรรมให้เป็นงานประเพณีประจาจังหวัด
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมสัมพันธ์
กับประเทศสปป.ลาว ได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
หมายเหตุ: (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่นาโขง
แผนงาน 1. การพัฒนาเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ
และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดตามแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3. ขยายความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวระหว่างเครือข่ายและพันธมิตร
หัวข้อ
1.ชื่อโครงการ
2.ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.พืนที่เป้าหมาย

รายละเอียด
4. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน
การพัฒนาการท่องเที่ยวถือว่าเป็นเส้นทางลัดไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดมุกดาหาร ที่กาลังพัฒนาและเติบโตและมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวเป็นภาค
การบริ ก ารที่ จ ะน าผลประโยชน์ ทั้ ง หลายมาสู่ ร ะบบเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด
มุกดาหารด้วยการลงทุนที่ไม่สูงนัก โดยหวังว่าการท่องเที่ยวจะดึงดูดเงินตรา
ทาให้คนในท้องถิ่น มีงานทาและมีรายได้ โดยได้กาหนดไว้ ในวิ สัย ทัศน์ ของ
จังหวัดว่า “เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโยง เชื่อมโยงอาเซียน”
และได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน นอกจากนี้ยังได้กาหนดตาแหน่งการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารว่า
“เมืองมุกดาหารเมืองการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้าโขง เชื่อมโยงอาเซียน” ซึ่งแสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า จั ง หวั ด มุ ก ดาหารมี ศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย วมากเพราะมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่น มีที่ตั้งบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก –
ตะวันตก (EWEC) เป็นเมืองชายแดนที่มีศักยภาพสูงด้านการค้า และการลงทุน
มีสะพานมิตรภาพไทย –ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ที่เป็นประตูสู่อาเซียน
แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพและการนา
ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง
ยังไม่ได้รับการยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ยัง
ขาดการสร้างแรงดึงดูดใจ การจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวก ตลอดจนการพัฒนาคุณค่าวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์
ชุมชน สินค้า OTOP ในการพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่การจัดทาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว เช่นการพัฒนาระบบ QR Code ของแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการ
พั ฒ นาให้ ทั น กั บ ยุ ค สมั ย โซเซี ย ลมี เ ดี ย สามารถตอบสนองต่ อ ลู ก ค้ า และ
นักท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และมูลค่าเพิ่ม เป็น
การกระจายได้สู่ ชุ มชนได้อย่า งยั่ งยื น จึง จาเป็ นจะต้ องได้รับการสนั บสนุ น
งบประมาณเพื่อดาเนินการได้อย่างทันท่วงที
1. เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและการบริการทางการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดให้ได้มาตรฐานสูส่ ากล
2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการท่องเที่ยวให้เป็นระบบที่ทันสมัย
และใช้ประโยชน์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้
จังหวัดมุกดาหาร
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หัวข้อ
5.กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
จัดประชุมพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 3 จังหวัด 3 ประเทศ
(ลาว เวียดนาม ไทย)
2,000,000 บาท
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวด้าน อาหารแหล่ง
ท่องเที่ยว และการบริการจังหวัดมุกดาหาร
3,000,000 บาท
สาธารณสุข/พัฒนาชุมชน/(สทกจ.มห)/สนง.วัฒนธรรม
อบรมอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร
2,000,000 บาท
ตารวจท่องเที่ยว/ภูธรจังหวัด/สนง.ท่องเที่ยว
พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวด้าน อาหารแหล่ง
ท่องเที่ยว และการบริการจังหวัดมุกดาหาร
8,690,400
ตารวจท่องเที่ยว/ภูธรจังหวัด/สนง.ท่องเที่ยว
ขยายผลชุมชนการท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีจังหวัดมุกดาหาร
5,000,000
สนง.พัฒนาชุมชน

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร/สนง.สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร/ตารวจท่องเที่ยว/ภูธรจังหวัด/สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร/
(สทกจ.มห)/สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร/สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
8. งบประมาณ
14,158,200 บาท
9. ผลผลิต (Output)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(OutCome) 1. จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 1 แหล่ง/ปี
2. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
หมายเหตุ: (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่นาโขง
แผนงาน 4. ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและสินค้า การบริการทางการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
หัวข้อ
1.ชื่อโครงการ
2.ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
5. โครงการยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและสินค้า การบริการทางการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
รัฐบาลมีนโยบายด้านการทองเที่ยวในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่
เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการต่างประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกร
รมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อนาประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่
เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยนารายได้สู่ประชาชนทุก
ภาคส่วนอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้าของรายได้
ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนในด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดย
เน้น “สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์และยั่งยืน” สนับสนุนให้มีการจัดตั้งคลินิก
ด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้คาปรึกษาให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว และช่วยให้
เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวสามารถบารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ฉบับที่ 4
แผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 2 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ส่วนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่ง
ให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ในแต่ละพื้นที่ ดังเช่นจังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถี
ชีวิตลุ่มน้าโขง ได้ตระหนักและกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่
มีความสาคัญสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ท างการท่องเที่ยวและส่งผลถึงความมั่นคง
รวมถึงการกระจายรายได้ให้กับเครือข่ายการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนได้ โดยผ่านการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวในพื้นที่ซึ่งเป็นเครือ ข่ายด้านการท่องเที่ยวประตู
ด่านแรกที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่ไปสู่ทิศทางในการส่งเสริมให้เกิด
รายได้กับท้องถิ่นได้
จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสาคัญด้านการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ย วระหว่ างประเทศและรัฐ บาลประกาศให้จั ง หวัด มุ กดาหารเป็น เขต
เศรษฐกิจพิเศษ สามารถขยายโอกาสทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะด้านการ
ท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 5 ของ
ทุกปี จังหวัดมุกดาหาร
จึง มี แผนโครงการยกระดั บ มาตรฐานแหล่ ง ท่องเที่ย วและสิ น ค้า การบริการทางการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ในการเป็นเจ้าบ้าน
ที่ดีให้บริการนักท่องเที่ยวได้เกิดความประทับใจ อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
นักท่องเที่ยว ซึ่งจะทาให้การเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร
สะดวก และมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน เป็นการกระจาย
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หัวข้อ

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
รายได้สู่ชุมชนและทุกภาคส่วนของการท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และส่งเสริมการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น ตลอดจนสร้ างภาพลักษณ์ให้การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป
สรุปสาระสาคัญ : การบริการมีบทบาทและความสาคัญอย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ประวัติความเป็นมาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อมูลที่
ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแต่ในปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยว
ของประเทศยังประสบกับปัญหาสาคัญคือขาดงานบริการที่มีมาตรฐานรวมทั้งมีความรู้
ความสามารถความเข้าใจอันเป็นกลไกสาคัญที่จะพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ถูกต้องในระยะยาวต่อไป
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วและสิ น ค้ า การบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งเป็ น ระบบ ในการรองรั บ
นักท่องเที่ยวในการเป็นเมืองการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
1) เพื่อพัฒนาแหล่งโบราณสถานที่สาคัญ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
2) เพื่อยกระดับโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเพิ่มศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรม
3)เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือให้กับแรงงานในพื้นที่จงั หวัดมุกดาหารให้มีมาตรฐานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
5)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถทางด้านงานบริการการท่องเที่ยว ให้ได้
มาตรฐาน
6) พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ผนู้ าเที่ยวท้องถิ่นผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวจังหวัด
มุกดาหารผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวในการให้บริการนักท่องเที่ยว
อย่างมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น
7)เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่
ได้มาตรฐานในจังหวัด
8)เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารที่
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
9)เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร โดยมุง่ เน้นการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
10) เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเชื่อมัน่ ในการให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานในจังหวัด
11) เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
12) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของจังหวัดมุกดาหารให้เป็นรูปธรรม
13) เพื่อส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพในตัวเด็กและเยาวชนให้มีการแสดงออกในทางที่เหมาะสม
สร้างสรรค์
14) เพื่อให้ได้สื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบคลิป วีดีโอ
15) ยกระดับโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเพิ่มศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรม
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หัวข้อ

4.พืนที่เป้าหมาย
5.กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2

รายละเอียด
16) ยกระดับโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเพิ่มศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรม
17) เพื่อประชาสัมพันธ์อนุสรณ์สถานบ้านท่านหนูฮัก พูมสะหวันและแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่อาเภอหว้านใหญ่ ให้เป็นทีร่ ู้จักของชาวมุกดาหารนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาว
ต่างประเทศ
18) เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและพัฒนาความสัมพันธ์ของจังหวัด
มุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
19) เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว
และบุคคลทัว่ ไป และเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม และ
คนในชุมชนมีรายได้จากนักท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร
ยกระดับแหล่งโบราณให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน
1,524,000บาท
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
เสริมสร้างทักษะการบริการสู่ความเป็นเลิศให้กับบุคลากรทางการท่องเที่ยว
(รถสามล้อรับจ้าง รถโดยสารประจาทาง ผู้ประกอบการร้านอาหารและขายของที่ระลึก)
1,000,000บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
เสริมสร้างเครือข่ายมัคคุเทศก์และอาสาสมัครนาเที่ยวเพื่อเรียนรู้ศักยภาพการท่องเที่ยว
และบริการจังหวัดมุกดาหาร
งบประมาณ
831,000บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
เพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติจังหวัดมุกดาหารสู่สากล
งบประมาณ
5,49,000บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
พัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
งบประมาณ
722,400 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6กิจกรรมหลักที่ 6
ขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดคุณธรรม เมืองน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม
งบประมาณ
2,105,800บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7
สืบทอดเรือพายวัฒนธรรมแห่งวิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
งบประมาณ
648,000บาท
ผู้รับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองอาเภอหว้านใหญ่
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หัวข้อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน

7. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(OutCome)

รายละเอียด
สืบสานความสัมพันธ์สองฝั่งโขง
308,200บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอหว้านใหญ่
พัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานและมีทักษะใน
การประกอบอาชีพ
498,000 บาท
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว
5,409,600 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 042-316728
ทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร
1,200,000 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
1. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
2. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร /สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
3. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
4. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
5. ที่ทาการปกครองอาเภอหว้านใหญ่
6. สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
19,737,000 บาท
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านด้านการท่องเที่ยว การบริการ ร้านอาหาร
โรงแรมและสินค้า ได้มาตรฐาน
2. เพิ่มศักยภาพด้านการบริการทางการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความมันใจในการให้บริการมากขึ้น
3. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 3% ต่อปี
1. เศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากขยายตัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง
2. แรงงานทั่วไปสามารถนาความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ และสถานประกอบการ
พึงพอใจต่อมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สูงขึ้น
3. จังหวัดมุกดาหารสามารถพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์งานด้านการท่องเที่ยวให้มี
เป็นมาตรฐาน ง่ายต่อการสื่อสาร และสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในจังหวัด
มุกดาหารมากขึ้น

หมายเหตุ: (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่นาโขง
แผนงาน 1. การพัฒนาเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ
และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดตามแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3. ขยายความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวระหว่างเครือข่ายและพันธมิตร
หัวข้อ
รายละเอียด
1.ชื่อโครงการ
6. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
2.ความสาคัญของโครงการ
จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 ก าหนดยุ ท ธศาสตร์
หลักการและเหตุผล
ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ มีเป้าหมายการพัฒนาให้หลุดพ้นจาก
ความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง ซึ่งมียุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา “การ
เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริก าร”ประกอบกับยุ ทธศาสตร์ ของชาติ
ยุทธศาสตร์หนึ่งที่สาคัญต่อการผลักดันให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน บนเวทีโลก คือ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน และ
การท่ อ งเที่ ย ว โดยใช้ เ ส้ น ทางเชื่ อ มโยง ทางเศรษฐกิ จ แนวตะวั น ออก ตะวันตก (East West Economic Corridor) ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆจะ
สร้างคุณค่าให้ เกิดความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้น และกิจกรรมและมูลค่าธุรกิจการ
บริการและการที่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สร้างความเข้มใจและความพึงพอใจของภาคส่วน
ต่างๆ สร้างจุดแวะพัก ศูนย์กระจายสินค้า และบริการบนเส้นทาง EWEC พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารมี พื้นที่อาณาเขตชายแดนเลียบฝั่ง
แม่น้าโขง เป็นจังหวัดที่มีทัศนียภาพสวยงาม ริมฝั่งแม่น้าโขง และมีสถานที่ท่องเที่ยว
ทางศาสนาที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม ทางธรรมชาติ เป็นจังหวัด
ชายแดนที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวถือ
เป็นปัจจัยหลักที่ทาให้จังหวัดมุกดาหาร เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวด้าน
ธรรมชาติ ด้านประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านศาสนา มี
นโยบายเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มีคุณภาพ มาตรฐานและ
โดดเด่น สามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาสู่ประเทศไทย
ผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ตาม
เส้นทาง EWEC เพื่อให้เป็นประตูสู่อินโดจีน และตามเส้นเป็นประตูจากอินโดจีนสู่ภาค
อีสานของประเทศไทย ทาให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้ว่าจังหวัดมุกดาหารมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ถือว่า
เป็นจุดแข็งและโอกาสที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ
จะได้มาเยี่ยมชมทัศนียภาพและพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเดินสารวจความสวยงาม
สมบูรณ์ของธรรมชาติ และให้บริการนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ ที่จะสามารถปั่น
จักรยานวิ่งออกกาลังกาย คือการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่กาลังได้รับความนิยมในคนที่
รั ก สุ ข ภาพและได้ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วด้ ว ย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งจุ ด เด่ น ศั ก ยภาพการ
ท่องเที่ยว และส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดรายได้จาก
การท่องเที่ยวในระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
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หัวข้อ
3.วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.พืนที่เป้าหมาย
5.กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(OutCome)
หมายเหตุ: (ถ้ามี)

รายละเอียด
1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารโดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมที่สาคัญให้เป็นที่รู้จกั แพร่หลายมาก
ยิ่งขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัด
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารที่
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
จังหวัดมุกดาหาร
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทัพยากรมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
จัดประกวดคลิบวีดิทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ หัวข้อ
Inspiration for your career
500,000 บาท
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
500,000 บาท
มีคลิปประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5/ปี
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่นาโขง
แผนงาน 1. การพัฒนาเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ
และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดตามแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3. ขยายความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวระหว่างเครือข่ายและพันธมิตร
หัวข้อ
1.ชื่อโครงการ
2.ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

รายละเอียด
7. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มมุกดาหารไม่ทิงกันจังหวัดมุกดาหาร
และประชาสัมพันธ์การดาเนินชีวิตวิถีใหม่ในเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
จังหวัดมุกดาหาร

จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 ก าหนด
ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ มีเป้าหมายการ
พั ฒ นาให้ ห ลุ ด พ้ น จากความยากจนสู่ เ ป้ า หมายการพึ่ ง ตนเอง ซึ่ ง มี
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา “การเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและ
บริการ”ประกอบกับยุทธศาสตร์ ของชาติยุทธศาสตร์หนึ่งที่สาคัญต่อการ
ผลั กดันให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บนเวทีโ ลก
คือ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
โดยใช้เส้นทางเชื่อมโยง ทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (East
West Economic Corridor) ภายใต้ กรอบความร่ ว มมือ ต่างๆจะสร้า ง
คุณค่าให้เกิดความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้น และกิจกรรมและมูลค่าธุรกิจการ
บริการและการที่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สร้างความเข้มใจและความพึงพอใจของ
ภาคส่วนต่างๆ สร้างจุดแวะพัก ศูนย์กระจายสินค้า และบริการบนเส้นทาง
EWEC พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่อาณา
เขตชายแดนเลียบฝั่งแม่น้าโขง เป็นจังหวัดที่มีทัศนียภาพสวยงาม ริมฝั่ง
แม่น้าโขง และมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์
ประเพณี วัฒนธรรม ทางธรรมชาติ เป็นจังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยหลักที่
ท าให้ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เป็ น ที่ รู้ จั ก แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ต่างประเทศ เนื่ องจากแหล่ ง ท่อ งเที่ย วที่ มีความหลากหลาย เช่ น การ
ท่ อ งเที่ ย วด้ า นธรรมชาติ ด้ า นประเพณี แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม ด้ า น
สถาปัตยกรรม ด้านศาสนา มีนโยบายเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและ
การบริ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพ มาตรฐานและโดดเด่ น สามารถดึ ง ดู ด ใจให้
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาสู่ประเทศไทยผ่านช่องทางสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ตามเส้นทาง EWEC
เพื่อให้เป็นประตูสู่อินโดจีน และตามเส้นเป็นประตูจากอินโดจีนสู่ภาคอีสาน
ของประเทศไทย ทาให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในจัง หวั ดเพิ่ม มากขึ้ น จะเห็ นได้ว่ า จัง หวั ดมุ กดาหารมีแ หล่ งท่ องเที่ ย ว
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หัวข้อ

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.พืนที่เป้าหมาย
5.กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด

มากมาย ถือว่าเป็นจุดแข็งและโอกาสที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเพื่อบริการ
นักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติจะได้มาเยี่ยมชมทัศนียภาพและพักผ่อนหย่อน
ใจ รวมทั้งเดินสารวจความสวยงามสมบูรณ์ของธรรมชาติ และให้บริการ
นักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ ที่จะสามารถปั่นจักรยานวิ่งออกกาลังกาย คือ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่กาลังได้รับความนิยมในคนที่รักสุ ขภาพและได้
เดินทางท่องเที่ยวด้วย เพื่อเสริมสร้างจุดเด่นศักยภาพการท่องเที่ยว และ
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดรายได้จากการ
ท่องเที่ยวในระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารโดยมุ่งเน้นการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมที่สาคัญให้เป็น
ที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัด
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด
มุกดาหารที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
จังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาแพลตฟอร์มมุกดาหารไม่ทิ้งกันจังหวัดมุกดาหาร และประชาสัมพันธ์
การดาเนินชีวิตวิถีใหม่ในเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะจังหวัดมุกดาหาร
4,000,000 บาท
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
4,000,000 บาท
มีแพลตฟอร์มมุกดาหารเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(OutCome) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
หมายเหตุ: (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่นาโขง
แผนงาน 1. การพัฒนาเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ
และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดตามแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3. ขยายความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวระหว่างเครือข่ายและพันธมิตร
หัวข้อ
1.ชื่อโครงการ
2.ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

รายละเอียด
8. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย พัฒนาทักษะวิถีชีวิตใหม่
New Normal วิถีไทย วิถีวัฒนธรรม

จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 ก าหนด
ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ มีเป้าหมายการ
พั ฒ นาให้ ห ลุ ด พ้ น จากความยากจนสู่ เ ป้ า หมายการพึ่ ง ตนเอง ซึ่ ง มี
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา “การเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและ
บริการ”ประกอบกับยุทธศาสตร์ ของชาติยุทธศาสตร์หนึ่งที่สาคัญต่อการ
ผลั กดันให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บนเวทีโ ลก
คือ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
โดยใช้เส้นทางเชื่อมโยง ทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (East
West Economic Corridor) ภายใต้ กรอบความร่ ว มมือ ต่างๆจะสร้า ง
คุณค่าให้เกิดความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้น และกิจกรรมและมูลค่าธุรกิจการ
บริการและการที่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สร้างความเข้มใจและความพึงพอใจของ
ภาคส่วนต่างๆ สร้างจุดแวะพัก ศูนย์กระจายสินค้า และบริการบนเส้นทาง
EWEC พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่อาณา
เขตชายแดนเลียบฝั่งแม่น้าโขง เป็นจังหวัดที่มีทัศนียภาพสวยงาม ริมฝั่ง
แม่น้าโขง และมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์
ประเพณี วัฒนธรรม ทางธรรมชาติ เป็นจังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยหลักที่
ท าให้ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เป็ น ที่ รู้ จั ก แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ต่างประเทศ เนื่ องจากแหล่ ง ท่อ งเที่ย วที่ มีความหลากหลาย เช่ น การ
ท่ อ งเที่ ย วด้ า นธรรมชาติ ด้ า นประเพณี แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม ด้ า น
สถาปัตยกรรม ด้านศาสนา มีนโยบายเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและ
การบริ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพ มาตรฐานและโดดเด่ น สามารถดึ ง ดู ด ใจให้
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาสู่ประเทศไทยผ่านช่องทางสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ตามเส้นทาง EWEC
เพื่อให้เป็นประตูสู่อินโดจีน และตามเส้นเป็นประตูจากอินโดจีนสู่ภาคอีสาน
ของประเทศไทย ทาให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในจัง หวั ดเพิ่ม มากขึ้ น จะเห็ นได้ว่ า จัง หวั ดมุ กดาหารมีแ หล่ งท่ องเที่ ย ว
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หัวข้อ

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.พืนที่เป้าหมาย
5.กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(OutCome)

รายละเอียด

มากมาย ถือว่าเป็นจุดแข็งและโอกาสที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเพื่อบริการ
นักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติจะได้มาเยี่ยมชมทัศนียภาพและพักผ่อนหย่อน
ใจ รวมทั้งเดินสารวจความสวยงามสมบูรณ์ของธรรมชาติ และให้บริการ
นักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ ที่จะสามารถปั่นจักรยานวิ่งออกกาลังกาย คือ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่กาลังได้รับความนิยมในคนที่รักสุ ขภาพและได้
เดินทางท่องเที่ยวด้วย เพื่อเสริมสร้างจุดเด่นศักยภาพการท่องเที่ยว และ
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ ยวเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดรายได้จากการ
ท่องเที่ยวในระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารโดยมุ่งเน้นการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมที่สาคัญให้เป็น
ที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัด
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด
มุกดาหารที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
จังหวัดมุกดาหาร
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย พัฒนาทักษะวิถีชีวิตใหม่ New
Normal วิถีไทย วิถีวัฒนธรรม
กิจกรรม ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยและพัฒนาทักษะวถีชวี ิตใหม่ (New Normal)
430,000 บาท
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมและสร้างความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่สร้าง
วัฒนธรรมและความปลอดภัยและพัฒนาทักษะวิถีชีวติ ใหม่ (New Normal)
500,000 บาท
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
650,000 บาท
มีสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

หมายเหตุ: (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brif รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดมุกดาหาร
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
แผนงาน พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พืนที่เป้าหมาย
8. 5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
9.โครงการมหกรรมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ มากถึง 8
กลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย กะโซ่ ผู้ไทย กะเลิง แสก กุลา ไทยย้อ ไทยข่า และไทย
อีสาน อยู่กระจัดกระจายกันทั่วไปในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่ง ชนเผ่าต่างๆ ยังคง
รักษาสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ สืบทอดกันมา
อย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ จะมีเอกลักษณ์ ความเป็นอยู่ ประเพณีการแต่ง
กายที่แตกต่างกันไป หากนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่กล่าวมาข้างต้น นามารวม
รวมและน าเสนอ เพื่ อส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย ว และสามารถดึ ง ดู ดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยว โยอาศัยความแตกต่างความแตกต่างในแต่ละกลุ่ม
ชาติพันธุ์ จึงน่าจะเป็นจุดขายสาคัญที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร และทาให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น
๑) เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในจังหวัด
มุกดาหาร
๒) เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ของประเพณี ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
3) เพื่ อ ยกระดั บ การจั ด งานประเพณี ใ นวิ ถี ก ลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ให้ เ ป็ น ปฏิ ทิ น การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร
4) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์ ทาให้เกิด
ความหลากหลาย สาหรับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป
5.เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็น
ที่รู้จักมากขึ้น และสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
ทุกอาเภอ จังหวัดมุกดาหาร
โครงการมหกรรมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม ประกวดเส็งกลองกิ่ง
114,000 บาท
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม การประกวดอาหารพื้นบ้านชาติพนั ธ์
51,000 บาท
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม การประกวดขันหมากเบ็ง
51,000 บาท
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
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หัวข้อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. หน่วยงานดาเนินการ
7.ระยะเวลาดาเนินการ
8.งบประมาณ
9.ผลผลิต

10.ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รายละเอียด
กิจกรรม การประกวดลาผญา
106,000 บาท
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
จัดทาหนังสสือ 8 วิถี วัฒนธรรมชาติพนั ธ์ จังหวัดมุกดาหาร 3 ภาษา
382,750 บาท
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
จัดงานมหกรรมชาติพันธุ์
1,342,500 บาท
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
2,047,250 บาท (-สองล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และร่วมแสดงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ด้าน
ต่างๆ ซึ่งเป็นอัตตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนี้
1) มีการสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปะการแสดง เส็งกลองกิ่ง
๒) มีการประกวดอาหารพื้นบ้านชาติพันธุ์
๓) มี ก ารสื บ สาน อนุ รั ก ษ์ การท าขั น หมากเบ็ ง และประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มการ
ประกวดขันหมากเบ็ง
๔) มีการสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปะการแสดงหมอลาผญา และประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประกวดหมอลาลาผญา
5) จัดทาหนังสือ ๘ วิถี วัฒนธรรมชาติพันธุ์ จังหวัดมุกดาหาร 3 ภาษา (ไทย ลาว
เวียตนาม)
6) มีการจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์เพื่อพัฒนาเป็นงานประจาปีของจังหวัด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวร้อยละ 10
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ 10
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจ้างงาน ร้อยละ 10
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ
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แบบ จ.1-1
(Project Brif รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดมุกดาหาร
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถชี ีวติ ลุ่มน้าโขง
แผนงาน พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
10.โครงการยกระดับการจัดงานกฐินนาบูชาพญานาค จังหวัดมุกดาหาร
๒. ความสาคัญของโครงการ
การทาบุญทอดกฐินน้า กาหนดพิธีขึ้นในวันขึ้น 14 ค่า เดือน 12 ซึ่งตรงกับ
หลักการและเหตุผล
วันลอยกระทง ตามความเชื่อของชาวมุกดาหารว่าการได้ร่วมทาบุญบูชาพญานาค
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นเสมือนการได้อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนาย
เวร สัมภเวสีทั้งหลายทั้งปวง ทั้งยังได้ร่วมลอยกระทงเพื่อขอขมาต่อแม่พระคงคา
โดยหลังเสร็จพิธี พระสงฆ์ 9 รูป ร่วมกันสวดเมตตาหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคล
และเมื่อผู้มาร่วมงานได้ร่วมกันส่ง พญานาคและสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ล งสู่บ าดาล ผู้ ร่ว ม
ทาบุญกฐินน้าได้ร่วมนาข้าวตอก ดอกไม้ เงิน ทอง ลงแม่น้าโขง พร้อมลอยกระทง
พญานาค เพื่ออัญเชิญพญานาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายออกมารับเครื่องสักการะ
ซึ่งจังหวัดมุกดาหารยังคงมีการสืบทอดประเพณีนี้มาอย่างต่อเนื่อง และในแต่ละปี
มีประชาชน นักท่องเที่ยวสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นทุกปี โครงการนี้เป็นการนา
วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อ ที่มีความสาคัญในวิถีชีวิตของคนมุกดาหารมาถ่ายทอด
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหารเพิ่มมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑) เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม การทอดกฐินน้าของจังหวัดมุกดาหาร
๒) เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการทอดกฐินน้า
๓) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
๔) เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองสามธรรม “ย้อนตานานพญานาคราช
ออนซอนกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้าโขง จังหวัดมุกดาหาร”
5) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสามธรรมในวิถีชีวิตลุ่ม
น้าโขงจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน
4. พืนที่เป้าหมาย
พื้นที่ทุกอาเภอจังหวัดมุกดาหาร
9. 5. กิจกรรมหลัก
๑) จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวของกฐินน้า งบประมาณ 20,000 บาท
๒) จัดกิจกรรมการทอดกฐินน้า งบประมาณ 100,000 บาท
๓) จัดกิจกรรมการแสดงของศิลปินพื้นบ้านความเชื่อ งบประมาณ 350,000
บาท
๔) จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนคุ ณ ธรรมจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
งบประมาณ 300,000 บาท
๕) จัดกิจกรรมสารวจ รวบรวม เส้นทางย้อนตานานพญานาคราช ออนซอนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ลุ่มน้าโขงจังหวัดมุกดาหาร เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว งบประมาณ
30,000 บาท
6) จัดกิจกรรมจุดเทียนขึ้นภู เชิดชูมุกดาหาร นมัสการพระใหญ่ ไหว้พญามหามุนี
นิลปาลนาคราช งบประมาณ 150,000 บาท
๖. หน่วยงานดาเนินการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
7.ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
8.งบประมาณ
1,000,000 บาท
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หัวข้อ
9.ผลผลิต
10.ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รายละเอียด
๑) จังหวัดมุกดาหารสามารถพัฒนางานและยกระดับงานประเพณีของท้องถิ่นให้มี
มาตรฐาน ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวมากขึ้น
๒) นักท่องเที่ยวมีความประทับใจเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหาร
๑) เด็ก เยาวชน ประชาชน เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพิม่ มากขึ้น
๒) จังหวัดมุกดาหารสามารถพัฒนาการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีสู่การท่องเที่ยว
๓) การจัดโครงการช่วยส่งเสริมให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงและยั่งยืน
๔) เครือข่ายทางวัฒนธรรมมีความภาคภูมิใจและมีรายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
๕) กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร เพิ่มมากขึ้น
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แบบ จ.1-1
(Project Brif รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดมุกดาหาร
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
แผนงาน พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พืนที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
11. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย “จังหวัดคุณธรรมมุกดาหาร เมืองน่าอยู่ ”
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ –๒๕๖๔ กาหนดวิสัยทัศน์
ให้สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่สาคัญในการดารงชีวิต สืบสานความเป็นไทย
อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ คือ สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตน
ตามหลักคาสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติ ธารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขใน
ประเทศไทย ประชาคมอาเซี ย น และประชาคมโลกอย่ า งยั่ ง ยื น ภายใต้ ๔
ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แก่ ยุ ท ธศาสตร์ ว างระบบรากฐานการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมใน
สัง คมไทย ยุท ธศาสตร์สร้า งความเข้ม แข็ง ในระบบการบริหารจั ด การด้ า นการ
ส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ส่งเสริมคุณธรรม และยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
จังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็น จังหวัดคุณธรรมเมื่อวันที่ ๒๕
กัน ยายน ๒๕๖๒ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ กรรมการส่ ง เสริมคุณ ธรรมจั ง หวั ด
มุกดาหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนแผนแม่บท แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมระดับจังหวัด และกระตุ้นภาคส่วนอื่นๆ ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดมุกดาหาร สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารจึงได้
จัดทาโครงการโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “จังหวัดคุณธรรม เมืองน่าอยู่ ควบคู่
คุณธรรม” ขึ้น
๑) เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย จังหวัดคุณธรรม ให้เป็นรูปธรรม
๒) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาบุคคล ชุมชน องค์กร อาเภอ จังหวัด ภายใต้
คุณธรรมนาไทย ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
๓) เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสังคมคุณธรรม ที่เป็นพืน้ ฐานสิ่งที่ดีงาม เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นใจของนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ในจังหวัดมุกดาหาร
ทุกอาเภอ จังหวัดมุกดาหาร
๑) จั ด กิ จ กรรมอบรมให้ ค วามรู้ เข้ า ค่า ย เยาวชน เด็ ก ยุ ค ใหม่ ใส่ ใ จคุ ณ ธรรม
งบประมาณ 500,000 บาท
๒) จัดให้มีการคัดเลือก และมอบรางวัล บุคล ชุมชน องค์กร จังหวัดคุณธรรม
ดี เ ด่ น ภายใต้ คุ ณ ธรรม หลั ก ๔ ประการ “พอเพี ย ง วิ นั ย สุ จ ริ ต จิ ต อาสา”
งบประมาณ 500,000 บาท
๓) จั ด กิจ กรรม ตลาดนั ด คุณ ธรรม จั ด แสดงศิล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อส่ ง เสริม การ
ท่องเที่ยว งบประมาณ 1,105,800 บาท
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หัวข้อ
๖. หน่วยงานดาเนินการ
7.ระยะเวลาดาเนินการ
8.งบประมาณ
9.ผลผลิต

10.ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รายละเอียด
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
๒,๑๐๕,๘๐๐ บาท (-สองล้านหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยบาท-)
๑) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันสร้าง
สังคมให้น่าอยู่ภายใต้คุณธรรมนาไทย ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
๒) เครือข่ายทางวัฒนธรรม/สถานศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
3) กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีความมั่นใจ ปลอดภัย
อบอุ่น และมีจานวนผู้เดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพิ่มมากขึ้น
๑) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มีสังคมที่น่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม สามารถดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหารมากขึ้น
2) นักท่องเที่ยวมีความประทับใจเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหาร
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แบบ จ.1-1
(Project Brif รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดมุกดาหาร
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
แผนงาน พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

รายละเอียด
12. การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตามรอยพระอริยสงฆ์ใน
ตานาน และสายธารแห่งศรัทธาพญานาคา เมืองมุกดาหาร”
การท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นตอบโจทย์พฤติกรรมของกลุ่มเยาวชนต่างชาติ
เพราะเป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายการเดินทางเพื่อเรียนรู้ วัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นที่แตกต่าง
ต้องการสัมผัสประสบการณ์แบบจริงแท้ Authentic เลือกพัก เลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น นักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆจะช่วยสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้เป็นอย่างมาก ถือว่า
เป็นโอกาสสาคัญของชุมชนวัฒนธรรมของจังหวัดมุกดาหาร ที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับ
นักท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวเท่านั้น
เพราะสิ่ งที่ ส าคั ญคือ กลุ่ มนั กท่อ งเที่ยวเหล่ านี้ จะช่ ว ยเผยแพร่ ส่ งต่ อเรื่องราวของ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของท้องถิ่น ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนผู้เป็น
เจ้าของทุนทางวัฒนธรรมนั้นๆ ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอนุรักษ์สืบสานต่อไป
อย่างยั่งยืน ดังนั้น การวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน โดยใช้อัตลักษณ์ที่
มีอยู่ให้ท้องถิ่นพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะทาให้การท่องเที่ยวมีการ
เติบโตที่เหมาะสมจะนาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่อง
สาคัญ จะต้องมีการวางแผนและจัดการด้านให้คนในชุมชนมีส่วนรวม รวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ ของคนในชุมชนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าชมสามารถสร้างรายได้ให้ กับ
ชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นจุดขาย เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ การเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิด ซึ่งจะนาไปสู่การรักษามรดกวัฒ นธรรมเป็น
ประโยชน์ด้านองค์ความรู้และการให้คุณค่าแก่สังคมและการนาไปสู่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน แหล่งท่องเที่ยวหลายพื้นที่ใน
ประเทศไทยมีศักยภาพที่อาจจะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้
1) เพื่ อสื บสาน รัก ษาและต่ อยอดมรดกวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น อั นจะเป็ นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมที่สาคัญของจังหวัด
มุกดาหาร
2) เพื่อศึกษาข้อมูล แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่สาคัญใน
จังหวัดมุกดาหาร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
3) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารในภาพรวม โดย
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการผลิตและการจ้างงานผ่านกิจกรรมในทุกพื้นที่
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หัวข้อ
4. พืนที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
4) เพื่อปรับปรุง พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น และสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
ทุกอาเภอ จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตามเส้นทางธรรมะ สู่ชีวิตวิถีใหม่ “ตามรอยพระอริยสงฆ์ในตานาน เมืองมุกดาหาร”
งบประมาณ 860,000 บาท
1. สารวจข้อมูล วัด สถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดมุกดาหาร ที่มีความพร้อมในการ
รองรับประชาชน ในการไปปฏิบัติธรรมตามปกติชีวิตวิถีใหม่
2. สารวจข้อมูล วัด สถานที่สาคัญของพระอริยสงฆ์ สายปฏิบัติธรรม (ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น
หลวงปู่ฝั้น และพระอริยสงฆ์อื่นๆ) ที่เคยพานักอยู่ในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อกาหนด
เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3. จัดทาฐานข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว “ตามรอยพระอริยสงฆ์ในตานาน เมือง
มุกดาหาร” พร้อมจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย เช่น จัดทาสารคดี
ท่องเที่ยว คลิปวิดีโอ โดยศิลปิน ดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง
4. ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการท่องเที่ยวเส้นทางสายธรรมะ โดยบูรณาการกับ
โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทางสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
5. จัดทาป้ายแผนที่เส้นทาง (กึ่งถาวร) ที่บอกเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตาม
เส้นทาง “ตามรอยพระอริยสงฆ์ในตานาน เมืองมุกดาหาร”
6. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว “สายธารแห่ง
ศรัทธาพญานาคา เมืองมุกดาหาร” งบประมาณ 580,000 บาท
1) จัดเก็บรวบรวม จัดทาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พญานาค ในจังหวัดมุกดาหาร พร้อม
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดพิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
จัดทาหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ( E-Book)
2) จัดทาฐานข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว “สายธารแห่งศรัทธา พญานาคา เมือง
มุกดาหาร”
พร้อมจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย เช่น จัดทาสารคดีท่องเที่ยว คลิป
วิดีโอ โดยศิลปิน ดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง
3) ทาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ผ่านสื่อทุกประเภท
ออนไลน์ในช่องทางต่างๆ เพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
4) จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเส้นทางนาร่อง ที่กาหนด
5) จัดทาป้ายแผนที่เส้นทาง (กึ่งถาวร) ที่บอกเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตาม
เส้นทาง “สายธารแห่งศรัทธา พญานาคา เมืองมุกดาหาร”
6) การติดตามและประเมินผลการดาเนินการโครงการฯ
กิ จ กรรมที่ 3 จั ด การท่ อ งเที่ ย วตามโปรแกรมและเส้ น ทาง “สั ม ผั ส วิ ถี ชุ ม ชน
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม Amazing เมื อ งมุ ก ดาหาร”เต็ ม รู ป แบบ ให้ กั บ
ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวทังในและต่างประเทศ งบประมาณ 680,000 บาท
1. ทาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโปรแกรมและเส้นทาง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของ
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ที่ จั ด ท าขึ้ น ให้ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ น าเที่ ย วทั้ ง ภายในและ
ต่างประเทศ
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หัวข้อ

๖. หน่วยงานดาเนินการ
7.ระยะเวลาดาเนินการ
8.งบประมาณ
9.ผลผลิต

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียด
2. จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ เส้ นทาง“สัมผัสวิถีชุมชนท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม Amazingเมืองมุกดาหาร” เต็มรูปแบบ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนา
เที่ ย ว ตั ว แทนธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วเอเจนซี่ (Agency) ทั้ ง ภายใน และนอกประเทศ
จานวน 2 ครั้ง
3. สรุปและรายงานผล
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
2,200,000 บาท (-สองล้านสองแสนบาทถ้วน-)
1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐาน
2) จั งหวัดมุกดาหารมีเอกสาร แผ่ นพั บ สื่ อออนไลน์ และสื่ อประชาสั มพันธ์ใ น
รูปแบบต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3) เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดมุกดาหาร
4) เกิ ด การต่ อ ยอดส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การน าทุ น ทางศาสนา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมในจังหวัดมุกดาหาร มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม
1) มีการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในจังหวัดมุกดาหาร
2) มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3) มีการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80
5) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก
6) เกิดการต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนการนาทุนทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชน มา
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม
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แบบ จ.1-1
(Project Brif รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดมุกดาหาร
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
แผนงาน พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
13. โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร
ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยใช้เวลาอยู่กับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนใหญ่จนขาด
การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และบ่อยครั้งที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นไปในทางที่ไม่
เหมาะสมจนเป็ นเหตุ ให้เกิด ปั ญ หาต่ า งๆ ตามมา จากผลการส ารวจสภาวะสั ง คม
วัฒนธรรมและสุขภาพจิต คนไทย ในปี พ.ศ. ๒๕61 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
ค่านิยมของวัยรุ่น อายุ 13 - 24 ปี มีการสื่อสาร ทางานอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 64 และเป็น
ที่น่าสังเกตว่าวัยรุ่นไม่ไปใช้ บริการในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม/เสริมสร้างความรู้ที่สัดส่วนค่อนข้างมาก ร้อยละ 44.8 และร้อยละ 32.6
ตามลาดับ สาหรับพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงของวัยรุ่นปี 2561 นั้น พบว่า 3 ใน 10
ออกไปเที่ยวกลางคืน และ 1 ใน 10 เล่นการพนัน หวย บอล ฯลฯ ส่วนความสัมพันธ์ของวัยรุ่นอายุ
13 - 24 ปี กับสมาชิกในครัวเรือนใน ปี 2561 พบว่ามีผู้ปกครองที่สนับสนุนให้ทาในสิ่งที่ชอบ
หรืออยากทาเป็นประจาเพียงครึ่งหนึ่ง ร้อยละ 52.0 สาหรับประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป
ในเรื่องการแสดงออกถึงความรัก ความเข้าใจ ความเอื้ออาทร ความสนใจ เอาใจใส่กับ
สมาชิกในครอบครัวพบว่ายังมีเพียง ร้อยละ 57.8 ที่ทากันเป็นประจา
ทั้งนี้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ สังคมยังขาดพื้นที่ในการเอื้อให้เด็กๆ ได้
ร่วมกันท ากิจกรรม ที่ก่อให้เกิดการยอมรับของคนในสังคมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ในขณะที่วัฒนธรรมจากต่างประเทศ สิ่งที่ไม่ปลอดภัย และไม่สร้างสรรค์ที่มากับสื่อต่างๆ กาลัง
เข้ามาอยู่ใกล้กับตัวเด็ก จนนามาซึ่งการขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม เด็ก
และเยาวชนจึ ง ขาดการพัฒ นา ไม่ ส ามารถเติ บ โตขึ้น เป็ นทรัพ ยากรบุค คลที่ มี
คุณภาพของประเทศได้
รัฐ บาลได้ต ระหนัก และเล็ง เห็น ถึง ปัญหาของสื่ออัน ตรายที่แพร่ระบาดอยู่ใน
ปัจจุบันและต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ประกาศระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธาน และ
มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจหลักในการ ขจัดสื่อ
ร้าย ขยายสื่อดีและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยได้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดขึ้น เพื่อบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐและภาคส่ วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร เล็งเห็ นถึงความสาคัญของเรื่องดังกล่าว ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลั กที่
รับผิดชอบภารกิจการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมให้ประชาชน โดยเฉพาะใน
กลุ่ มเด็ กและเยาวชน จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการพั ฒ นาสื่ อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ยกระดั บ การ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ขึ้น
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พืนที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. หน่วยงานดาเนินการ
7.ระยะเวลาดาเนินการ
8.งบประมาณ
9.ผลผลิต

10.ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รายละเอียด
๑) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของจังหวัดมุกดาหารให้เป็น
รูปธรรม
๒) เพื่อส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพในตัวเด็ก และเยาวชนให้มีการแสดงออกในทางที่เหมาะสม
สร้างสรรค์
๓) เพื่อให้ได้สื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบคลิป วีดีโอ
ทุกอาเภอในจังหวัดมุกดาหาร
โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัด
มุกดาหาร
กิจกรรม จัดประชุมอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคการเขียน Story Board
122,400 บาท
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม จัดการประกวดการจัดทาสื่อดิจิทลั (เสียงภาษาไทย-อังกฤษ)
600,000 บาท
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
๗๒๒,๔๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อย)
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ในด้าน
- ด้านเทคนิคการเขียน Story Board
- เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
- เทคนิคการตัดต่อภาพ เพื่อจัดทาสื่อดิจิทัล ในรูปแบบคลิปวิดีโอ
จังหวัดมุกดาหารมีสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว จากการจัดประกวดการจัดทา
สื่อดิจิทัล
- สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ด้านธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม (เสียง
ภาษาไทย)
- สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ด้านธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม (เสียง
อังกฤษ)
1) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดมุกดาหาร ได้ความรู้ในด้าน
การ จัดสื่อ ดิจิทัล
2) เครือข่ายทางวัฒนธรรม/สถานศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมใน
การจัดทาสื่อดิจิทลั
3) กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่
จังหวัดมุกดาหารเพิ่มมากขึ้น
4) จังหวัดมุกดาหารสามารถพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์งานด้านการท่องเที่ยว
ให้มีเป็นมาตรฐาน ง่ายต่อการสื่อสาร และสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดมุกดาหารมากขึ้น
5) นักท่องเที่ยวมีความประทับใจเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหาร
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แบบ จ.1-1
(Project Brif รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดมุกดาหาร
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
แผนงาน พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
14. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตานานพญานาควิถีลุ่มแม่นาโขง
และแหล่งเรียนรู้โบราณคดี โบราณสถาน สู่เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี แ นวเขต ติ ด กั บ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าโขง จ านวน 72
กิโลเมตร ประชาชนในจังหวัดมุกดาหารมีความเชื่อ ความผูกพันกับวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้า
โขง ส่วนใหญ่จะมีความเชื่อ ความศรัทธาในเรื่องพญานาค ซึ่งถ่ายทอดกันมายาวนาน
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จนทาให้ เกิดเรื่องราว ความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ที่หลากหลายตามมา มีการก่อสร้างพญานาค หลายรูปแบบ ในสถานที่ต่างๆของจังหวัด
มุกดาหารจานวนมาก นอกเหนือจากเรื่องราวความเชื่อเรื่องพญานาคในแถบลุ่มแม่น้า
โขงแล้ว จังหวัดมุกดาหารยังมีแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน ที่ สาคัญหลายแห่ง
ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแถบลุ่มแม่น้าโขง ตามเอกสารการสารวจของ
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พบว่าแหล่ง โบราณคดี แหล่งโบราณสถาน ที่สารวจ
พบในจังหวัดมุกดาหารนั้น เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ตอนปลาย หลักฐานที่สารวจพบ เช่น ภาชนะดินเผาโบราณ ครกหินทรายโบราณ เสา
เสมาหินทราย เจดีย์โบราณ ฯลฯ
หากนาเรื่องราวความเชื่อเรื่องพญานาค และหลักฐานทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ มา
พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และพัฒนาต่อยอดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็น
เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม จะสามารถดึ งดู ดความสนใจบุ คคลทั่ วไป และ
นักท่องเที่ยว ให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหารมากขึ้น โดยใช้ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่ เป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หากมีการพัฒนา
เตรียมความพร้อมในด้ านต่ างๆ เช่ น สถานที่ แหล่ งโบราณคดี ข้อมู ลเชิ งลึ กของแหล่ ง
ท่องเที่ยว การเข้าถึงข้อมูล การบริหารจัดการ และสินค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชน ให้ได้มาตรฐาน
สามารถเข้ าถึงจั บต้ องได้ ง่ าย จะเป็ นจุ ดขายส าคัญยิ่ ง ที่ สามารถดึ งดู ดให้ นั กท่ องเที่ ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร และสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในชุมชน
อย่างยั่งยืน
๑) เพื่อปรับปรุง พัฒนา สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน
แหล่งอารยธรรม ที่สาคัญในพืน้ ที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
2) เพื่อศึกษาข้อมูล แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่สาคัญในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
๓)เพื่อส่งเสริมและยกระดับงานประเพณีที่มีอยู่ในท้องถิน่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม วิถีริมฝั่งลุ่มแม่น้าโขงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
4) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียง
เหนือตอนบน ๒ ในภาพรวม โดยส่งเสริมให้เกิด กระบวนการผลิตและการจ้างงานผ่าน
กิจกรรมในทุกพื้นที่
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หัวข้อ

4. พืนที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. หน่วยงานดาเนินการ
7.ระยะเวลาดาเนินการ
8.งบประมาณ
9.ผลผลิต

รายละเอียด
5) เพื่ อ สร้า งการรับ รู้เกี่ ย วกับ การพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วเมื องสามธรรม ท าให้ เกิ ด
เส้นทางท่องเที่ยว ที่หลากหลาย สาหรับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มีความเชื่อความ
ศรัทธา พญานาคในลุ่มแม่น้าโขง
6)เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้น และสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
ทุกอาเภอ จังหวัดมุกดาหาร
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตานานพญานาควิถีลุ่มแม่นาโขง
และแหล่งเรียนรู้โบราณคดี โบราณสถาน สู่เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กิจกรรม สารวจและปรังปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทีส่ าคัญของจังหวัดมุกดาหาร
1,145,000 บาท
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม พัฒนาต่อยอดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
1,298,000 บาท
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม การจัดงานสายธารแห่งศรัทธา พญานาคา วิถีลุ่มน้าโขงจังหวัดมุกดาหาร
2,749,500 บาท
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
5,193,000 บาท (-ห้าล้านหนึง่ แสนเก้าหมืน่ สามพันบาทถ้วน-)
1) จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งโบราณคดี
โบราณสถาน ตานานพญานาคในจังหวัดมุกดาหาร จานวน 1 ครั้ง
2) จัดเวทีเสวนา สร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางในการพัฒนา โดยผู้เชี่ยวชาญ จากกรม
ศิลปากร และนักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิน่
จานวน 1 ครั้ง
3) จัดทาข้อมูลองค์ความรู้ เรื่อง พญานาค และแหล่งโบราณคดี จังหวัดมุกดาหาร จาก
ผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร จานวน 1 ชุด
4) จัดพิมพ์หนังสือ ประชาสัมพันธ์ “ตานานพญานาควิถีลุ่มแม่นาโขง และแหล่ง
เรียนรู้โบราณคดีที่สาคัญ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” จานวน 2,000
เล่ม พร้อมจัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book แนบแผ่น CD
5) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายข้อมูลองค์ความรู้ แหล่งโบราณคดีและโบราณสถาน จานวน
20 จุด
6) จัดทาจุดเช็คอินน์ จานวน 2 จุด
7) จัดอบรมพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม จานวน 1 ครั้ง 5 กลุ่ม
8) กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์/สัญลักษณ์ (Branding) โลโก้ ที่สื่อถึงความโดดเด่น 5
กลุ่มผลิตภัณฑ์
9) กิจกรรมประกวดบายศรี “พญานาควิถีลุ่มนาโขง” ชิงเงินรางวัล จานวน 1
ครั้ง
10) กิจกรรมประกวดวาดภาพ “สายธารแห่งศรัทธาพญานาคา แห่งลุ่มนาโขง
มุกดาหาร” ชิงเงินรางวัล จานวน 1 ครั้ง
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หัวข้อ

10.ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รายละเอียด
11) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ และช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางวัฒฯธรรม และ
กิจกรรม
การท่องเที่ยวของชุมชน ในช่องทางต่างๆ อย่างน้อย 10 ช่องทาง
12) จัดกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงาน “สายธารแห่งศรัทธาพญานาคา แห่งลุ่มนาโขง
มุกดาหาร”จานวน 1 ครั้ง
13) จัดงาน “สายธารแห่งศรัทธาพญานาคา แห่งลุ่มนาโขงมุกดาหาร” จานวน 1
ครั้ง 3 วัน 3 คืน
14) จัดกิจกรรม “ปฏิบัติธรรม เสริมสิริมงคล” 3 วัน 3 คืน
15) การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จานวน 3 วัน 3 คืน
16) การจัดกิจกรรม “ราบวงสรวงพญานาค” ในพิธีเปิดงาน “สายธารแห่งศรัทธา
พญานาคา แห่งลุ่มนาโขงมุกดาหาร” จานวน 2,500 คน
17) จัดกิจกรรม สาธิต ช่างฝีมือพื้นบ้าน ประเภทต่างๆ จานวน 15 กลุ่มอาชีพ
1) มีการสืบสาน รักษาและต่อยอดมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่น อันจะเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมที่สาคัญของจังหวัด
มุกดาหาร
2) ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สาคัญในจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการสืบค้น
และถูกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
3) เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารในภาพรวม โดยส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการผลิตและการจ้างงานผ่านกิจกรรมในทุกพื้นที่
4) เกิดการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น และสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
5) ประชาชนมีจิตสานึก รักหวงแหน แผ่นดินบ้านเกิด และถ่ายทอดประวัติศาสตร์
ของชุมชน ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม
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แบบ จ.1-1
(Project Brif รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดมุกดาหาร
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถชี ีวติ ลุ่มน้าโขง
แผนงาน พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
15. ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอาเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อพัฒนาเป็น“พิพิธภัณฑ์เมือง
มุกดาหาร”
๒. ความสาคัญของโครงการ
เมืองมุกดาหารเคยเป็น "เมือง" มาก่อนถึง 173 ปี ก่อนถูกยุบเป็นอาเภอเมือง
หลักการและเหตุผล
มุกดาหาร ขึ้นกับเมืองนครพนม แล้วจึงได้เปิดที่ว่าการอาเภอเมืองมุกดาหาร ในวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2450 และในปี พ.ศ. 2459 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เปลี่ยน
คาว่าเมือง เป็นจังหวัด ให้เหมือนกันหมดทั่วราชอาณาจักร ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 (ราชกิจจานุเบกษา) เมือง
นครพนม จึงเปลี่ยนเป็น จังหวัดนครพนม และอาเภอเมืองมุกดาหาร ก็เปลี่ยนเป็น
อาเภอมุกดาหาร ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ในการปกครองของมณฑลอุดร จากประวัติ
ดังกล่าว ทาให้ทราบถึงเรื่องราวความรุ่งเรืองของเมืองมุกดาหารอดีตของอาเภอเมือง
ซึ่งนับจากวันที่มีการเปิดอาเภอเมืองมุกดาหาร เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๕๐ จนถึงปัจจุบัน อายุ
มากกว่า๑๐๐ ปีล่วงมาแล้ว สิ่งที่ยังหลงเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูในปัจจุบันคือ
“อาคารที่ว่าการอาเภอเมืองมุกดาหาร” ซึ่งเป็นอาคาร ๒ ชั้น เป็นอาคารไม้สักทั้งหลัง
ซึ่งเคยเป็นที่สถานที่ ทีบ่ ุคคลสาคัญในอดีตได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการมาก่อน ด้วย
เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม ทรงคุณค่า ควรค่าแก่การรักษาอย่างดียิ่ง
อาคารที่ว่าการอาเภอหากได้รับการปรับปรุง บูรณะ ให้คงสภาพเดิม และเปิดให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดมุกดาหาร และให้นกั ท่องเที่ยว ประชาชน
เด็ก และ เยาวชน ที่ต้องการศึกษาเรื่องราว และศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ใน
อดีตของเมืองมุกดาหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างค่านิยมจิตสานึกความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ หวงแหนมรดกวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ แหล่งเรียนรู้ และพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ จะสามารถเพิ่มคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และคุณค่าต่อพี่น้อง
ชาวจังหวัดมุกดาหารได้ยงิ่
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พืนที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑) เพื่ อ ปรับ ปรุง อนุ รัก ษ์ อาคารที่ ว่ า การอาเภอเมื อ งมุ ก ดาหารให้ ค งสภาพ และ
ทรงคุณค่าด้วยสถาปัตยกรรมที่คงเดิม
๒) เพื่อพัฒนาอาคาร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ให้
สาหรับนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
๓) เพือ่ เสริมสร้างค่านิยมจิตสานึกความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ทาให้เกิดการหวง
แหนมรดกวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ แหล่งเรียนรู้ ของจังหวัดมุกดาหาร
อาคารที่ว่าการอาเภอเมืองมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
โครงการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองมุกดาหาร
กิจกรรม ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอาเภอเมืองมุกดาหารตามรูปแบบที่กาหนด
10,000,000 บาท
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
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หัวข้อ
5.2กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. หน่วยงานดาเนินการ
7.ระยะเวลาดาเนินการ
8.งบประมาณ
9.ผลผลิต
10.ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รายละเอียด
กิจกรรม จัดเก็บข้อมูล สืบค้น ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนรูปแบบการพัฒนาและนาเสนอ
ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองมุกดาหาร
1,500,000 บาท
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๑1,5๐๐,๐๐๐ บาท (-สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
จังหวัดมุกดาหาร มีอาคารที่ว่าการอาเภอ ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดมุกดาหาร
- นั กท่ องเที่ ย ว นั ก เรี ย นนั กศึ กษา ประชาชนทั่ ว ไปมี แหล่ ง เรี ย นรู้ท างวั ฒ นธรรมที่
ทรงคุณค่า
- ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร เกิดความรัก หวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ทรงคุณค่าควรรักษาไว้
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
แผนงาน 1. แผนพัฒนาระบบสวัสดิการ โครงสร้างพืน้ ฐานและความมั่นคงปลอดภัยทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมุกดาหาร
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสาคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
และเหตุผล
การสู ญ เสี ย ชี วิ ต ของผู้ ใ ช้ รถใช้ ถนนและสร้า งความสู ญ เสี ย ต่ อเศรษฐกิ จ
โดยรวมของประเทศชาติ ซึ่ ง รัฐ บาลได้ ต ระหนั กถึ ง ความส าคัญ ของปั ญ หา
ดั ง กล่ า ว จึ ง ประกาศให้ ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็ น ทศวรรษแห่ ง ความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ภายใต้กรอบปฏิญญามอสโก เพื่อลดจานวน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ากว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน
ภายในปี พ.ศ. 2563 เพื่ อสร้า งประเทศไทยให้เป็ นเมื องปลอดภั ย Safety
Thailand
จังหวัดมุกดาหาร เป็ นจังหวัดที่มี พื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเป็ น
ประตูสู่อินโดจีน การท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ มี ก ารสั ญ จรของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว การขนส่ ง สิ น ค้ า ผ่ า นจั ง หวั ด
มุกดาหารเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะเติบโตส่งผลให้เกิดปัญหาใน
การใช้ รถใช้ถนนเสี่ย งต่อการเกิด อุบั ติ เหตุ ทางถนนเพิ่ มมากขึ้นสถานการณ์
จานวนอุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อประชากรแสนคน) ปี พ.ศ. 2555 - 2559
อยู่ลาดับที่ 14 ของประเทศ เท่ากับ 24.8, 24.7, 23.7, 20.1, และ 30 ต่อ
ประชากรแสนคน ตามลาดับ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ใน
ปี 2560 เท่ากับ 21.54 ต่อประชากรแสนคน อยู่ลาดับที่ 35 ของประเทศ
จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอัตราการสูญเสี ย
กับประชาชนในพื้นที่
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
2. เพื่อปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
4. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดมุกดาหาร
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
ส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอุบัติเหตุทางถนนและภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยใน
การดาเนินชีวิตแก่ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
งบประมาณ
670,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
ติดตั้งไฟฟ้าสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ในพื้นที่จดุ
เสี่ยงจังหวัดมุกดาหาร
งบประมาณ
๑0,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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หัวข้อ
6. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
1. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
2. แขวงทางหลวงมุกดาหาร

7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(OutCome)

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

10,670,000 บาท
การพัฒนาด้านสังคม
1. อุบัติเหตุในจังหวัดมุกดาหารลดลง
2. ประชาชนมีความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
มารยาทในการขับขี่และรู้จักวิธกี ารป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ
ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
แผนงาน 1. พัฒนาระบบสวัสดิการ โครงสร้างพืน้ ฐานและความมั่นคงปลอดภัยทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
5. โครงการ smart infrastructure to smart living
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการระบุถึงการแก้ไขปัญหาความยากจน
และเหตุผล
และการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม และแผนพัฒนาจังหวัด
มุกดาหาร 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : การ
พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ยั่งยืน เพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม ชุมชน และ
เสริมสร้างความมัน่ คง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ อย่างยัง่ ยืน สถานการณ์
ข้อมูลการพัฒนาคนของจังหวัดมุกดาหารโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในดัชนีย่อยด้านการคมนาคมและการสื่อสารอยู่ในลาดับที่ 61 ของ
ประเทศเมื่อเปรียบเทียบรายตัวชี้วัด พบว่าร้อยละของหมู่บ้านทีถ่ นนสายหลัก
ใช้การได้ตลอดปีจังหวัดมุกดาหาร ต่าสุดเป็นลาดับ 5 ของประเทศ และยังมี
ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานอื่น เช่น น้าอุปโภคบริโภคซึ่งไม่เพียงพอในบาง
พื้นที่
และจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีพนื้ ที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นประตูสู่อินโดจีน การท่องเทีย่ วและการขนส่งสินค้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทาให้มีการสัญจรของนักท่องเที่ยว การขนส่งสินค้าผ่านจังหวัด
มุกดาหารเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะเติบโตส่งผลให้เกิดปัญหาใน
การใช้รถใช้ถนนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มมากขึ้นจากสถิติข้อมูล
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมุกดาหาร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จานวนครั้ง
การเกิดอุบัติเหตุ ปี 2560 – 2562 เท่ากับ 996 1,307 และ 1,506 ครั้ง
ตามลาดับ จานวนผูบ้ าดเจ็บ 1,035, 1335 และ 1,534 ราย ตามลาดับ มี
ผู้เสียชีวิตจานวน 95, 95 และ 108 ราย ตามลาดับ
ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งทีจ่ ะต้องจัดทาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน
ระบบน้าประปา ให้เพียงพอ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าใน
สังคม และดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โดยการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนได้รู้และตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนให้มี
ความปลอดภัยและส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นการกระตุ้นเตือน
ผู้คนในชุมชน/หมู่บ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิด
ขึ้นกับประชาชนเพื่อให้เมืองมุกดาหารเป็นเมือง smart living
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน
ราษฎรมีถนน สะพาน ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยในการขนส่งและ
คมนาคม
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4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.๔ กิจกรรมหลักที่ ๔
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ

รายละเอียด
2. เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐานลดปัญหาความเดือดร้อนฃอง
ประชาชน
3. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของ
ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังโรงเรียนบ้านแวง บ้านแวง ม.3 ตาบล
หนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอหนองสูง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบหมู่บา้ น บ้านโคกหินกอง ม.5 ตาบลหนองสูงใต้
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
2,000,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอหนองสูง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแคน ม.7 ตาบล
หนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอหนองสูง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคาผักกูด ตาบลกกตูม อาเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร
3,100,000 บาท
ทาการปกครองอาเภอดงหลวง
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.ถ.1-0019 บ้านแก่นเต่า ตาบลโพนทราย – บ้านดงยาง
ตาบลกุดแข้ อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
9,958,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย อบจ.มห. บ้านศูนย์ไหม ตาบลมุกดาหาร – บ้านคาเขือง
ตาบลคาอาฮวน อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
9,996,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.ถ.1-0007 บ้านผึง่ แดด ตาบลผึ่งแดด อาเภอเมือง –
บ้านแฝก ตาบลโพนงาม อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
9,996,000 บาท
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ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.12 กิจกรรมหลักที่ 12
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.13 กิจกรรมหลักที่ 13
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.14 กิจกรรมหลักที่ 14
งบประมาณ

รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.3017 บ้านหนองแวง ตาบลบ้านโคก – บ้านนาโด่ ตาบล
นาโสก อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
9,990,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.ถ.1-0004 บ้านห้วยทราย ตาบลคาชะอี – บ้านห้วยลา
โมง ตาบลคาบก อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
9,990,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.ถ.1-0023 วัดป่านิคมฤทธานุสรณ์ ตาบลดอนตาล –
บ้านนาสะเม็ง ตาบลนาสะเม็ง อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
9,929,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.ถ.1-0009 บ้านดง ตาบลบ้านแก้ง – บ้านนายอ ตาบล
เหล่าหมี อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
9,911,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.ถ.1-0031 บ้านคาเชียงสา ตาบลนาอุดม อาเภอนิคมคา
สร้อย – บ้านนาทาม ตาบลป่าไร่ อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
9,962,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.ถ.1-0032 บ้านนาหลวง ตาบลกกแดง อาเภอนิคมคา
สร้อย – บ้านโคกป่งเปือย ตาบลนาโสก อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
9,960,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.ถ.1-0015 บ้านเปียด ตาบลดงหลวง – บ้านหนองหนาว
ตาบลหนองบัว อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
9,912,000 บาท
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ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.15 กิจกรรมหลักที่ 15
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.16 กิจกรรมหลักที่ 16
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.17 กิจกรรมหลักที่ 17
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.18 กิจกรรมหลักที่ 18
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.19 กิจกรรมหลักที่ 19
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.20 กิจกรรมหลักที่ 20
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.21 กิจกรรมหลักที่ 21
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.22 กิจกรรมหลักที่ 22
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย อบจ.มห. บ้านเปียด ตาบลดงหลวง – บ้านหนองแคน
ตาบลหนองแคน อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
9,998,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.ถ.1-0020 บ้านพาลุกา ตาบลชะโนด – บ้านนาขามป้อม
ตาบลบางทรายน้อย อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
9,955,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย อบจ.มห. บ้านดอน ตาบลบางทรายน้อย อาเภอหว้านใหญ่ –
บ้านนาตะแบง ตาบลคาป่าหลาย อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
9,950,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ก่อสร้างระบบระบายน้า ถนนวิวิธสุรการ
30,000,000 บาท
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างระบบระบายน้า ซอยนิติรัฐ
2,074,000 บาท
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างระบบระบายน้า ซอยศรีนาแก้ว
1,060,000 บาท
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยแข้
6,650,000 บาท
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโครงการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยแสงอรุณ 1
2,258,000 บาท
เทศบาลเมืองมุกดาหาร

2 - 113

หัวข้อ
5.23 กิจกรรมหลักที่ 23
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.24 กิจกรรมหลักที่ 24
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.25 กิจกรรมหลักที่ 25
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.26 กิจกรรมหลักที่ 26
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.27 กิจกรรมหลักที่ 27
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.28 กิจกรรมหลักที่ 28
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน

7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโครงการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยราษฎร์บารุง
1,462,000 บาท
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโครงการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยสายเชื้อ
1,912,500 บาท
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโครงการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยยุทธกาจรวมถึง ซอยข้างธนาคารกรุงไทย
1,341,000 บาท
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโครงการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยตาดแคน 22
2,047,500 บาท
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโครงการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยตาดแคน 18
4,401,000 บาท
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโครงการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยศรีมันตระ
1,255,500 บาท
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
1. ที่ทาการปกครองอาเภอหนองสูง
2. ที่ทาการปกครองอาเภอดงหลวง
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
4. เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

190,068,500 บาท
1. จานวนถนนที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จและประชาชนที่ได้รบั ประโยชน์จาก
การใช้ถนนในการสัญจรไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัย
2. จานวนระบบระบายน้ามีการก่อสร้างแล้วเสร็จและประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์
3. จานวนสะพาน คสล.มีการก่อสร้างแล้วเสร็จและประชาชนที่ได้รับประโยชน์
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หัวข้อ
รายละเอียด
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(OutCome) 1. หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปีเพิ่มขึ้น
2. อัตราการเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุบนทางถนนลดลงจากปี
ที่ผ่านมา
หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
แผนงาน 3. พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและการให้บริการที่มีคุณภาพทั่วถึง และเชือ่ มโยงทุกระดับ
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
6. โครงการยกระดับคุณภาพการเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ smart
service
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
จังหวัดมุกดาหารมีวิสัยทัศน์ เป็นเมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง
และเหตุผล
ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน เน้นการสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และจากประเด็นการสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม ตัวชีว้ ัดค่าสัมประสิทธิค์ วามไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini
coefficient) ปี 2560 จังหวัดมุกดาหารมีค่าเท่ากับ 0.382 ต่าที่สุดเป็น
ลาดับที่ 5 ของประเทศดังนัน้ เพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการสาธารณะของภาครัฐแก่ประชาชน จึงจาเป็นจะต้องพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีบนพื้นฐานทาง
ปัญญา เช่น กลุ่มผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น พัฒนาศักยภาพระบบ
บริการสุขภาพ และสวัสดิการต่าง ๆให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นธรรม ลด
ความเหลี่ยมล้า เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ประชาชนมีภูมิความรู้
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ และมีความสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศในภูมิภาคลุม่ แม่น้าโขง รวมทัง้ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญตามแนวชายแดน (Globalization Health) เช่น โรค
พิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรควัณโรค โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้า เป็นต้น ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในการ
จัดการระบบและกลไกการจัดการเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่ข้าม
พรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้เข้าถึงบริการพื้นฐาน
ภาครัฐ อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม
2. เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและทั่วถึง
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงระบบบริการพื้นฐานภาครัฐ
สามารถดารงชีวิต และปฏิบัติกจิ กรรมในชีวิตประจาวันได้ โดยมีสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัยเอื้อ รวมถึงมีสุขอนามัยและความมัน่ คงปลอดภัย
4. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดมุกดาหาร
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายในการเฝ้าระวัง เตรียมความ
พร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านชายแดน และ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร
งบประมาณ
๗๗๓,๖๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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หัวข้อ
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน

7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จังหวัดมุกดาหาร
๔๑๐,๐๐๐ บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาศักยภาพสร้างความรอบรู้เรื่องวัณโรคในชุมชนและสร้างความตระหนัก
ในการเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว จังหวัดมุกดาหาร
931,200 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ
1,400,000 บาท
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดมุกดาหาร
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
640,000 บาท
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดมุกดาหาร
สร้างอาชีพคนพิการ ผูด้ ูแลคนพิการ และครอบครัวตามวิถีความพอเพียงสู่
เป้าหมายการพึ่งตนเอง จังหวัดมุกดาหาร
700,000 บาท
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดมุกดาหาร
เร่งรัดการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกจังหวัดมุกดาหาร
3,945,600 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาเพื่อยกระดับระบบบริการด้านสุขภาพเพื่อประชาชนจังหวัดมุกดาหาร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ
14,698,800 บาท
โรงพยาบาลมุกดาหาร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
โรงพยาบาลมุกดาหาร
สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดมุกดาหาร
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดมุกดาหาร
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

23,499,200 บาท
1. เครือข่ายหมู่บ้านชายแดนและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการฝึกซ้อมแผน
และสามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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หัวข้อ

รายละเอียด
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสีย่ งและแกนนาอาสาสมัครเข้ารับการอบรม
ความรู้เรื่องวัณโรค
3. ร้อยละของผู้พิการได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
4. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวก
ให้เหมาะสมและปลอดภัย ตามเป้าหมายที่กาหนด
5. ร้อยละของคนพิ การ ผู้ ดู แลคนพิ การ และครอบครัว คนพิ การได้ รับ การ
พัฒนาฝึกอาชีพตามวิถีความพอเพียง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(OutCome) 1. เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ ความเข้มแข็ง ในการเฝ้าระวัง เตรียมความ
พร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพ
2. เครือข่ายที่เกี่ยวข้องระดับหมู่บ้านมีข้อมูลพื้นฐาน แนวปฏิบัติ SOP ในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. เครือข่ายมีระบบและการรายงานเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งผู้ป่วย
ที่ข้ามมารับการรักษาทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน
4. เครือข่ายมีการเตรียมความพร้อม มีแผนเผชิญเหตุ( IAP) โรคที่เป็นปัญหา
ของพื้นที่ และมีการฝึกซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพ
5.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและแกนนาอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมมีองค์ความรู้เรื่อง
วัณโรคที่ถูกต้อง มากกว่าร้อยละ 90
6.ผู้สงสัย ผู้ป่วยวัณโรคมี ความตระหนักสามารถลดการแพร่กระจายเชื้อใน
ชุมชนเข้าถึงบริการและได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ลดการเสียชีวิตน้อยกว่า
ร้อยละ 5
7. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น
หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
แผนงาน ๒. พัฒนาสถานศึกษาการให้บริการทางการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่และชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
7. โครงการคนมุกดาหารดี เก่ง เป็นสุขทุกช่วงชีวิต smart people
จังหวัดมุกดาหารมีการพัฒนาคนในภาพรวมต่า อยู่ลาดับที่ 57 ของประเทศ
(ดัชนีHAI=0.5796) เมื่อพิจารณาดัชนีย่อยรายด้าน พบว่า ดัชนีย่อยด้านรายได้
อยู่ลาดับ 69 ของประเทศ ค่าดัชนี 0.4217 ดัชนีย่อยด้านการศึกษา อยู่ลาดับ
65 ของประเทศ ค่าดัชนี 0.3154 ดัชนีย่อยด้านสุขภาพ อยู่ลาดับ 44 ของ
ประเทศ ค่าดัชนี 0.5632
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน สถานการณ์ระดับความสามารถทางสติปัญญา
(I.Q.:Intelligence Quotient) ของเด็กในจังหวัดมุกดาหารต่าเป็นอันดับที่ 20
ของประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 91.26 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด (ไม่น้อยกว่า
100) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อสติปัญญาและพัฒนาการเด็กแรกเกิด- 5 ปี
จังหวัดมุกดาหาร ในปี 2558-2560 ได้แก่ ทารกแรกเกิดน้าหนัก<2,500กรัม
และ ภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด โดยพบ ทารกแรกเกิดน้าหนัก
<2,500กรัม ร้อยละ 9.10,8.00และ10.00 ตามลาดับ ส่วนภาวะขาด
ออกซิเจนในทารกแรกเกิดระหว่างคลอด อัตรา 42.94,26.50และ23.67
ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละเด็กตั้งแต่แรกเกิด-อายุ < 6 เดือนแรก
กินนมแม่อย่างเดียว มีแนวโน้มลดลง ร้อยละ 67.01,55.13และ 42.01
ตามลาดับในปี 2560 ได้ดาเนินการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(0-5 ปี)โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย( DSPM ) พบว่า
เด็กกลุ่มอายุ 9,18, 30,42 เดือน จานวน 12,690 คน ได้รับการตรวจคัด
กรอง จานวน 9,419คน (ร้อยละ74.22)พัฒนาการสมวัย 8,857คน (ร้อยละ
94.03) สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า จานวน 1,062 คน(ร้อยละ 11.28 )
ในกลุ่มประชาชนทั่วไป ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภค
บริโภค ต่าสุดลาดับ 14 ของประเทศ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (บาทต่อเดือน)
ต่าสุดลาดับ 43 ของประเทศ
สาหรับผู้สูงอายุจังหวัดมุกดาหาร (ปี 2560) อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
จานวน 42,421 คน (สานักงาน พมจ.มุกดาหาร) ในจานวนดังกล่าวพบว่า อายุ
60-70 ปี ร้อยละ 58.95 อายุ 70-80 ปี ร้อยละ 27.96 อายุ 80-90 ปี ร้อย
ละ 11.36 อายุ 90-100 ปี ร้อยละ 1.71 และ อายุ 100 ปีขึ้นไป ร้อยละ
0.02 เมื่อจาแนกกลุ่มผู้สูงอายุตามการประเมินคัดกรองความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจาวัน ตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เพื่อ
ประเมินการดูแลระยะยาว ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง จานวน 43,911 คน
แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 (กลุ่มติดสังคม) จานวน 41,969 คน คิดเป็นร้อยละ 95.58
กลุ่มที่ 2 (กลุ่มติดบ้าน) จานวน 1,587 คน คิดเป็นร้อยละ 3.61 กลุ่มที่ 3
2 - 119

หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
(กลุ่มติดเตียง) จานวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 0.81 มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ต้องการการดูแล รวมจานวน 1,942 คน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องพัฒนาผู้สูงอายุให้
พึ่งตนเอง สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี
จากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นสาหรับการพัฒนา
คนจังหวัดมุกดาหารทุกช่วงชีวิตตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงตาย เพื่อเตรียมความพร้อม
ในทุก ๆด้านให้เด็กเจริญเติบโตเป็นประชาชนมุกดาหาร ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็น
กาลังสาคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาจังหวัดมุกดาหารในอนาคต สู่การเป็น
smart people
1. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง ในยุค 4.0 (Smart Kids &
Young)
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประชาชนทั่วไปให้เป็น Smart People
3. เพื่อพัฒนาผู้สงู อายุ ผู้พิการให้สามรถดารงชีวิตอย่างเป็นสุข (Smart
Elderly)
จังหวัดมุกดาหาร
การเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่
การเป็นผู้ใหญ่คุณภาพ (Smart kids to Smart people)
1,680,500 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ (Smart Kids)
2,500,000 บาท
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านการเรียนรู้แบบลงมือ (Active Leaning)
กระทา ด้วยระบบไฮสโคป (High Scope)
800,000 บาท
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
เสริมสร้างศักยภาพการเป็นพลเมืองอาเซียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
มุกดาหาร
500,000 บาท
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
เยาวชนรักถิ่นสานศิลป์มุกดาหาร
900,000 บาท
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
วิจัยและพัฒนาการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
300,000 บาท
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.12 กิจกรรมหลักที่ 12
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.13 กิจกรรมหลักที่ 13
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.14 กิจกรรมหลักที่ 14
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.15 กิจกรรมหลักที่ 15
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
เยาวชนมุกดาหารสร้างสรรค์ผลิตหนังสั้นเพื่อชุมชน (Young Mukdahan
Films)
500,000 บาท
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
วิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่า (Smart Elderly)
2,400,000 บาท
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชุมชน ตามแนวคิด “มุกดาหารเมืองสามธรรม”
(Smart Community)
2,500,000 บาท
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
พัฒนากาลังคนทางด้านดิจิทลั เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยี (Tech Startup)
3,000,000 บาท
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
เตรียมกาลังคนรองรับระบบรางและโลจิสติกส์
2,000,000 บาท
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
การเลี้ยงไก่ไขเสริมไอโอดีนในโรงเรียน
3,263,800 บาท
สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดมุกดาหาร
สร้างอาชีพคนพิการผูด้ ูแลคนพิการ และครอบครัวตามวิถีความพอเพียงสู่
เป้าหมายการพึ่งตนเองจังหวัดมุกดาหาร
350,000 บาท
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดมุกดาหาร
19,804,800 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาแรงงานนอกระบบรองรับการเป็นเมือง smart city
1,551,200 บาท
สานักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
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5.16 กิจกรรมหลักที่ 16
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.17 กิจกรรมหลักที่ 17
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.18 กิจกรรมหลักที่ 18
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.19 กิจกรรมหลักที่ 19
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.20 กิจกรรมหลักที่ 20
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.21 กิจกรรมหลักที่ 21
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.22 กิจกรรมหลักที่ 22
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.23 กิจกรรมหลักที่ 23
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.24 กิจกรรมหลักที่ 24
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.25 กิจกรรมหลักที่ 25
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Digital สู่ Mukdahan smart city
5,000,000 บาท
สานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร/สานักงานจังหวัดมุกดาหาร/สานักงาน
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
"หมู่บ้านรักษาศีล 5"
500,000 บาท
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
อบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
500,000 บาท
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
หนึ่งใจให้ธรรมะชาวมุกดาหาร ลด ละ เลิก อบายมุข
500,000 บาท
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
ปฏิบัติธรรมในวันพระ ชาระจิต ร่วมคิดพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
120,000 บาท
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชัน้ บังคับคดี
54,000 บาท
สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
เขียนสวย อ่านคล่อง คิดเลขเร็ว 100 %
305,000 บาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ค่ายพุทธบุตรวัดป่าวังน้าทิพย์ เพื่อพัฒนาเด็กดีศรีมุกดาหาร
630,000 บาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้
นวัตกรรมการเลี้ยงสุกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
620,000 บาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ประชาชนสู่สังคมที่เป็นสุขอย่างยัง่ ยืน
5,201,300 บาท
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดมุกดาหาร
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5.26 กิจกรรมหลักที่ 26
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.27 กิจกรรมหลักที่ 27
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.28 กิจกรรมหลักที่ 28
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
เสริมสร้างศักยภาพแรงงานยุคใหม่ (Smart Labour) สู่การพัฒนาอย่างมี
คุณค่า (Decent Work)
2,500,000 บาท
สานักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต ก่อสร้างห้องสมุดประชาชน
เฉลิมราชกุมารี ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
15,000,000 บาท
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
มุกดาหาร
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร สู่ความ
ยั่งยืน
500,000 บาท
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

73,480,600 บาท
1. หญิงตั้งครรภ์เข้าถึงบริการฝากครรภ์คุณภาพ
2. เด็กตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิด - 2 ปี (1,000 วันของ
ชีวิต) ได้รับการบริการแบบองค์รวม ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ และการ
เจริญเติบโตทางกาย จิต สังคม โดยส่งเสริมกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน
เฝ้าดูฟัน รู้เท่าทันเทคโนโลยีอย่างครอบคลุมทั่วถึง และมีคุณภาพ
3. เด็ก 2 – 6 ปี ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ
4. เกิดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
5. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นศูนย์พัฒนาทักษะสมองต้นแบบ(EF)
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ จานวน 7 ศูนย์
7. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จานวนร้อยละ 90 มีลายมือสวย
อ่านได้ อ่านคล่อง และคิดเลขเร็ว
8. นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียง และได้นาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต มีกิจนิสัยรักการ
ทางาน ขยัน ประหยัดและอดออม และมีรายได้ระหว่างเรียน
9. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง สามารถนารูปแบบของโครงการ
เลี้ยงสุกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพเสริมด้านการ
เพาะปลูก ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึน้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
10. ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัด
มุกดาหาร
11. ได้นวัตกรรมด้านปฐมวัย จานวน 200 ผลงาน
12. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
มุกดาหาร จานวน 6 โรงเรียน มีความตระหนักเชิงลึกในการเป็นประชาคม
อาเซียนและการเป็นพลเมืองโลก
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13. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
มุกดาหาร จานวน 6 โรงเรียน สามารถบูรณาการเรื่องประชาคมอาเซียนและ
การเป็นพลเมืองโลกสู่การบริหารจัดการและการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
14. ผู้เรียนโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร จานวน 6
โรงเรียน ได้เรียนรู้และได้ทากิจกรรมที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และได้รับการพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่จาเป็นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Stable, Prosperous, Sustainable)
15. ผู้เรียนโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร จานวน 6
โรงเรียน ได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (how to learn) ให้สามารถดาเนินชีวิตอยู่
ในสังคมที่เปลีย่ นแปลงได้อย่างเป็นอยู่อย่างยัง่ ยืน
16. ผู้เรียนโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร จานวน 6
โรงเรียน ได้เรียนรู้โดยการปฏิบตั ิจริง (learning by doing ) จากสถานที่
บรรยากาศ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เกิด
เป็นความรู้ที่คงทน
17. ผลงานด้านวรรณกรรม หนังสัน้ เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน
50 เรื่อง
18. ได้รายงานการวิจัยความต้องการในการพัฒนาการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของจังหวัดมุกดาหาร
19. ได้รูปแบบหลักสูตรรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของ
จังหวัดมุกดาหาร
20. ได้สัมมนาความต้องการในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัด
มุกดาหาร
21. เด็กและเยาวชนในจังหวัดมุกดาหารได้สร้างสรรค์การผลิตหนังสั้น
นาเสนอผลงานในระดับจังหวัดจานวน 1 ครั้ง
22. แกนนาผู้สงู อายุผา่ นการอบรม/พัฒนา จานวน 1620 คน
23. เกิดวิทยาลัย ฒ.ผู้เฒ่า /โรงเรียนผู้สูงอายุ จานวน 54 แห่ง และมี
ต้นแบบโรงเรียนผูส้ ูงอายุ อาเภอละ 1 แห่ง
24. มีหมู่บ้าน “สามธรรม”ต้นแบบ อาเภอละ 1 หมู่บ้าน
25. นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และประชาชนทัว่ ไป ในจังหวัดมุกดาหาร
และจังหวัดใกล้เคียงมีความรู้ด้าน ทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยี
(Tech Startup)
26. พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษารองรับระบบรางและโลจิสติกส์ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
27. พัฒนาประชาชนในจังหวัดมุกดาหารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
28. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ ในการเลี้ยงไก่ไข่ และสามารถเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้
29. คนพิการผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวได้รับการอบรมความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ
30. โรงงานผลิตยาสมุนไพร WHO GMP ได้รายการวัสดุ ครุภัณฑ์
31. ประชาชนที่วา่ งงานได้รับการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 100 คน
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แรงงานนอกระบบได้รับการอบรมความรู้และได้พฒ
ั นาด้านดิจทิ ัล
32. ประชาชนคนชาวพุทธในจังหวัดมุกดาหารได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
ชีวิตตามหลักศีล 5 ร้อยละ 80%
33. นักเรียน นักศึกษา เยาวชนในจังหวัดมุกดาหารได้รับการอบรมปฏิบัติ
ธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม จานวน 15,000 คน
34. องค์กรภาครัฐ เอกชน จานวน 100 หน่วยงาน และข้าราชการ
ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ
จานวน 12 ครั้ง
35. จานวนคู่ความที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเดือนละไม่น้อยกว่า 5 ราย
รวมทั้งปี 60 ราย
36. บุคลากรภาครัฐระบบผู้บริหารองค์กร บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน/บุคลากร
ดิจิทัล ผูน้ าชุมชนและประชาชนทั่วไป ได้รบั การอบรมพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 1,230 คน
37. มีวีดีทัศน์สร้างแรงบันดาลใจ ในการประกอบอาชีพ หัวข้อ Inspiration
for your career พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จานวน 4 เรื่อง
1. พัฒนาการเด็กสมวัย ระดับสติปัญญาเด็ก(IQ) และความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) สูงเพิ่มขึ้นจากเดิม
2. รูปแบบการพัฒนาศูนย์ต้นแบบเพื่อขยายผล
3. ผลการวัดการพัฒนาเด็กดีขนึ้ กว่าเดิม(ระดับ IQ)
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จานวนร้อยละ 90 มีลายมือสวย
อ่านได้ อ่านคล่อง และคิดเลขเร็ว
5. ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และเป็น
ต้นแบบที่ดี
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ขึ้น อยู่อย่างพอเพียงและมีความสงบสุขตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีพัฒนาการ
สมวัย มีความพร้อมสาหรับการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา
8. การดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
สังกัด เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการการทางานร่วมกันเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาติ
9. สถานศึกษาที่จดั การศึกษาปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งที่
ได้รับการขยายผลการดาเนินงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน
10. ครู นักเรียนในโรงเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นพลเมือง
อาเซียนโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร พัฒนาภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียนสู่การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ร่วมกิจกรรมค่าย
พัฒนาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนสู่การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21
เพื่อนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และในชีวิตประจาวัน
11. กลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดมุกดาหารได้มีโอกาสในการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์งานศิลปะเกิดการพัฒนาทักษะ การออกแบบ การดาเนินงาน
จัดการโครงการสู่ชุมชน
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12. เด็กและเยาวชน รับรู้ ตระหนัก ภาคภูมิใจ และรักหวงแหนในคุณค่าของ
เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการ
ดาเนินงานร่วมกันระหว่างเด็กและเยาวชน ชุมชน และองค์กรในท้องถิ่น
13. จังหวัดมุกดาหารมีรูปแบบการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาสอดคล้องกับ
ความต้องการขอองผู้เรียน ท้องถิ่นและตลาดแรงานในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
14. เด็กและเยาวชนในจังหวัดมุกดาหารได้มีโอกาสในการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์การผลิตหนังสัน้ ผ่านการการออกแบบ การดาเนินงานจัดการ
โครงการสู่ชุมชน
15. เด็กและ
เยาวชน ได้รับรู้ ตระหนัก ภาคภูมิใจ และรักหวงแหนในคุณค่าของเอกลักษณ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองผ่านการสร้างสรรค์หนังสั้น เพื่อนาเสนอในระดับ
จังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
16.ผู้สูงอายุ ได้รบั การพัฒนาด้าน ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม
ด้านจิตปัญญา ด้านเศรษฐกิจ
17. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวคิด “เมืองสามธรรม”
18. เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างเดียวกัน โดยใช้พนื้ ที่เป็นฐาน (Area-based)
19. นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และประชาชนทัว่ ไป ในจังหวัดมุกดาหาร
และจังหวัดใกล้เคียงมีความรู้ด้าน ทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยี
(Tech Startup) สามารถสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจติ อล (Tech Startup) เป็น
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการค้าแบบดิจิตอลสู่ภาคอุตสาหกรรม และสร้าง
นวัตกรรมในการค้าและการประกอบธุรกิจดิจิตอล
20. มีห้องปฏิบัติการการจัดการคลังสินค้ารองรับระบบรางและโลจีสติกส์
จัดการเรียนการสอนและ ให้บริการจัดอบรมแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
21. นักเรียนมีไข่ไก่ เพื่อบริโภคในโครงการอาหารกลางวัน
22. ประชาชนมีไข่ไก่ เนื้อไก่ เพื่อบริโภคในราคาถูกในชุมชน
23. กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพ
24. กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
25. สินค้าในท้องถิ่นได้รับการพัฒนามาตรฐาน และเพิ่มช่องทางในการ
จาหน่าย
26. โรงงานผลิตยาสมุนไพร WHO GMP ที่โรงพยาบาลนิคมค้าสร้อยได้รับ
การพัฒนาทั้งบุคลากร และโรงงาน (มีรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มปี ระสิทธิภาพ)
27. มีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 100 คน เป็นการสร้างงาน สร่างรายได้ ให้กับ
ประชาชน ทางานใกล้บ้าน ใกล้ใจ
28. แรงงานนอกระบบมีความรู้ด้านดิจิทลั สามารถนาเทคโนโลยีมาต่อยอด/
สนับสนุนการประกอบกิจการของตนเอง
29. ประชาชนคนชาวพุทธในจังหวัดมุกดาหาร มีความปรองดองสมานฉันท์
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน
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หัวข้อ

รายละเอียด
30. นักเรียน นักศึกษา เยาวชนในจังหวัดมุกดาหารทีผ่ ่านการอบรมปฏิบัติ
ธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญู
กตเวที มีความโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีคุณะรรมจริยธรรม
31. ผู้เข้าร่วมโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะสามารถลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ
32. ส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ ได้มีโอกาสบาเพ็ญกุศล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ใกล้ชิดพระรัตนตรัย มี
ความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า สามารถนาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเข้าใจ ถูกต้องและเหมาะสม
33. ร้อยละข้อพิพาทที่สามารถไกล่เกลี่ยได้สาเร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
34. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร
สามารถนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ทีไ่ ด้รับการอบรมพัฒนา
มาใช้ในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดมุกดาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
35. ประชาชนเป้าหมาย กลุ่มผูท้ ี่มีงานทา กลุ่มผู้ที่วา่ งงาน และกลุ่มผู้ที่เพิ่ง
สาเร็จการศึกษา ได้รบั การสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพผ่านสื่อ
ทุกแขนงให้รู้จักอย่างแพร่หลาย

หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ กจ.1-1
(Project Briefรายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
แผนงาน 3. พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและการให้บริการที่มีคุณภาพทั่วถึง และเชือ่ มโยงทุกระดับ

หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
8. งบประมาณ
๙. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
4. พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดไปสู่ระบบราชการ 4.0
รัฐบาลขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุวิสยั ทัศน์ของประเทศไทยที่กาหนดไว้ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงมี
นโยบายที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประเทศไทย 4.0 ดังนั้นระบบราชการจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่จะ
เกิดขึ้น โดยภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องทางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนเป็นหลัก นั่นคือ ระบบราชการไทยจะต้องปฏิรูปขนานใหญ่ เพื่อให้สามารถเป็นที่
ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง กล่าวคือภาครัฐต้องปรับตัวและต้องพลิก
โฉมเข้าสู่ยุคดิจิทัล สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) จึงได้
พัฒนากรอบแนวทางการยกระดับสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
พัฒนาองค์การไปสู่ “ระบบราชการ 4.0”
3.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
3.2 เพื่อสื่อสารนโยบาย แนวทางการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบและสนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบ
ราชการ 4.0
3.3 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินในระดับพื้นที่ กรณีผ่านการตรวจประเมิน
เอกสารเบื้องต้น
3.4 เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากร ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ และศึกษาดูงานเพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
การให้บริการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
3.5 เพื่อยกระดับการพัฒนาคุภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด ไปสู่ระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0) อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และเกิดผลเป็นรูปธรรม
ห้องประชุมของภาครัฐ/ภาคเอกชนในจังหวัด และจังหวัดที่เป็น Best Practice
จัดประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากรจังหวัดมุกดาหาร
808,200 บาท
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ส่วนราชการส่วนภูมภิ าคทุกส่วนราชการ อาเภอทุกอาเภอ และ อปท.
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
808,200
9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและเกณฑ์การ
ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 อย่างน้อยร้อยละ 85
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หัวข้อ

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
9.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดทารายงานผล
การดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของจังหวัด ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
9.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาความรู้ไปพัฒนางานและพัฒนาการบริการ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
10.1 ส่วนราชการ/หน่วยงานและข้าราชการมีแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดที่ชัดเจน เป็นแนวทางเดียวกัน
10.2 จังหวัดมีแนวทางการดาเนินการพัฒนาองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0หรือ PMQA 4.0 อย่าง
ชัดเจน สามารถพัฒนาองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม
10.3 จังหวัด มีผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ที่สานักงาน ก.พ.ร.กาหนด
10.4 จังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดการปฏิบตั ิราชการ และได้รบั รางวัลเลิศรัฐ
อย่างน้อย 1 รางวัล

หมายเหตุ: (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 3 การป้องกันและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
แผนงานที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานขาดแคลน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
1. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกันและฟื้นฟูความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561-2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็ งของ
ชุมชนในการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชน และการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ให้มีส่วนร่วม และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและส่งเสริมการผลิต
พลังงานสะอาด ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (2559-2563) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
3 การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ 3.1 ประเทศ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3.3.1 ส่งเสริมให้ มีการอนุรักษ์และผลิต
พลังงานทดแทนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารมี พื้ น ที่ ทั้ ง สิ้ น 2,712,394 ไร่ เ ป็ น พื้ น ที่ ท าการเกษตร
1,017,229 ไร่ คิด เป็ น ร้อยละ 38 ของพื้ น ที่ ทั้ งหมดและในช่ ว งฤดู แ ล้ งของทุ กปี
เกษตรกรต้องการใช้น้าในการปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยการสูบน้าจากบ่อบาดาล
สระน้า ห้วย หนอง คลอง บึง ด้วยเครื่องสูบน้า ปั๊มน้าเทอร์ไบร์ สูบน้าหรือรถไถนา
เดินตาม ทาให้ต้องสิ้นเปลืองค่าน้ามันเชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนสูงส่งผลให้
ต้น ทุน ในการผลิต สู งขึ้น ด้ว ยเช่ นกัน ศักยภาพด้ านพลั ง งานแสงอาทิต ย์ : จั งหวั ด
มุกดาหารมีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม สามารถนามาพัฒนาเป็น
พลังงานทดแทนได้ โดยข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ระบุว่าจังหวั ดมุกดาหาร มีค่าเฉลี่ยแสงอาทิตย์เท่ ากับ 13.3 MJ/m2/day หรือ มี
ศักยภาพพลั งงานเท่า กับ 4,383.08 Ktoe (พันตัน เทียบเท่า น้ามั นดิบ) จึงมีความ
เหมาะสมที่จะนาพลังงานทดแทนที่ได้มาใช้กับกิจกรรมด้านการทาการเกษตรการผลิต
สินค้าเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ให้เกษตรกร
และชุมชน รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนระบบโซลาเซลล์มาใช้กับพื้นที่ที่ใช้น้าบาดาล
ที่ห่างไกลไม่มีระบบไฟฟ้า และการต่อยอดโครงการที่มีการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร
ในปัจจุบนั สถานการณ์ภยั พิบัติที่เกิดขึ้นนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในปี
2561 จังหวัดมุกดาหารได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย เป็นจานวน 481 หมู่บ้าน และ 34 ชุมชน ในจานวน 6 อาเภอ
ซึ่งจะเห็นได้วา่ ปัญหาภัยพิบัติตา่ งเพิ่มความรุ่นแรงขึ้นและระยะความถี่ในการเกิด
บ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งในการเกิดภัยพิบัติแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
ทรัพย์สินและยังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจานวน
มาก สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการที่ชุมชนยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในการ
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

4. พื้นที่เป้าหมาย

5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
จัดการภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย แนวทางในการลดความ
สูญเสียดังกล่าวจึงควรมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้มแข็ง มีการระดมพลังแก้ไขปัญหา โดยการใช้
ทรัพยากรภายในชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาผู้นาให้มี
ความสามารถในการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นฐานรากที่มนั่ คงของ
สังคมและประเทศต่อไป
๑) เพื่อนาศักยภาพพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
๒) เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านการใช้พลังงานทางเลือก ขยายผลสูช่ ุมชนอื่นๆ
3) เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในภาคการเกษตร และขบวนการแปรรูป
4) เพิ่มรายได้ให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
5) เพื่ อต่ อยอดกิจ กรรมโครงการบริหารจั ด การทรัพ ยากรน้ า กิจกรรมขุดเจาะบ่ อ
บาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้าพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าเดิม เพื่อจัดหาน้าสะอาดให้
ราษฎรใช้อุปโภคบริโภค
6) เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสีย่ งภัยมีความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
สาธารณภัยของชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยชุมชนคิดเองทาเอง และใช้ทรัพยากรของ
ชุมชนเองภายใต้การดาเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีความพร้อม
ความสามารถในการป้องกันและลดความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7) เพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้านมีแผนการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับชุมชน หมูบ่ ้าน ในการ
เตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติด้วยชุมชนเองอย่างยั่งยืน
8) ให้เกิดเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชุมชน/หมู่บ้าน
1) ระบบสามารถผลิตน้าเพื่อการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลบ.ม./ปี
2) เพื่อลดระยะเวลาการตากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
3) สร้างรายได้เพิ่มให้กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ต่อราย
4) ได้ระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาล ที่ได้
มาตรฐาน จานวน 50 แห่ง
5) มีเครือข่ายการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับชุมชน/หมู่บา้ น จานวน 84 หมู่บ้าน
6) มีชุมชน หมู่บ้านมีแผนการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ประจา
ชุมชน/ หมู่บ้าน จานวน 84 หมู่บ้าน
1) ติดตั้งระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 วัตต์ อ.หว้าน
ใหญ่ อ.คาชะอี อ.นิคมคาสร้อย อ.ดอนตาล จานวน 7 แห่ง
2) ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8 เมตร แบบไฮบริด อ.หนองสูง
อ.ดอนตาล อ.นิคมคาสร้อย อ.เมืองมุกดาหาร จานวน 5 แห่ง
3) พื้นที่ดาเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า กิจกรรมหลัก ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อเสริมศักยภาพระบบประปาบาดาลให้ชุมชน ปีงบประมาณ 2561-2563 จานวน
21 ตาบล 50 หมู่บา้ น 7 อาเภอ 50 แห่ง
4) พื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดมุกดาหาร 7 อาเภอ
ติดตั้งระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 วัตต์ บ้านนิคม
ทหารผ่านศึก หมู่ที่ 5 ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่
490,000 บาท
สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
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5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ติดตั้งระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 บ้านห้วยทราย
หมู่ที่ 3 ต.คาชะอี อ.คาชะอี
490,000 บาท
สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ติดตั้งระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 วัตต์
บ้านหนองกกเปลือย หมู่ที่ 3 ต.หนองแวง อ.นิคมคาสร้อย
490,000 บาท
สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ติดตั้งระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 วัตต์
บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล
490,000 บาท
สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ติดตั้งระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 วัตต์ บ้านคาชะอี
หมู่ที่ 1 ต.คาชะอี อ.คาชะอี
490,000 บาท
สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ติดตั้งระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 วัตต์
บ้านนิคมทหารผ่านศึก หมู่ที่ 2 ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่
490,000 บาท
สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ติดตั้งระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 วัตต์
บ้านหนองเอี่ยนดง ต.น้าเที่ยง อ.คาชะอี
490,000 บาท
สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8 เมตร แบบไฮบริด
จานวน 5 ระบบ
3,450,000 บาท (690,000 บาท/แห่ง )
สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ก่อสร้างระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาล
จานวน 50 แห่ง
15,000,000 บาท (300,000 บาท/แห่ง)
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
อปท.
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5.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติ ระดับชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
570,000 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 45 ต้น
495,000 บาท
เรือนจาชั่วคราวนาโสก

สานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
เรือนจาชั่วคราวนาโสก
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 (1 ปี)
8. งบประมาณ
22,945,000 บาท
๙. ผลผลิต (output)
1) ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 วัตต์ จานวน 7
แห่ง
2) ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8 เมตร แบบไฮบริด จานวน 5 ระบบ
3) ระบบโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาล จานวน
50 แห่ง
4) มีเครือข่ายการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับชุมชน/หมู่บา้ น จานวน 84 หมู่บ้าน
5) ชุมชน หมู่บ้านมีแผนการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ประจา
ชุมชน/ หมู่บ้าน จานวน 84 หมู่บ้าน สามารถกาหนดจุดพื้นที่อพยพรองรับต่อภัยพิบัติ
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

1) ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีจานวนประชากรที่ได้รับประโยชน์รวม 155
ราย หรือ 150 ครัวเรือน สามารลดการใช้ไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 108,000kWh/ปี
คิ ด เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 432,000 บาท/ปี และสามารถลดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 5.99 tonCO2 / ปี
2) ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชนและ
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากในการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งเพิ่ม
ปริมาณการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และสามารถพัฒนาชุมชนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยคาดว่าจะมีผู้ทไี่ ด้รับผลประโยชน์ ไม่นอ้ ยกว่า 80 ครัวเรือน
หรือประชาชน 132 คน สร้างรายได้ให้กลุ่มเพิ่มขึ้นไม่ตากว่
่ า 30,000 บาท/ปี
3) ราษฎรในพื้นทีโ่ ครงการ ประหยัดเงินค่าใช้จา่ ยโดยใช้ระบบโซล่าเซลพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เป้าหมาย
4) ชุมชน/หมู่บ้าน มีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ ทาให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 3 การป้องกันและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
7 พฤษภาคม 2558 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การจั ด การน้ าอุ ป โภคบริ โ ภค และกิ จ
กรรมการบริหารจัดการน้าเพื่อบรรเทาภัยแล้ง การขุดบ่อบาดาล การขุดลอกคูคลอง
และการรองรับ น้ าฝนนอกเขตพื้ นที่ ตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558
จังหวัดมุกดาหารในช่วงหน้าแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและการเกษตรและยังเป็นปัญหาของชุมชนซึ่งน้าเป็นปัจจัยที่สาคัญ
ในการดารงชีวิตประจาวันโดยทั่วไปมักจะใช้แหล่งน้าผิวดินเป็นหลัก แต่ก็เกิดปัญหา
การขาดแคลนน้า และปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากผลกระทบสถานการณ์
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ราษฎรที่อพยพกลับคืน
ถิ่นภูมิลาเนาได้หันกลับมาประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมากขึ้น แต่ในพื้นที่ยัง
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้า โดยเฉพาะน้าเพื่อการเกษตร ดังนั้น เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและติดตั้ง
ระบบโซล่าเซลเพื่อการเกษตร เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีน้าเพื่อใช้ในการเกษตร
กรรม อย่า งพอเพียงตลอดทั้งปี เป็นการสร้างรายได้ สร้างความสุขและยกระดั บ
คุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างยั่งยืน
1) เพื่อจัดหาน้าให้ราษฎรเพื่อใช้ในการเกษตร บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง และการแพร่กระจายของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน
3) เพื่อเป็นการสร้างรายได้แก่เกษตรกร และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่
แรงงานที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID -19) และกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด
1) มีระบบประปาบาดาลประปาบาดาลหอถังสูงและติดตัง้ ระบบโซล่าเซล จานวน
146 แห่ง
2) มีระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 2 แห่ง
จ.มุกดาหาร
ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูงและติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 6
ลบ.ม. และติดตัง้ ระบบโซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ จานวน 146 แห่ง
71,686,000 บาท (491,000 บาท/แห่ง)
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
อปท.
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หัวข้อ
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
๙. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 2 แห่ง
900,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอนิคมคาสร้อย
อปท.
เพิ่มประสิทธิภาพป่าต้นน้าโดยเพิ่มชนิดพันธุ์กล้าไม้ป่าฝน จานวน 2 แห่ง
3,400,000 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขง
300,000,000 บาท
โยธาธิการและผังเมือง มห.
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าในประเทศ
60,000,000 บาท
โยธาธิการและผังเมือง มห.
ระบบป้องกันน้าท่วมพืน้ ที่ชุมชน
30,000,000 บาท
โยธาธิการและผังเมือง มห.
ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง
5,000,000 บาท
โยธาธิการและผังเมือง มห.
ก่อสร้างประปาหอถังสูงขนาดบรรจุ 8 ลบ.ม. จานวน 1 แห่ง
424,000 บาท
เรือนจาชั่วคราวนาโสก
ก่อสร้างจัดหาระบบน้าและระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
500,000 บาท
เรือนจาชั่วคราวนาโสก
ก่อสร้างระบบสูบน้าผิวดินขึน้ หอถังสูงด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
492,840 บาท
เรือนจาชั่วคราวนาโสก
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
ที่ทาการปกครองอาเภอนิคมคาสร้อย/เรือนจาชั่วคราวนาโสก
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 (1 ปี)
432,402,840 บาท
1) ระบบประปาบาดาลประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซล จานวน
146 แห่ง
2) ระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 2 แห่ง
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หัวข้อ
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1) เกษตรกรมีน้าไว้ใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี สร้างรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือน
2) บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดความเสี่ยงจากภัยแล้งและอุทกภัย
3) สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากแรงงานที่ถูก
เลิกจ้างเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) และกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ป้องกันและฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4. พืน้ ที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
3. โครงการอนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบันในช่วงที่ผ่านมาทาให้ประเทศไทยสูญเสีย
พื้นที่ป่าไม้ไปแล้วหลายล้านไร่เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นโย
เฉพาะสาเหตุที่สาคัญของการลดลงของพื้นที่ป่าเกิดจากจานวนประชากรในประเทศ
เพิ่มมากขึ้นและการขยายตัวทางเศรษฐกิจทาให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากป่าไม้เพิ่ม
มากขึ้น ทั้งในลักษณะของการสร้างที่อยู่อาศัย การตัดต้นไม้เพื่อการค้าและการเผาบุก
รุกพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตรกรรม รวมทั้งการกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไรของนายทุน
ปัจจุบันสภาพพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละพื้นที่มีความอุดมสมบูร ณ์แตกต่างกันและมีสภาพ
ปัญหาการลดลงของป่าไม้เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสัญญาณสาคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็น
ที่จะต้องมีการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิด
อย่างเป็นขั้นตอนและเหมาะสม ตลอดถึงการสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์รักษาป่า
ให้กับประชาชนและชุมชน การสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
๑) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นทีป่ ่าไม้ให้กับจังหวัดมุกดาหาร
๒) เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกให้กับประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
3) เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
4) เพื่อป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้
๕)เพื่อลดการบุกรุกป่า
๑. จานวนพืน้ ที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
จังหวัดมุกดาหาร
การอนุรักษ์ ป้องกัน แหล่งไม้พะยูง และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
- จัดหากล้าไม้พะยูง และไม้มีคา่ หายาก กล้าขนาดเล็กเพื่อจัดทาเป็นกล้าไม้ขนาด
ใหญ่ คุณภาพดี จานวน 200,000 กล้า (580,000 บาท)
- ก่อสร้างเส้นทางจักรยานภายในสวนรุกขชาติดงบังอี่ ระยะทาง 3 กิโลเมตร
ความกว้าง 3 เมตร (4,941,900 บาท)
- ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในสวนรุกขชาติดงบังอี่ ระยะทาง 1.7
กิโลเมตร ความกว้าง 2 เมตร (2,094,000 บาท)
- ก่อสร้างรั้วกาแพงปูนและประตูเหล็กสวนรุกขชาติดงบังอี่และหน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่ มห.1 (ดงบังอี่) (11,936,000 บาท)
19,551,900 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
สวนรุกขชาติดงบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร / อุทยานแห่งชาติภูผายล
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หัวข้อ
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพือ่ การรักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรป่าไม้จังหวัด
มุกดาหาร
- เพาะชากล้าไม้เศรษฐกิจโดยกลุม่ ป่าไม้ชุมชน จานวน 10 แห่ง ๆ 50,000 กล้า
จานวน 500,000 กล้า
- สร้างโรงเรือนชั่วคราว จานวน 10 แห่ง
- การสารวจและการติดตามประเมินผล
- การฝึกปฏิบัติการเพาะชาไม้เศรษฐกิจ จานวน 10 แห่ง ๆ ละ 2 วัน
- ถอดบทเรียน จานวน 50 คน
1,842,200 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
ก่อสร้างฝายต้นน้าลาธารในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล
- ฝายต้นน้าลาธารแบบแกเบี้ยน จานวน 34 แห่ง
- ฝายต้นน้าลาธารแบบกึ่งถาวร จานวน 4 แห่ง
970,000 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูผายล
ปลูกจิตสานึกเยาวชนศึกษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เยาวชนเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสานึก จานวน 5 รุ่น ๆ ละ 50 คน จานวน
250 คน (450,000 บาท)
- ปลูกป่าอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ จานวน 50 ไร่ (195,000
บาท)
645,000 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูผายล
พัฒนาแหล่งน้าสาหรับสัตว์ป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสฐี าน
- ฝายต้นน้าแบบแกเบี้ยน จานวน 10 แห่ง
- ฝายต้นน้าแบบกึ่งถาวร จานวน 10 แห่ง
- ฝายต้นน้าแบบคอกหมู จานวน 150 แห่ง
- ปรับปรุงแหล่งน้าสาหรับสัตว์ป่า ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร จานวน 10 แห่ง
2,532,000 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
การเพิ่มศักยภาพของป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบพืน้ ที่ป่าอนุรักษ์
- เพาะชากล้าผักหวาน เพื่อสนับสนุนชุมชน จานวน ๓00,000 กล้า
(๖,๒๙๙,๗๕๐ บาท)
- เพาะชากล้าไผ่ เพื่อสนับสนุนชุมชน จานวน ๓00,000 กล้า (๖,๒๙๙,๗๕๐
บาท)
๑๒,๕๙๙,500 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จ.มุกดาหาร
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5.7 กิจกรรมหลักที่ 7

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.
7.
8.
๙.

หน่วยงานดาเนินงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณ
ผลผลิต (output)

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร
วนอุทยานดงบังอี่ จ.มุกดาหาร
ยุทธการลับคมขวานในพืน้ ทีป่ ่าอนุรักษ์
- ประสานขอรับการสนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
- เตรียมความพร้อมด้านกาลังเจ้าหน้าที่ อาวุธ และอุปกรณ์การเดินป่า
- ประสานขอความร่วมมือชาวบ้าน/ชุมชนรอบเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อจะได้จัดประชุม
ชี้แจงถึงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
- ประชุมชี้แจงราษฎรและวางแผนการบริหารจัดการพืน้ ที่รอบเขตอุทยานแห่งชาติ
จานวน 200 คน
- ตั้งศูนย์ประสานงาน สัง่ การ วิทยุสื่อสาร
- ซักซ้อม สนธิกาลัง และวางแผนการปฏิบัตงิ าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมี
ความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติ
- เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบและตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จัดทาบันทึกแจ้งความกล่าวโทษ
ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดาเนินการต่อไป
- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทาความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ควบคุม
- ดาเนินการติดป้ายและติดตามสภาพพื้นที่ แปลงตรวจยึดทุกแปลงที่ดาเนินการตรวจ
ยึด
- สนธิกาลังออกลาดตระเวน อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง
- ตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุก หลังจาก พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน
- ตรวจสอบแนวเขตควบคุมของพื้นที่อนุรักษ์
- ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ หรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พชื ว่าด้วยมาตรการ ควบคุม
ตรวจสอบและเร่งรัดการดาเนินคดีอาญา พ.ศ. 2546
1,770,000บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จ.มุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร
วนอุทยานดงบังอี่ จ.มุกดาหาร
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 (1 ปี)
39,910,600 บาท
1) กล้าไม้มีคา่ ทางเศรษฐกิจ เพื่อปลูกเพิ่มพื้นที่ปา่ พื้นที่สีเขียวเมือง ชุมชน หมู่บา้ น
และที่ดินของประชาชน และเขตอุทยานแห่งชาติ จานวน ๑,3๐๐,๐๐๐ กล้า
2) ฝายต้นน้าแบบแกเบี้ยน จานวน 44 แห่ง
3) ฝายต้นน้าแบบกึ่งถาวร จานวน 15 แห่ง
4) ฝายต้นน้าแบบคอกหมู จานวน 150 แห่ง
5) ปรับปรุงแหล่งน้าสาหรับสัตว์ป่า ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร จานวน 10 แห่ง
6) ปลูกจิตสานึกเยาวชนศึกษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ จานวน 250 คน
1) ชุมชนได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟูป่าต้นน้า
2) ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว
3) สร้างรายได้ให้กับชุมขน ในการจ้างงาน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
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รายละเอียด
4) มีการปลูกต้นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มพื้นที่การปลูกป่า พื้นที่สีเขียว เพิ่มรายได้
เพิ่มความร่มรื่นสวยงาม
5) ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษา อนุรักษ์
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
แผนงาน 3. ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและด้านยาเสพติด
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปั ญ หายาเสพติ ด พ.ศ.2558 – 2562 ตามที่ คณะกรรมการป้ องกั น และ
ปราบปรามยาเสพติ ด เสนอ โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ลดปริม าณผู้ เ ข้า สู่ ก ารกระท าผิ ด
เกี่ยวกับ ยาเสพติ ด น าคนออกจากวงจรการกระท าผิด เกี่ยวกับ ยาเสพติ ด ให้เห็ น อย่ าง
ชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน
จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.
ลาว) โดยมี แม่ น้ าโขงเป็ น แนวกั้ น พรมแดนระยะทางประมาณ 72 กิ โลเมตร มี ด่ า น
พรมแดนถาวร 2 แห่ ง ได้แก่ สะพานมิต รภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 และท่ าเทียบเรือ
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มีช่องทางธรรมชาติบริเวณริมฝั่งแม่น้าโขงตลอดแนวอาณาเขต
72 กิโลเมตร และมีสถานการณ์การลักลอบนาเข้ายาเสพติด , การค้าและการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด แบบบู ร ณาการทั้ ง ด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปราม
บาบั ดรักษา และบริหารจั ดการ โดยใช้ กลไกประชารัฐให้ ทุ กภาคส่วน ได้ ตระหนั กถึง
ปัญหายาเสพติดและร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม
และประชาชน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เด็กและเยาวชนทัง้ ในและนอกสถานศึกษา ผู้ใช้แรงงาน กลุม่ เสี่ยงอื่นๆ และครอบครัว
มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและปัญหาสังคม ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดโดยบูรณาการการทางานทุกภาคส่วน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2. ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รบั การบาบัดรักษาครบกระบวนการ อย่างต่อเนื่อง และไม่
กลับมาเสพซ้า
3. โครงสร้างการค้ายาเสพติดถูกทาลาย โดยการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จังหวัดมุกดาหาร

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสริมสร้างและพัฒนาต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร
3,928,400 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
การรณรงค์และสร้างความเข้ม แข็งเครือข่ายในหมู่ บ้ าน/ชุม ชน/สถานศึกษาและถาน
ประกอบการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร
3,550,000 บาท
ศอ.ปส.จ.มห./ อาภอทุกแห่ง/ สพป.มห./สพม.22/ สนง.พศ.จ.มห.
สนง.แรงงานจังหวัด/ สสจ.มห.
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5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.12 กิจกรรมหลักที่ 12
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
จัดตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนปราบปรามด้านการแพร่ระบาดยาเสพติด
998,400 บาท
ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดน
720,000 บาท
ศอ.ปส.จ.มห.
ฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มเสีย่ งนอกสถานศึกษา
317,400 บาท
ทปค.อาเภอ/ศป.ปส.อ.ทุกแห่ง
พัฒนา รด. จิตอาสาเพี่อพัฒนาเครือข่ายป้องกันยาเสพติด
800,000 บาท
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาเครือข่ายศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
292,000 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
1,400,000 บาท
ศอ.ปส.จ.มห./สพป.มห./สพม.22/สนง.พศ.จ.มห.
การพัฒนาแรงงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
200,000 บาท
สนง.แรงงานจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
จัดค่ายบาบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบคุมประพฤติ
(วิถีพุทธ)
369,000 บาท
สนง.คุมประพฤติจงั หวัดมุกดาหาร
จัดค่ายบาบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด “ค่ายพลเมืองดี เรียนรู้วิถีพอเพียง”
180,000 บาท
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน/สนง.คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ส่งเสริมเสริมสร้างและสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดและคืนคนดีสู่สงั คมจังหวัดมุกดาหาร
1,032,000 บาท
สนง.คุมประพฤติจงั หวัดมุกดาหาร
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หัวข้อ
5.13 กิจกรรมหลักที่ 13
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.14 กิจกรรมหลักที่ 14
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.15 กิจกรรมหลักที่ 15
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.16 กิจกรรมหลักที่ 16
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.17 กิจกรรมหลักที่ 17
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน

7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(OutCome)

รายละเอียด
อบรมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจป้องกันภัยยาเสพติดตามแนวทางประชารัฐ
175,000 บาท
ศป.ปส.อ.นิคมคาสร้อย
ประสานงานปราบปรามยาเสพติด (BLO)
300,000 บาท
ทปค.จ.มห./ทปค.อ.เมืองฯ/ ทปค.อ.ดอนตาล/ทปค.อ.หว้านใหญ่
การสกัดกั้นและป้องกันการนาเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนจังหวัดมุกดาหาร
998,400 บาท
ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
บูรณาการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านงานยุติธรรมและเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพเพื่อป้องกัน
การกระทาผิดซ้าและความเหลื่อมล้าในสังคม
1,170,000 บาท
สานักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
705,000 บาท
เรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร/ศอ.ปส.จ.มห./ทปค.อาเภอ/ ศป.ปส.อ.ทุกแห่ง/
หน่วยงานด้านความมัน่ คง/ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร, /ศป.ปส.อ.ทุกแห่ง/สพป.มห./
สพม.22/สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร/สนง.แรงงานจังหวัดมุกดาหาร/สนง.
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร/สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร/สนง.คุมประพฤติ
จังหวัดมุกดาหาร
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
17,135,600 บาท
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ และลดปัญหาอาชญากรรม
ลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนาคนออกจากวงจร การกระทาผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน

หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
แผนงาน 2. ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและด้านยาเสพติด
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนที่ยั่งยืน
ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
แผนนโยบายรัฐบาลกาหนดการพัฒนาประเทศจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสูป่ ระเทศที่รายได้สงู นาไปสูก่ ารบรรลุวิสัยทัศน์ ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) โดยได้กาหนดกรอบแนวทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ และประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและส่งเสริมให้
ประชาชนน้อมนาหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์
พระราชา และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดสกลนคร
นครพนม และมุกดาหาร) หรือกลุ่มจังหวัดสนุก ได้ดาเนินการส่งเสริมให้ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบน้อมนาหลักการทรงงานดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลความสงบและการบริหารจัดการพื้นที่ของคนและ
ชุมชนในพื้นที่ชายแดน
2.เพื่อเสริมสร้างอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับราษฎรและ
ชุมชนในพื้นที่ชายแดน
3. เพื่อน้อมนาศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างความ
มั่นคงชายแดน
จังหวัดมุกดาหาร
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข่าวจังหวัดมุกดาหาร
2,240,900 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวเพื่อความมั่นคง
800,000 บาท
กอ.รมน.จ.มห.
การพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่ตอนในให้มีความเข้มแข็งในการเสริมสร้างความ
มั่นคง
2,564,000 บาท
ทปค.จ.มห./ ทปค.อาเภอทุกอาเภอ
พัฒนาศักยภาพประชาขนในการดูแลความสงบเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ในพื้นที่
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
2 - 144

หัวข้อ
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(OutCome)

รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่
818,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอหนองสูง
กิจกรรมเฝ้าระวังและบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน
684,800 บาท
กอ.รมน.จ.มห.
จัดระเบียบเรือในแม่น้าโขง อาเภอหว้านใหญ่ อาเภอเมืองมุกดาหาร
และอาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
881,000 บาท
สถานีเรือมุกดาหาร
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่
ห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
191,000 บาท
ตชด.23
ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ (ศปง.ฯ)
ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร/ที่ทาการปกครองทุกอาเภอ/สถานีเรือมุกดาหาร/
กอ.รมน.จังหวัด ม.ห./ตชด.23/
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
8,679,700 บาท
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ และลดปัญหาอาชญากรรม
ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนมีชีวิตความเป็นอยู่ทดี่ ีขึ้น เกิดความมั่นคง มีความ
มั่งคั่งในด้านเศรษฐกิจ และมีความยั่งยืน สามารถขยายผลการดาเนินการไปสูพ่ ื้นที่
หมู่บ้านตอนในของจังหวัดมุกดาหาร

หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
แผนงาน 5. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
3. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนที่ทีพื้นที่ติดกับแขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่นาโขงเป็
้
นเส้นกั้นพรมแดนยาว 72
กิโลเมตร มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดน จานวน 3 อาเภอ 8 ตาบล 54
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยภูมปิ ระเทศตามแนวชายแดนมีลักษณะ เป็นช่องทางธรรมชาติ
ประชาชนทั้งสองฝั่งสามารถข้ามไปมาได้ตลอดแนวชายแดน อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือ
ผลกระทบต่อความมั่นคงได้ จึงควรมีการประชุมหารือเพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติใน
การร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ตลอดจนติดตามผลความก้าวหน้า
และปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ประกอบกับจังหวัดมุกดาหารได้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาเมืองคู่แฝดกับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงมีภารกิจสาคัญในการกระชับความสัมพันธ์ในระดับ
การเยือนของผู้บริหารของจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งการต้อนรับคณะผู้บริหารของแขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดมุกดาหารในโอกาส
ต่าง ๆ จึงนับเป็นภารกิจสาคัญและมีความเร่งด่วน
1. เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติในระดับจังหวัด – แขวง และระดับอาเภอ – เมือง ให้แน่นแฟ้
นและกว้างขวางขึน้ ในทุกๆ ด้าน
2. เพื่อร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ กาหนดแนวทางปฏิบัติในการร่วมกันรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามชายแดน ตลอดจนติดตามผลความก้าวหน้า และปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามชายแดนไทย – ลาว (จังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต) ครั้งที่ผ่านมา
3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ เพื่อ
เชื่อมโยงความร่วมมือในทุกมิตแิ ละทุกระดับของจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวัน
นะเขต ให้เป็นเอกภาพ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ต่อกันตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
การสถาปนาเมืองคู่แฝดระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขตให้เกิดเป็น
รูปธรรม
จังหวัดมุกดาหาร
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต
617,000 บาท
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร/ ทีท่ าการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
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หัวข้อ
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(OutCome)

รายละเอียด
เสริมสร้างความสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชนกับประเทศเพื่อนบ้าน
150,000 บาท
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร/สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดมุกดาหาร
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
767,000 บาท
มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับแขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เกิดความสัมพันธ์อันดีกบั ประเทศเพื่อนบ้าน

หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
แผนงาน 3. ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและด้านยาเสพติด
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
4. โครงการมุกดาหารเมืองอัจฉริยะด้านความปลอดภัย (Mukdahan, Smart
Secarity City : MSSC)
จังหวัดมุ กดาหารเป็ น จังหวัด ชายแดน โดยจั งหวัดมุ กดาหารมี อาณาเขตติ ด ต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว) โดยจังหวัดมุกดาหารมีแม่น้าโขงเป็นแนวกั้นพรมแดน
ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร มีด่านพรมแดนถาวร 2 แห่ง ได้แก่ สะพานมิตรภาพ 2
(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) และท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร ซึง่ มีสถานการณ์การ
ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต้างด้าว การลักลอบขนสินค้าหลบหนีภาษีการนาเข้ายา
เสพติด ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้ง ด้านการป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการ โดยใช้
กลไกประชารัฐให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงปัญหาความมั่นคงชายแดนและร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาในพื้นที่ จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน
1. เพื่ อยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรัพ ย์ สิ น ของประชาชน และ
นักท่องเที่ยว
2. เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม การโจรกรรม และปัญหายาเสพติด
3. เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จังหวัดมุกดาหาร
การจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร
2,000,000 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวชายแดนจังหวัดมุกดาหาร
7,000,000 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
การสร้างอาคารตรวจการณ์ตามจุดเสี่ยงแนวชายแดนพร้อมอุปกรณ์
17,850,000 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามแนวชายแดนจังหวัดมุกดาหาร
9,523,000 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
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หัวข้อ
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(OutCome)

รายละเอียด
5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
36,373,000 บาท

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและลดปัญหาอาชญากรรม
ลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทาผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรม การหลบหนีเข้าเมือง สินค้า
หลบเลี่ ยงภาษี และยาเสพติด ตลอดจนการกระท าผิ ดกฎหมายต่างๆ ตามแนว
ชายแดน ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงชายแดน

หมายเหตุ : (ถ้ามี)
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แบบ จ.1

แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดมุกดาหาร
เปาหมายการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร : เมืองการคาทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ทองเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดของ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561 - 2565
แผนงาน
(5)
(6)
(4)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
1,2,3,4
ตชว.1,2,3
172,369,300
172,369,300
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
1,2,3,4
ตชว.1,2,3
84,014,300
84,014,300
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
1,2,3,4,5
ตชว.1,2
998,899,550
998,899,550
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
1,2,3,4 ตชว.1,2,3,4,5
298,526,500
298,526,500
ประเด็นการพัฒนาที่ 5
1,2,3,4 ตชว.1,2,3,4
690,573,940
690,573,940
ประเด็นการพัฒนาที่ 6
1,2,3
ตชว.1,2
62,155,300
62,155,300
คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
8,000,000
8,000,000
รวมทั้งสิ้น
2,314,538,890
2,314,538,890
ประเด็นการพัฒนา
(2)

แผนงาน
(3)

แบบ จ.1
ราง แผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดมุกดาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปาหมายการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร : เมืองการคาทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ทองเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน
ประเด็นการพัฒนา
แผนงาน
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
(2)
(3)
(4)
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
พ.ศ.
2561 2562 2563 2564
2565
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
1,2,3,4
ตชว.1,2,3
172,369,300
1,2,3,4
ตชว.1,2,3
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
84,014,300
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
1,2,3,4,5
ตชว.1,2
998,899,550
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
1,2,3,4
ตชว.1,2,3,4,5
298,526,500
ประเด็นการพัฒนาที่ 5
1,2,3,4
ตชว.1,2,3,4
690,573,940
ประเด็นการพัฒนาที่ 6
1,2,3
ตชว.1,2
62,155,300
คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
8,000,000
รวมทั้งสิ้น
2,314,538,890
บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและการตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคา
แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
1. โครงการพัฒนาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใชในการเกษตรและอุปโภค - บริโภค
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ขุดลอกหนองเกรียงศักดิ์
กิจกรรมหลักที่ 1.2 ขุดลอกหวยพังคอง
กิจกรรมหลักที่ 1.3 ขุดลอกหวยดุกดอน
กิจกรรมหลักที่ 1.4 ขุดลอกหวยตอกผึ้ง

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

1
1
1
1

2
2
2
2
หนาที่ 2 จาก 49

หนวยดําเนินการ
(10)

อําเภอดงหลวง
อําเภอดงหลวง
อําเภอคําชะอี
อําเภอคําชะอี

งบประมาณดําเนินการ (11)
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
พ.ศ.
2561 2562 2563 2564
2565

พ.ศ.
2561 - 2565
172,369,300
84,014,300
998,899,550
298,526,500
690,573,940
62,155,300
8,000,000
2,314,538,890

พ.ศ.
2561 - 2565

172,369,300

172,369,300

29,092,800
500,000
500,000
500,000
500,000

29,092,800
500,000
500,000
500,000
500,000

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

กิจกรรมหลักที่ 1.5 ขุดลอกหวยปะเจี๊ยะ (ชวงที่ 2)
กิจกรรมหลักที่ 1.6 ขุดลอกหนองเขียดตาปาด หมูที่ 6 ตําบลกุดแข
กิจกรรมหลักที่ 1.7 ขุดลอกหนองกุดแข หมูที่ 1 บานสมสะอาด ตําบลกุดแข
กิจกรรมหลักที่ 1.8 ขุดลอกหนองเกรียงศักดิ์ หมูที่ 2 บานกุดแขใต ตําบลกุดแข
กิจกรรมหลักที่ 1.9 ขุดลอกหนองเกรียงศักดิ์ หมูที่ 5 บานกุดแข ตําบลกุดแข
กิจกรรมหลักที่ 1.10 ขุดลอกหนองกุดแข หมู 4 บานดงยาง ตําบลกุดแข อําเภอเมือง
กิจกรรมหลักที่ 1.11 ขุดลอกกุดวิหาร บานหนองแลง หมูที่ 10 ตําบลผึ่งแดด อําเภอเมือง
กิจกรรมหลักที่ 1.12 ขุดลอกหวยหินลาด หมูที่ 1 บานคําตุนาง ตําบลมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 1.13 ขุดลอกหวยใหญ (ชวงบานภูทอง) พรอมกอสรางอาคารรับน้ํา (กําแพง
ปากเปด คสล.และอาคารระบายน้ํา) บานภูทอง หมูที่ 13 ตําบลดงเย็น

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

อําเภอคําชะอี
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร

434,400
488,500
500,000
492,000
283,500
280,000
498,800
439,400
3,084,000

434,400
488,500
500,000
492,000
283,500
280,000
498,800
439,400
3,084,000

กิจกรรมหลักที่ 1.14 ขุดลอกหวยตาหลม (ตอนเหนือ) บานนาทอง หมูที่ 12 ตําบลดงเย็น
กิจกรรมหลักที่ 1.15 ขุดลอกหายตาหลอม (ตอนลาง) บานนาทอง หมูที่ 12 ตําบลดงเย็น
กิจกรรมหลักที่ 1.16 ขุดลอกหนองกานเหลือง บานโคกตะแบง หมูที่ 5 ตําบลดงเย็น
กิจกรรมหลักที่ 1.17 ขุดลอกหวยไค (เหนือฝายปงเวย) บานสามขัว หมูที่ 4 ตําบลดงเย็น
กิจกรรมหลักที่ 1.18 ขุดลอกแกงจันทรแดง (ใตฝาย) บานดอนสวรรค หมูที่ 10 ตําบลดงเย็น
กิจกรรมหลักที่ 1.19 ขุดลอกขามเลียน บานโพนสวาง หมูที่ 6 ตําบลดงเย็น
กิจกรรมหลักที่ 1.20 ซอมแซมฝายน้ําลนหวยโก(ตอนบน) หมูที่ 1 ตําบลกุดแข
กิจกรรมหลักที่ 1.21 งานปรับปรุงประมาณซอมแซมฝายน้ําลนหวยโกตอนบน หมูที่ 1 บานสม
สะอาด ตําบลกุดแข
กิจกรรมหลักที่ 1.22 กอสรางฝายน้ําลน (แบบ มข.2527) หวยตูม (บริเวณนานายมี สุพร-นาย
เทียว นามบุตร) บานกกบก หมูที่ 9 ตําบลผึ่งแดด
กิจกรรมหลักที่ 1.23 กอสรางฝายแบบ มีสะพานเดินขาม ลําหวยบาน (ตอนลาง) หมูที่ 4
บานกุดโงงนอย ตําบลมุกดาหาร

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร

318,000
500,000
151,000
500,000
500,000
428,000
473,900
196,600

318,000
500,000
151,000
500,000
500,000
428,000
473,900
196,600

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

759,800

759,800

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

485,000

485,000

หนาที่ 3 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 1.24 กอสรางฝายแบบ มีสะพานเดินขาม ลําหวยบาน หมูที่ 5 บานกุดโงงใหญ
ตําบลมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 1.25 กอสรางฝายน้ําลน คสล. บานแกนเตา หมูที่ 14 ตําบลโพนทราย
กิจกรรมหลักที่ 1.26 โครงซอมแซมฝายน้ําลน บานปงเปา หมูที่ 15 ตําบลโพนทราย
กิจกรรมหลักที่ 1.27 กอสรางฝายน้ําลน กั้นลําหวยทรายใน (ตอนบน) บานหนองแคน หมูที่ 2
ตําบลดงเย็น
กิจกรรมหลักที่ 1.28 กอสรางฝายน้ําลน กั้นลําหวยปลาขาว (ตอนลาง) บานสามขัว หมูที่ 4
ตําบลดงเย็น
กิจกรรมหลักที่ 1.29 กอสรางฝายน้ําลน กั้นลําคลองแกงจันทรแดง (ทิศตะวันตก) บานดอน
สวรรค หมูที่ 10 ตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 1.30 สรางฝายน้ําลน กั้นลําหวยถ้ําเตา บานโนนสวรรค หมูที่ 11 ตําบลดงเย็น
กิจกรรมหลักที่ 1.31 กอสรางฝายน้ําลน กั้นตาหลม (ชวงหนองทิศล้ํา) บานนาทอง หมูที่ 12
ตําบลดงเย็น
กิจกรรมหลักที่ 1.32 กอสรางฝายน้ําลน กั้นลําหวยโคกกะบา บานนาทอง หมูที่ 12 ตําบลดงเย็น
กิจกรรมหลักที่ 1.33 กอสรางฝายน้ําลน ลําหวยเตย ตอนบน บานหวยยาง หมูที่ 7 ตําบลดงมอน
กิจกรรมหลักที่ 1.34 กอสรางฝายคันดินพรอมขุดลอกหนาฝายลําหวยหนองปงภูทอก
บานจอมมณีเหนือ หมูที่ 6 ตําบลดงมอน
กิจกรรมหลักที่ 135 กอสรางฝายคันดินพรอมขุดลอกฝายลําหวยหนองปงภูทอก หมูที่ 6
บานจอมมณีเหนือ ตําบลดงมอน จ.มุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 1.36 กอสรางฝายน้ําลน ลําหวยเตย ตอนบน บานหวยยาง หมูที่ 7 ตําบลดงมอน
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

485,000

485,000

1
1
1

2
2
2

อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร

337,000
101,000
498,000

337,000
101,000
498,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

693,000

693,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

498,000

498,000

1
1

2
2

อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร

475,000
498,000

475,000
498,000

1
1
1

2
2
2

อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร

498,000
436,000
490,000

498,000
436,000
490,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

489,900

489,900

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

436,000

436,000

หนาที่ 4 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

กิจกรรมหลักที่ 1.37 กอสรางฝายน้ําลน หวยตาเหลือก บานเหลาลอม หมูที่ 4 ตําบลนาสีนวน

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

กิจกรรมหลักที่ 1.38 กอสรางฝายน้ําลน หวยดงออยหนู บานเขามโนรมย หมูที่ 9 ตําบลนาสีนวน
กิจกรรมหลักที่ 1.39 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล หมูที่ 1 บานสมสะอาด ตําบลกุดแข
กิจกรรมหลักที่ 1.40 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.บานกุดโงงนอย หมูที่ 4 ตําบลมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 1.41 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.บานกุดโงงใหญ หมูที่ 5 ตําบลมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 1.42 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. 1 ชอง หมูที่ 7 บานคําฮี ตําบลโพนทราย
กิจกรรมหลักที่ 1.43 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. 2 ชอง บานนาถอน หมูที่ 10 ตําบลโพนทราย
กิจกรรมหลักที่ 1.44 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. 2 ชอง บานนาถอน (สายภูถ่ําพระ-นาถอน)
หมูที่ 10 ตําบลโพนทราย
กิจกรรมหลักที่ 1.45 กอสรางถอลอดเหลี่ยม คสล. 2 ชองทาง บานดอนมวงพัฒนา หมูที่ 11
ตําบลโพนทราย

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร

497,000
500,000
158,000
158,000
190,000
294,000
547,000

497,000
500,000
158,000
158,000
190,000
294,000
547,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

386,000

386,000

กิจกรรมหลักที่ 1.46 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. ถนนลูกรัง สายบานคําบง - ขามทุง ขามรอง
น้ําหวยมันปลา บานคําบล หมูที่ 9 ตําบลดงเย็น
กิจกรรมหลักที่ 1.47 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. ถนนลูกรัง สายบานคําบง - หวยบางทราย
(นาผูใหญวันทา) บานคําบง หมูที่ 9 ตําบลดงเย็น
กิจกรรมหลักที่ 1.48 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.ถนนลูกรังสายหวยคําแฮด บานนาจาน หมูที่
8 ตําบลดงเย็น
กิจกรรมหลักที่ 1.49 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. ถนนลูกรัง สายบานโพนสวาง- นานายเหลิม
บานโพนวาง หมูที่ 14 ตําบลดงเย็น
กิจกรรมหลักที่ 1.50 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. ถนนลูกรัง สายบานโพนสวาง-ลานแต
บานโพนสวาง หมูที่ 14 ตําบลดงเย็น

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

175,000

175,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

300,000

300,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

300,000

300,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

300,000

300,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

300,000

300,000

หนาที่ 5 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

กิจกรรมหลักที่ 1.51 ขุดลอกรองน้ําลําหวยใหญ (นาตาเจียง) พรอมกอสรางฝายน้ําลน มข.2527
หมูที่ 13 บานภูทอง ตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 1.52 กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหวยหินลาด บานดอนสวรรค
หมูที่ 2 ตําบลดงมอน

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

185,000

185,000

กิจกรรมหลักที่ 1.53 กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหวยชางเหลา บานดอนสวรรค
หมูที่ 2 ตําบลดงมอน
กิจกรรมหลักที่ 1.54 กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหินอาง บานดอนสมโฮง หมูที่ 4
ตําบลดงมอน
กิจกรรมหลักที่ 1.55 กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กอางแสน บานดอนสมโฮง หมูที่
4 ตําบลดงมอน
กิจกรรมหลักที่ 1.56 กอสรางทอลอดเหลี่ยมตอนกรีตเสริมเหล็กหวยมวง บานไร หมูที่ 9
ตําบลดงมอน
กิจกรรมหลักที่ 1.57 อนุรักษฟนฟูหนองเกรียงศักดิ์เพื่อแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอน
อันเนื่องมาจากภัยแลงและอุทกภัย ประจําป 2563 หมูที่ 3 บานนาโก ตําบลกุดแข
กิจกรรมหลักที่ 1.58 ขุดเจาะบอบาดาล เพื่ออุปโภค-บริโภคภายในหมูบาน บานโพนทราย หมูที่
3 ตําบลโพนทราย
กิจกรรมหลักที่ 1.59 กอสรางระบบประปาหอถังสูง พรอมขุดเจาะบอบาดาล บานหนองบัว หมู
ที่ 3
กิจกรรมหลักที่ 1.60 กอสรางระบบประปาหอถังสูง พรอมขุดเจาะบอบาดาล บานพังคอง หมูที่
5 ตําบลบานโคก
กิจกรรมหลักที่ 1.61 กอสรางระบบประปาหอถังสูง บานดงมอน หมูที่ 1 ตําบลดงมอน

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

276,000

276,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

185,000

185,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

276,000

276,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

185,000

185,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

159,500

159,500

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

358,800

358,800

หนาที่ 6 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

กิจกรรมหลักที่ 1.62 กอสรางระบบประปาหอถังสูง บานสงเปอยเหนือ หมูที่ 3 ตําบลดงมอน

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

461,000

461,000

กิจกรรมหลักที่ 1.63 ขยายทอเมนจายน้ําประปาหมูบาน บานนาโก หมูที่ 3 ตําบลกุดแข
กิจกรรมหลักที่ 1.64 ซอมแซมระบบประปาหมูบาน บานพังคอง หมูที่ 10 ตําบลบานโคก
กิจกรรมหลักที่ 1.65 ซอมแซมระบบประปาหมูบาน โดยการเจาะบอบาดาล บานบัวบูรพาเหนือ
หมูที่ 12 ตําบลโพนทราย
กิจกรรมหลักที่ 1.66 ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน บานแกนเตา หมูที่ 14 ตําบลโพนทราย
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 1.67 กอสรางหอประปาถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม. บานคําฮี หมูที่ 7 ตําบลโพนทราย
กิจกรรมหลักที่ 1.68 ขยายทอเมนประปาภายในหมูบาน บานโคก หมูที่ 2 ตําบลบานโคก
แผนงานที่ 2 การเพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตร
2. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 2.1 กอสรางถนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนางวิชัย - บานนางรจนา หมูที่ 1
ตําบลกุดแข อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.2 กอสางถนนอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานสมสะอาด ตําบลกุดแข อําเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.3 กอสรางถนนอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบานกุดแข หมูที่ 5 - บานสมสะอาด
หมูที่ 1 ตําบลกุดแข อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานสมสะอาด - บานกุดแข หมูที่
1 - หมูที่ 5 ตําบลกุดแข อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบานกุดแขใต-บานสมสะอาด หมูที่ 2
บานกุดแขใต ตําบลกุดแข อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1
1
1

2
2
2

อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร

268,200
139,400
183,000

268,200
139,400
183,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

179,100

179,100

1
1

2
2

อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000
384,000

500,000
384,000

123,904,000
500,000

123,904,000
500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

493,000

493,000

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
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แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร
แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร
แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร
แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร
อําเภอหนองสูง

แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 2.6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาโก หมูที่ 3 ตําบลกุดแข อําเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงยาง หมูที่ 4 ตําบลกุดแข อําเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมูบานดงยาง หมูที่ 4 ตําบล
กุดแข อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.9 กอสรางถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวยเสียว หมูที่ 5 ตําบลกุดแข
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 ตําบลกุดแข อําเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกุดแขใต หมูที่ 2 ตําบลกุดแข อําเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปูตา พรอมกําแพงกันน้ําเซาะ
หมูที่ 5 บานกุดแข ตําบลกุดแข อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปูตา พรอมกําแพงกันน้ําเซาะ
หมูที่ 5 บานกุดแข ตําบลกุดแข อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานกุดแข ตําบลกุดแข อําเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 ตําบลกุดแข อําเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนตูม (สายทาง หนองกก) หมูที่ 3
ตําบลผึ่งแดด อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

1

2

อําเภอหนองสูง

500,000

500,000

1

2

อําเภอหนองสูง

500,000

500,000

1

2

482,000

482,000

1

2

488,300

488,300

1

2

500,000

500,000

1

2

500,000

500,000

1

2

491,500

491,500

1

2

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดมุกดาหาร
สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดมุกดาหาร
แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร
แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร
แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร
อําเภอดอนตาล

451,000

451,000

1

2

อําเภอดอนตาล

500,000

500,000

1

2

อําเภอดอนตาล

451,100

451,100

1

2

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดมุกดาหาร

499,500

499,500
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แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 2.17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนตูม (สายหลังเทศบาล) หมูที่ 3
ตําบลผึ่งแดด อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.18 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนตูม หมูที่ 3 ตําบลผึ่งแดด อําเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคําผึ้ง หมูที่ 4,13 ตําบลผึ่งแดด
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาคํา หมูที่ 6 ตําบลผึ่งแดด อําเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.21 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกกบก หมูที่ 9 ตําบลผึ่งแดด อําเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแลง หมูที่ 10 ตําบลผึ่งแดด
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.23 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองปลาซิว หมูที่ 11 ตําบล
มุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแลง หมูที่ 10 ตําบลผึ่งแดด
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.25 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศูนยไหม หมูที่ 3 (ซอยสุวรรณา - หนองไหล)
ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศูนยไหม (สายคุมใต - คุมขยะ) หมูที่
3 ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.27 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศูนยไหมหมู 3 (ซอยนายวอ - ม.
อุบล) ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

499,500

499,500

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

499,500

499,500

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

499,500

499,500

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

499,500

499,500

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

499,500

499,500

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

499,500

499,500

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

499,500

499,500

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

4,000,000

4,000,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

4,999,000

4,999,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000
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แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 2.28 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศูนยไหม หมูที่ 3 (ซอยไทเฮา)
ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานนาคํานอย หมูที่ 2
ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานศูนยไหม หมูที่ 3
ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (สายบานนายวอ (ชวงที่ 2)
กิจกรรมหลักที่ 2.31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานกุดโงงนอย หมูที่ 4
ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (สายบานนายเสาร-บานศูนยไหม)
กิจกรรมหลักที่ 2.32 กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดานคํา หมูที่ 6 ตําบล
มุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (สายซอยบรูพา)
กิจกรรมหลักที่ 2.33 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานกุดโงงนอย ตําบลมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.34 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกุดโงงนอย หมูที่ 4 ตําบลมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (สายหนองบวฮาง)
กิจกรรมหลักที่ 2.35 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาคํานอย หมูที่ 2 ตําบลมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศูนยไหม หมูที่ 3 (สายนางสมพิษ )
ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.37 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศูนยไหม หมูที่ 3 (สายซอยถิ่นทองบานฝรั่ง) ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.38 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศูนยไหม หมูที่ 3 (ซอยหนาสุวรรณา)
ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

หนาที่ 10 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 2.39 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศูนยไหม หมูที่ 3 (สายขางบาน สจ.
สมศักดิ์-นายายแหลม) ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.40 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศูนยไหม หมูที่ 3 (สายซอยครุสภาคําเขือง) ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.41 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศูนยไหม หมูที่ 3 (สายซอยโรงอิฐ)
ตําบลมุกดาหาร อําเถเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.42 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศูนยไหม หมูที่ 3 (สายซอยบานนาย
เสกสรร-คําสิงหรีสอรท) ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.43 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศูนยไหมหมูที่ 3 (สายซอยไทเฮารี
สอรท) ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.44 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานกุดโงงนอย (สายนา
โพธิ-์ พรานอน) หมูที่ 4 ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.45 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานกุดโงงนอย (สายรอบปาชา)
ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.46 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานกุดโงงนอย (สายบานนาย
เสาร-บานศูนยไหม (ชวงบานสวนวิไลลักษณ) ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
กิจกรรมหลักที่ 2.47 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานกุดโงงนอย (สายนาง
ลิ) หมูที่ 4 ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.48 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานกุดโงงนอย (สายนา
พิมาน) หมูที่ 4 ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.49 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานกุดโงงใหญ (สายคุม
บานโนน-คําฮี) หมูที่ 5 ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

หนาที่ 11 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 2.50 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานกุดโงงนอย (สายบาน
นายเสาร-บานศูนยไหม) หมูที่ 4 ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.51 กอสรางถนนคอนกรีตเสิมเหล็กภายในหมูบาน บานกุดโงงนอย (สายกุดโงง
ใหญ-กุดโงงนอย) ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.52 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานกุดโงงนอย (สายฝง
ตรงขามเทศบาลตําบลมุก-ศพด.) ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.53 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานกุดโงงใหญ (สายบาน
นายตอม-นายเคน แสนตางใจ) ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.54 กอสรางถนนคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดานคํา (สายซอยขาง
ม.อุบล) หมูที่ 6 ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.55 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดานคํา (สายซอยนาย
วีระ) หมูที่ 6 ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.56 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดานคํา (สายซอยบรู
พา) หมูที่ 6 ตําบลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.57 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดานคํา (สายคําตุ
นาง-ดานคํา (หนาโรงเรียนบานดานคํา-หนาคุมภูนอย) หมูที่ 6 ตําบลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.58 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดานคํา (สายซอย
ดอนหมี-กกเฟอง)ชวงกกเฟอง หมูที่ 6 ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.59 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดานคํา (สายซอยคํา
แกว) หมูที่ 6 ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.60 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดานคํา (สายซอยนาย
วีระ) หมูที่ 6 ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

400,000

400,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

หนาที่ 12 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 2.61 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดานคํา (สายบานลุง
เหวย) หมูที่ 6 ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปงเปา หมูที่ 2 ตําบลโพนทราย
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาโสกนอย (สายถนนลาดยางสนามกีฬา) หมูที่ 1 ตําบลโพนทราย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.64 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานนาโสกนอย-นานายสูน) หมูที่ 1
ตําบลโพนทราย อําเภอเมืองมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.65 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาโสกนอย (สายบานนาโสกนอยนาโสนว) หมูที่ 1 ตําบลโพนทราย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.66 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาถอน (สายบานนาถอน-หนองผือ)
หมูที่ 4 ตําบลโพนทราย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.67 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแกนเตา หมูที่ 6 ตําบลโพนทราย
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.68 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคําฮี หมูที่ 7 (สายบานนางตี - ที่พัก
สงฆมงคลธรรม) ตําบลโพนทราย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.69 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคําฮี หมูที่7 (สายนายบัวลา-วัดภู
นอย) ตําบลโพนทราย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.70 กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก บานมวงหัก หมูที่ 8 (สายบานนางบัวไล ศรีโย
หะ-บานนายอํานาจ ไชยายงค) ตําบลโพนทราย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.71 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนมวงพัฒนา หมูที่ 11 (สายบาน
นากาศ-หวยบางทราย) ตําบลโพนทราย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

หนาที่ 13 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 2.72 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนมวงพัฒนา หมูที่ 11 (สายบาน
ดอนมวงฯ-ภูถ้ําแสง ตําบลโพนทราย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.73 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหญาไซญ หมูที่ 13 (สายที่พัก
สงฆเฉลิมพระเกียรติ) ตําบลโพนทราย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.74 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแกนเตา หมูที่ 14 (สายบานนางกระ
จาค-ที่พักสงฆ) ตําบลโพนทราย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.75 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานมวงหัก หมูที่ 8 ตําบลโพนทราย
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.76 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนบานนาโก-บานโพนทราย) หมูที่ 3
ตําบลกุดแข-ตําบลโพนทราย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.77 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาถอน หมูที่ 10 ตําบลโพนทราย
อําเภอเมืองมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.78 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมทอลอดเหลี่ยม คสล. 1 ชองทาง
บานคําฮี หมูที่ 7 ตําบลโพนทราย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.79 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานมวงหัก หมูที่ 8 ตําบลโพนทราย
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.80 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนมวงพัฒนา (สายถนนลาดยางบานนายดาม) หมูที่ 11 ตําบลโพนทราย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.81 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองแคน หมูที่ 2 ตําบลดงเย็น
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.82 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองแคน หมูที่ 2 (ขางศูนย
พัฒนาเด็กบานหนองแคน) ตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

1,474,000

1,474,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

237,000

237,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

486,000

486,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

หนาที่ 14 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 2.83 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานปงโพน-บานคําบง หมูที่ 3 บาน
ปงโพน ตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.84 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสามขัว (สายคุมหนองแสง-ไปวัดปา
เทพนิมิตร) หมูที่ 4 ตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.85 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโพนสวาง หมูที่ 6 ตําบลดงเย็น
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.86 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคําบง หมูที่ 9 สายขางวัดปาสิงหคีรี
วรรณบานคําบง ตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.87 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานโนนสวรรค (ซอยสุวรรณ
โชติ) หมูที่ 11 ตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.88 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานภูทอง-บานนาสองเหมือง หมูที่
13 บานภูทอง ตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.89 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโพนสวาง หมูที่ 14 ตําบลดงเย็น
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.90 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดอนสมโฮง หมูที่ 4
ตําบลดงมอน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.91 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาพื้นที่การเกษตร หมูที่ 1 บานปาไร
ตําบลบานโคก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.92 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาพื้นที่การเกษตร หมูที่ 3 บานหนองบัว
ตําบลบานโคก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.93 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาพื้นที่การเกษตร หมูที่ 4 บานปากลวย
ตําบลบานโคก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

480,000

480,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

หนาที่ 15 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 2.94 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาพื้นที่การเกษตร หมูที่ 8 บานหนอง
แวง ตําบลบานโคก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.95 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาพื้นที่การเกษตร หมูที่ 10 บานพังคอง
ตําบลบานโคก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.96 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานปาไร ตําบลบานโคก อําเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.97 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานปาไร ตําบลบานโคก อําเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.98 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานปากลวย ตําบลบานโคก
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.99 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน เสนที่1 บานพังคอง หมูที่
5 ตําบลบานโคก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.100 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานสงเปอย ตําบลบานโคก
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.101 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน เสนที่1 หมูที่ 10 บานพัง
คอง ตําบลบานโคก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.102 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานคําปาหลาย ตําบลคําปา
หลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.103 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บานคําปาหลาย ตําบลคําปา
หลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.104 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานนาเสือหลาย ตําบลคําปา
หลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

494,500

494,500

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

494,500

494,500

หนาที่ 16 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 2.105 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานนาหนองยอ ตําบลคําปา
หลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.106 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บานโนนคํา ตําบลคําปาหลาย
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.107 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานนาตะแบง ตําบลคําปา
หลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.108 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บานแกง ตําบลคําปาหลาย
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.109 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 15 (สายโปงเอือด) บานสามขา
ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.110 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 17 บานสามขา ตําบลคําปาหลาย
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.111 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานนาคํานอย (สายทางไป
เทพนิมิตร) ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.112 กอสรางถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 15 บานสามขา (สายทางฟารม
จิ้งหวีด) ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.113 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 (ถนเสนบานนอย จากบาน
สังวาลย ออกไปบานนาย บุญลอม) บานพรานอน ตําบลคําอาฮวน อําเภอเมืองมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.114 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหอย หมูที่ 11 ตําบลบาง
ทรายใหญ อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.115 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหอย หมูที่ 6 ตําบลบางทราย
ใหญ อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

494,500

494,500

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

494,500

494,500

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

494,500

494,500

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

368,400

368,400

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

443,000

443,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

496,000

496,000

หนาที่ 17 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 2.116 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานนาโสก หมูที่ 3
ตําบลนาโสก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.117 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานนาหัวภู หมูที่ 9
ตําบลนาโสก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.118 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานบูรพาประชาสุข หมู
ที่ 14 ตําบล นาโสก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.119 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาสีนวน (คุมริมโขงเหนือ) หมูที่ 1
ตําบลนาสีนวน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.120 ปรับปรุงถนนสาย มห.2027 แยก ทล.12-บานตาดแคน อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.121 ปรับปรุงถนนสาย มห.4012 แยก ทล.2287- บานสานแว อ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.122 กอสรางถนน คสล.สายบานกิจกรรมหลักที่ 2.162 ใหมสองคอน-บาน
นิคมทหารผานศึก อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.123 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามหวยวังนอง พรอมถนนเชื่อมตอ
คสล. บานวังนองหมูที่ 6 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
แผนงานที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
แผนงานที่ 2 การเพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตร
แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร
3. โครงการพัฒนาและสงเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 3.1 จัดตั้งศูนยขยายพันธุมันสําปะหลังพันธุดี
กิจกรรมหลักที่ 3.2 โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ 3 ไร

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

500,000

500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

300,000

300,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

495,200

495,200

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

8,500,000

8,500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

23,200,000

23,200,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

14,500,000

14,500,000

1

2

อําเภอเมืองมุกดาหาร

10,200,000

10,200,000

1,700,000
1,200,000

1,700,000
1,200,000

500,000

500,000

1

2

1

2
หนาที่ 18 จาก 49

สนง.เกษตรจังหวัด
มุกดาหาร
เรือนจําชั่วคราวนาโสก

แผนงาน/โครงการ
(7)
แผนงานที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร
4. โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากร และผูประกอบการดานการเกษตรของจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 4.1 รพัฒนาการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหมจังหวัดมุกดาหารดวย แนวคิด
BCG Economy Model)
กิจกรรมหลักที่ 4.2 สรางและพัฒนา Young Smart Farmer
กิจกรรมหลักที่ 4.3 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูทางการเกษตรของผูสูงอายุเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมทางการตลาด (สินคาเกษตรจากผูสูงอายุสมัยใหม: Elderly Smart Product)
แผนงานที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
แผนงานที่ 2 การเพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตร
แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร
5. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตวและประมง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 5.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตแปลงใหญโคเนื้อคุณภาพมุกดาหารและโคขุนหนองสูง
ตลอดหวงโซการผลิต

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

1

2

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

1

2

1

2

สนง.เกษตรจังหวัด
มุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

1

2

สนง.ปศุสัตวจังหวัด
มุกดาหาร

กิจกรรมหลักที่ 5.2 สงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลากดแกว

1

2

กิจกรรมหลักที่ 5.3 คืนกบเขียดสูทองนา คืนกุงหอยปูปลาสูทองทุง (Ecological Farming)

1

2

สนง.ประมงจังหวัด
มุกดาหาร
สถานีพัฒนาที่ดิน
มุกดาหาร

6. โครงการเกษตรอัจฉริยะ Smart Farming
กิจกรรมหลักที่ 6.1 พัฒนาทักษะฝมือแรงงานดานการเกษตรดวยระบบดิจิทัล

1

2
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สนง.พัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดมุกดาหาร

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

6,713,000
3,000,000

6,713,000
3,000,000

1,713,000

1,713,000

2,000,000

2,000,000

2,503,900
512,100

2,503,900
512,100

1,800,000

1,800,000

191,800

191,800

891,500
891,500

891,500
891,500

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

7. โครงการมุกดาหาร Organic Valley
กิจกรรมหลักที่ 7.1 การนํารองจัดการขะอินทรียเชิงบูรณาการดวยเทคโนโลยี จังหวัดมุกดาหาร

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

7,564,100
7,564,100

7,564,100
7,564,100

172,369,300

172,369,300

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนสูสากล
แผนงานที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบการใหบริการโลจิสติกส (Logistic) เพื่อสนับสนุนการคา การลงทุน
1. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเสริมสรางศักยภาพบุคลากรภาครัฐ แรงงาน และผูประกอบการ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 1.1 งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข
1
2
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
238 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร

84,014,300

84,014,300

50,000,000
25,000,000

50,000,000
25,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.2 งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 2034
ตอน มุกดาหาร - นาสีนวน

25,000,000

25,000,000

1,668,000
500,000

1,668,000
500,000

668,000

668,000

500,000

500,000

1

2

สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัด
มุกดาหาร

รวม

1

2

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการคา การลงทุน เพื่อสรางโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
2. โครงการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงาน ผูประกอบการโลจิสติกส เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
สนง.จัดหางานจังหวัด
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาแรงงานในสถานประกอบการใหเปน smart worker
1
2
มุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีชั้นสูง
1
2
สนง.พัฒนาฝมือแรงงาน
มุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.3 การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1
2
สนง.ประชาสัมพันธ
จังหวัดมุกดาหาร

หนาที่ 20 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

แผนงานที่ 3 พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินคาและบริหารใหไดมาตรฐาน
3. โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคา OTOP ใหไดมาตรฐานสูตลาดภายในประเทศ
กิจกรรมหลักที่ 3.1 การพัฒนาชองทางการตลาดสินคา OTOP

1

2

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรมหลักที่ 3.2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา OTOP

1

2

กิจกรรมหลักที่ 3.3 สานสัมพันธสองแผนดิน

1

กิจกรรมหลักที่ 3.4 พัฒนามาตรฐานสินคา OTOP (Quadrant D)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

13,926,300
3,000,000

13,926,300
3,000,000

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร

1,000,000

1,000,000

2

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร

3,000,000

3,000,000

1

2

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร

2,180,000

2,180,000

กิจกรรมหลักที่ 3.5 การจัดงานแพรพรรณลุมน้ําโขงสูสากล

1

2

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร

4,026,600

4,026,600

กิจกรรมหลักที่ 3.6 สงเสริมการเชื่อมโยงการจําหนายสินคา OTOP ในระบบ E-commerce

1

2

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร

719,700

719,700

16,920,000
2,600,000

16,920,000
2,600,000

2,320,000

2,320,000

แผนงานที่ 4 สงเสริมการเปดตลาดและพัฒนาความรวมมือทางการคา การลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ
4. โครงการเชื่อมโยงตลาดสินคาและบริการเดนจังหวัดมุกดาหารสูตลาดอาเซียนพลัส
กิจกรรมหลักที่ 4.1 ตลาดประชารัฐ
1
2
กิจกรรมหลักที่ 4.2 สงเสริมความรวมมือตามกรอบความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง (Sister City)
และเสริมสรางความสัมพันธกับตางประเทศ

1

2

หนาที่ 21 จาก 49

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร
สํานักงานจังหวัด
มุกดาหาร

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

กิจกรรมหลักที่ 4.3 จัดแสดงและจําหนายสินคาชุมชนตลาดถนนคนเดิน
“ชิม ชอป ใช”

1

2

แผนงานที่ 4 สงเสริมการเปดตลาดและพัฒนาความรวมมือทางการคา การลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ
5. โครงการสงเสริมการคา การลงทุนของจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 5.1 สงเสริมและยกระดับผูประกอบการในจังหวัดมุกดาหาร
1
2
กิจกรรมหลักที่ 5.2 กิจกรรมการเจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงชองทางการตลาดสินคาในจังหวัด
มุกดาหาร

1

2

หนวยดําเนินการ
(10)
สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.พาณิชยจังหวัด
มุกดาหาร

สนง.พาณิชยจังหวัด
มุกดาหาร
สนง.พาณิชยจังหวัด
มุกดาหาร

รวม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการทองเที่ยวตามวิถีชีวิตลุมน้ําโขง
แผนงานที่ 1 การพัฒนาเสนทางแหลงทองเที่ยวสินคาและบริการดานการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรมอยางเปนระบบ
1.โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะและวัฒนธรรมอยางเปนระบบ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 สืบสานความสัมพันธสองฝงโขง (อนุสรณสถานทานหนูฮัก พูมสะหวัน)
1
1
อําเภอหวานใหญ
กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรอุทยาน
1
1
อําเภอดอนตาล
สมเด็จยา (ฐานวรพัฒน)
กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาแหลงทองเที่ยวแกงทางลาว บานหนองแคน ม.7 ต.หนองสูงใต
1
1
อําเภอหนองสูง
กิจกรรมหลักที่ 1.4 ปรับปรุงภูมิทัศนน้ําตกแกงทางลาว ตําบลหนองสูงใต
1
1
อําเภอหนองสูง
กิจกรรมหลักที่ 1.5 ปรับปรุงศูนย OTOP อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร
1
1
อําเภอนิคมคําสรอย

หนาที่ 22 จาก 49

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

12,000,000

12,000,000

1,500,000
500,000

1,500,000
500,000

1,000,000

1,000,000

84,014,300

84,014,300

998,899,550

998,899,550

62,741,000
1,000,000
2,905,000

62,741,000
1,000,000
2,905,000

5,000,000
1,000,000
500,000

5,000,000
1,000,000
500,000

แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 1.6 ปรับปรุงผลิตภัณฑปลาและของฝากบานเรืองเจริญ หมูที่ 12
ตําบลนิคมคําสรอย อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 1.7 กอสรางพิพิธภัณฑ 4 แผนดิน

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

1

1

อําเภอนิคมคําสรอย

2,000,000

2,000,000

1

1

สนง.ทองถิ่นจังหวัด
มุกดาหาร/เทศบาล
ตําบลดอนตาล

35,000,000

35,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.8 ปรับภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวรอบอางเก็บน้ําหวยขี้เหล็ก ทาเดชจํานงค
1
กิจกรรมหลักที่ 1.9 ยกระดับความปลอดภัยและสรางความมั่นใจแกนักทองเที่ยวในจังหวัด
1
มุกดาหาร
2. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเขาแหลงทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพุทธสถานดานพระอินทร
1
1
กิจกรรมหลักที่ 2.2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว
1
กิจกรรมหลักที่ 2.3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเตาถาน อ.นิคมคําสรอย
กิจกรรมหลักที่ 2.4 กอสรางถนนแอสฟสติกคอนกรีต บานเปา หมู 3,5 ต.บานเปา
1
กิจกรรมหลักที่ 2.5 จัดทําปายประชาสัมพันธบอกเสนทางแหลงทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
1

1
1

อําเภอนิคมคําสรอย
ตํารวจภูธรจังหวัด
มุกดาหาร

5,000,000
10,336,000

5,000,000
10,336,000

1
1
1
1
1

อําเภอนิคมคําสรอย
อําเภอนิคมคําสรอย
อําเภอนิคมคําสรอย
อําเภอหนองสูง
สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร

827,285,900
4,000,000
6,000,000
2,000,000
8,275,900
2,000,000

827,285,900
4,000,000
6,000,000
2,000,000
8,275,900
2,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.6 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติก บานคํานางโอก - ภูหลมขุม

1

1

แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร

20,000,000

20,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.7 กอสรางถนน คสล. บานรมเกลา (ผัง 2) หมูที่ 1 - ทุงกังหันลม (ภูยางเดี่ยว)
กิจกรรมหลักที่ 2.8 กอสรางถนนลาดยาง สายหนองลําดวน หมูที่ 9 ตําบลโชคชัย -หนองสระพัง
หมูที่ 7 ตําบลกกแดง

1
1

1
1

แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แขวงทางหลวงมุกดาหาร

10,000,000
32,322,000

10,000,000
32,322,000

หนาที่ 23 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

กิจกรรมหลักที่ 2.9 ปรับปรุงถนนเลียบแมน้ําโขงบริเวณทาน้ําอําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

1

1

แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร

14,500,000

14,500,000

กิจกรรมหลักที่ 2.10 ปรับปรุงภูมิทัศนเมืองมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.11 ปรับปรุงลานกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและบริการจังหวัด
มุกดาหาร (ระยะที่ 3) อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.12 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งหนองคา บานปงขาม ตําบลปงขาม
อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ระยะที่ 2
กิจกรรมหลักที่ 2.13 กอสรางศูนยขอมูลบริการนักทองเที่ยวทุงกังหันลมจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาตะแบง หมูที่ 4 บานนา
ตะแบง ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูไมซาง หมูที่ 9 บานทรายทอง
ตําบลนาอุดม อําแภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.16 ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (จวนผูวา
ราชการจังหวัดมุกดาหารหลังเกา) ระยะที่ 2
กิจกรรมหลักที่ 2.17 ปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติและถนนนิคมคําสรอยพรอมกอสรางสะพาน
ขามอางเก็บน้ําหวยขี้เหล็ก
กิจกรรมหลักที่ 2.18 ปรับปรุงภูมิทัศนถนนเฉลิมพระเกียรติและจุดชมวิวลาน 3 ธรรม ริมแมน้ํา
โขง อ.ดอนตาล
กิจกรรมหลักที่ 2.19 ปรับปรุงภูมิทัศนหมูบานคํานางโอก
กิจกรรมหลักที่ 2.20 กอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยวในพื้นที่ตําบล จํานวน 4 แหง อําเภอ
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

1
1

1
1

63,886,000
20,000,000

63,886,000
20,000,000

1

1

30,000,000

30,000,000

1
1

1
1

4,000,000
6,486,000

4,000,000
6,486,000

1

1

5,516,000

5,516,000

1

1

2,500,000

2,500,000

1

1

245,000,000

245,000,000

1

1

330,000,000

330,000,000

1
1

1
1

เทศบาลเมืองมุกดาหาร
สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดมุกดาหาร
สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดมุกดาหาร
อําเภอนิคมคําสรอย
สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดมุกดาหาร
สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดมุกดาหาร
สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดมุกดาหาร
สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดมุกดาหาร
สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดมุกดาหาร
อําเภอนิคมคําสรอย
อําเภอหนองสูง

800,000
20,000,000

800,000
20,000,000

หนาที่ 24 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

แผนงานที่ 1 การพัฒนาเสนทาง แหลงทองเที่ยว สินคาและบริการดานการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรมอยางเปนระบบ
แผนงานที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดตามแนวคิดการสื่อสารตามตลาดแบบบูรณาการ
แผนงานที่ 4 ขยายความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมดานทองเที่ยวระหวางเครือขายและพันธมิตร
3. โครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ ดานการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดมุกดาหารสูความยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 3.1 สงเสริมกิจกรรมวิ่งมุกดาหาร ฮาลฟมาราธอนนานาชาติเพื่อการทองเที่ยว
1
1
สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 3.2 สงเสริมประเพณีสงกรานตวิถีพุทธ 4 แผนดิน อินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร
1
1
สทกจ.มห. /สนง.
วัฒนธรรม /เทศบาลเมือง

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

44,306,000
3,000,000

44,306,000
3,000,000

1,000,000

1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.3 เทศกาลปใหมวิถีไทย ชนเผาเลียบแมน้ําโขง จังหวัดมุกดาหารเชื่อโยงสอง
จังหวัด สองประเทศ (ราชอาณาจักรไทย จังหวัดมุกดาหาร - สปป.ลาว แขวงสะหวันนะเขต)

1

1

สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร

2,000,000

2,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.4 แขงขันเรือยาวประเพณีเรือมังกร - เรือพญานาค ประเพณีออกพรรษา 2 ฝง
โขง

1

1

สทกจ.มห./ททท.กกท/
สมาคมกีฬา/เทศบาล
เมือง

5,000,000

5,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.5 ประชาสัมพันธเสนทางทองเที่ยว สายธารแหงศรัทธา พญานาคาลุมน้ําโขง

1

1

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด/
สทกจ.มห./สมาคม
ธุรกิจทองเที่ยวจังหวัด
มุกดาหาร

4,000,000

4,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.6 พัฒนาการตลาด กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวจังหวัด
มุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 3.7 ปนจักรยาน 2 ลอ 2 นอง ทอง 2 แผนดิน (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)

1

1

2,000,000

2,000,000

1

1

สนง.ประชาสัมพันธ
จังหวัด/สวท. มห.
สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร

2,000,000

2,000,000

หนาที่ 25 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

กิจกรรมหลักที่ 3.8 ถนนวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว บานหนองสูง ม.8 ต.หนองสูงเหนือ
กิจกรรมหลักที่ 3.9 งานประเพณีประจําป “โฮมเหงา เผาผูไทย ไหวพระไกรสรราช เมืองหนองสูง”
กิจกรรมหลักที่ 3.10 งานประเพณีบรูไฮไทโซ จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 3.11 งานประเพณีบุญขาวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 3.12 มหกรรมบุญขาวจี่ในวิถีกลุมชาติพันธุจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 3.13 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา (SPORT TOURISM) จังหวัดมุกดาหาร

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

กิจกรรมหลักที่ 3.14 การพัฒนาการตลาด กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 3.15 การจัดทําปาย LED Full Color เพื่อประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส จังหวัด
มุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 3.16 การจัดประกวดหนังสั้นเพื่อประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร

1

1

1

1

1

1

กิจกรรมหลักที่ 3.17 การเชาปายบิลบอรดเพื่อประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

1

1

กิจกรรมหลักที่ 3.18 การจางเหมาออกแบบและผลิตสื่อ วีดีทัศนประชาสัมพันธเสนทางชุมชน
ทองเที่ยว และเผยแพร ทางสื่อโซเชียล โทรทัศน สนามบิน รถไฟฟา และปาย Billboard

1

กิจกรรมหลักที่ 3.19 จางเหมาโครงการมหัศจรรยสีสันลุมน้ําโขง MUKDAHAN FESTIVAL 252 ป 1

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

อําเภอหนองสูง
อําเภอหนองสูง
อําเภอดงหลวง
อ.เมืองมุกดาหาร
อําเภอคําชะอี
สนง.การทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดมุกดาหาร
สนง.ประชาสัมพันธ
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ประชาสัมพันธ
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ประชาสัมพันธ
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.ประชาสัมพันธ
จังหวัดมุกดาหาร

600,000
1,200,000
500,000
500,000
500,000
3,006,000

600,000
1,200,000
500,000
500,000
500,000
3,006,000

500,000

500,000

4,000,000

4,000,000

1,900,000

1,900,000

3,400,000

3,400,000

1

สนง.ประชาสัมพันธ
จังหวัดมุกดาหาร

4,000,000

4,000,000

1

สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร

1,500,000

1,500,000

หนาที่ 26 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

กิจกรรมหลักที่ 3.20 จัดกิจกรรมประเพณีตํานานสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่น "สืบฮอยตา วาฮอยปู
ประจําป 2565 อําเภอนิคมคําสรอย

1

1

อําเภอนิคมคําสรอย

1,000,000

1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.21 ประเพณีบุญมหาชาติ "กินขาวปุนบุญผะเหวด ฟงเทศมหาชาติ
อําเภอนิคมคําสรอย"

1

1

อําเภอนิคมคําสรอย

700,000

700,000

กิจกรรมหลักที่ 3.22 กิจกรรมหนาวนี้ที่รวมเกลา
1
1
กิจกรรมหลักที่ 3.23 สงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชน 4 ชุมชน อําเภอคําชะอี
1
1
4. โครงการยกระดับมาตรฐานบุคลากร สินคาและการบริการทางการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสูความยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 4.1 จัดประชุมพัฒนาความรวมมือดานการทองเที่ยว 3 จังหวัด 3 ประเทศ (ลาว
1
1
เวียดนาม ไทย)

อําเภอนิคมคําสรอย
อําเภอคําชะอี

1,000,000
1,000,000
15,158,200
3,000,000

1,000,000
1,000,000
15,158,200
3,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.2 พัฒนายกระดับมาตรฐานสินคาและบริการดานการทองเที่ยวดาน อาหาร
แหลงทองเที่ยว และการบริการจังหวัดมุกดาหาร

1

1

สาธารณสุข/พัฒนา
ชุมชน/(สทกจ.มห)/สนง.
วัฒนธรรม

3,000,000

3,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.3 อบรมอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

1

1

ตํารวจทองเที่ยว/ภูธร
จังหวัด/สนง.ทองเที่ยว

2,000,000

2,000,000

1
1

สนง.พัฒนาชุมชน
สนง.พัฒนาชุมชน

1
1

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
สนง.การทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดมุกดาหาร
สนง.การทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดมุกดาหาร

2,158,200
5,000,000
19,737,000
1,524,000
1,000,000

2,158,200
5,000,000
19,737,000
1,524,000
1,000,000

831,000

831,000

กิจกรรมหลักที่ 4.4 พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเพื่อการทองเที่ยว
1
กิจกรรมหลักที่ 4.5 ขยายผลชุมชนการทองเที่ยว OTOP นวัติวิถีจังหวัดมุกดาหาร
1
5. โครงการยกระดับมาตรฐานแหลงทองเที่ยวและสินคา การบริการ ทางการทองเที่ยว อยางเปนระบบ
กิจกรรมหลักที่ 5.1 ยกระดับแหลงโบราณใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ไดมาตรฐาน
1
กิจกรรมหลักที่ 5.2 เสริมสรางทักษะการบริการสูความเปนเลิศใหกับบุคลากรทางการทองเที่ยว
1
(รถสามลอรับจาง รถโดยสารประจําทาง ผูประกอบการรานอาหารและขายของที่ระลึก)
กิจกรรมหลักที่ 5.3 เสริมสรางเครือขายมัคคุเทศกและอาสาสมัครนําเที่ยวเพื่อเรียนรูศักยภาพ
1
การทองเที่ยวและบริการจังหวัดมุกดาหาร

1

หนาที่ 27 จาก 49

สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร

แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 5.4 เพิ่มศักยภาพและยกระดับการทองเที่ยวทางธรรมชาติจังหวัดมุกดาหารสู
สากล
กิจกรรมหลักที่ 5.5 พัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวจังหวัด
มุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 5.6 ขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดคุณธรรม เมืองนาอยู ควบคูคุณธรรม
กิจกรรมหลักที่ 5.7 สืบทอดเรือพายวัฒนธรรมแหงวิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง
กิจกรรมหลักที่ 5.8 สืบสานความสัมพันธสองฝงโขง
กิจกรรมหลักที่ 5.9 พัฒนาฝมือแรงงานบุคลากรดานการทองเที่ยวและบริการใหไดมาตรฐาน
และมีทักษะในการประกอบอาชีพ

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

กิจกรรมหลักที่ 5.10 พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเพื่อการทองเที่ยว

1

1

กิจกรรมหลักที่ 5.11 ทดสอบโปรแกรมการทองเที่ยวชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัด
มุกดาหาร

1

1

แผนงานที่ 5 สรางแรงบันดาลใจ ในการประกอบอาชีพ เรงฟนฟูเศรษฐกิจ
6. โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษยจังหวัดมุกดาหาร สูความยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 6.1 จัดประกวดคลิปวีดีทัศน สรางแรงบันดาลใจ ในการประกอบอาชีพ หัวขอ
Inspiration for your career

1

3

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2561 - 2565

สนง.ทสจ.มห. /อุทยาน
แหงชาติภูผาเทิบ
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
อําเภอหวานใหญ
อําเภอหวานใหญ
สนง.พัฒนาฝมือแรงงาน
มุกดาหาร

5,490,000

5,490,000

722,400

722,400

2,105,800
648,000
308,200
498,000

2,105,800
648,000
308,200
498,000

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร

5,409,600

5,409,600

1,200,000

1,200,000

500,000
500,000

500,000
500,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

สนง.ประชาสัมพันธ
จังหวัดมุกดาหาร

แผนงานที่ 1 การพัฒนาเสนทาง แหลงทองเที่ยว สินคาและบริการดานการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรมอยางเปนระบบ
แผนงานที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดตามแนวคิดการสื่อสารตามตลาดแบบบูรณาการ
7. โครงการพัฒนาแพลตฟอรมมุกดาหารไมทิ้งกันจังหวัดมุกดาหารและประชาสัมพันธการดําเนินชีวิตวิถีใหมในเขตสงเสริมเมืองอัจฉริยะจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 7.1 พัฒนาแพลตฟอรมมุกดาหารไมทิ้งกันจังหวัดมุกดาหารและประชาสัมพันธ
1
2
สํานักงานจังหวัด
การดําเนินชีวิตวิถีใหมในเขตสงเสริมเมืองอัจฉริยะจังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร
หนาที่ 28 จาก 49

พ.ศ.
2565

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

แผนงานที่ 5 พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสูความยั่งยืน
8. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย พัฒนาทักษะวิถีชีวิตใหม (New Normal) วิถีไทย วิถีวัฒนธรรม
กิจกรรมหลักที่ 8.1 ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ รณรงค ใหความรู เรื่อง วัฒนธรรมความปลอดภัย
1
3
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
และพัฒนาทักษะวิถีชีวิตใหม (New Normal) จัดกิจกรรมให บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน
มุกดาหาร
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดมุกดาหาร โดยสงเสริมการนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
กิจกรรมหลักที่ 8.2 รณรงค สงเสริม และสรางความรูเกี่ยวการเริ่มตนใหมสรางวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยและพัฒนาทักษะวิถีชีวิตใหม (New Normal)

1

3

แผนงานที่ 5 พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสูความยั่งยืน
9. โครงการมหกรรมวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 9.1 การประกวดเส็งกลองกิ่ง
1
2
กิจกรรมหลักที่ 9.2 การประกวดอาหารพื้นบานชาติพันธุ

1

2

กิจกรรมหลักที่ 9.3 การประกวดขันหมากเบ็ง

1

2

กิจกรรมหลักที่ 9.4 ประกวดลําผญา

1

2

กิจกรรมหลักที่ 9.5 จัดทําหนังสือ 8 วิถี วัฒนธรรมชาติพันธุ จังหวัดมุกดาหาร 3 ภาษา

1

3

กิจกรรมหลักที่ 9.6 จัดงานมหกรรมชาติพันธุ

1

3

หนาที่ 29 จาก 49

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

605,000
430,000

605,000
430,000

175,000

175,000

2,047,250
114,000

2,047,250
114,000

51,000

51,000

51,000

51,000

106,000

106,000

382,750

382,750

1,342,500

1,342,500

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

แผนงานที่ 5 พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสูความยั่งยืน
10. โครงการยกระดับการจัดงานกฐินน้ําบูชาพญานาค จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 10.1 จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวของกฐินน้ํา
1
3

หนวยดําเนินการ
(10)

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

1,000,000
20,000

1,000,000
20,000

100,000

100,000

350,000

350,000

300,000

300,000

กิจกรรมหลักที่ 10.2 จัดกิจกรรมการทอดกฐินน้ํา

1

3

กิจกรรมหลักที่ 10.3 จัดกิจกรรมการแสดงของศิลปนพื้นบานความเชื่อ

1

3

กิจกรรมหลักที่ 10.4 จําหนายผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมจังหวัดมุกดาหาร

1

3

กิจกรรมหลักที่ 10.5 จัดกิจกรรมสํารวจ รวบรวม เสนทางยอนตํานานพญานาคราช ออนซอน
กลุมชาติพันธุลุมน้ําโขงจังหวัดมุกดาหาร เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว

1

3

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

30,000

30,000

กิจกรรมหลักที่ 10.6 กิจกรรมจําหนายผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

1

3

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

50,000

50,000

กิจกรรมหลักที่ 10.7 จัดกิจกรรมจุดเทียนขึ้นภู เชิดชูมุกดาหาร นมัสการพระใหญ ไหวพญามหา
มุนีนิลปาลนาคราช

1

3

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

150,000

150,000

2,005,800
500,000

2,005,800
500,000

แผนงานที่ 5 พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสูความยั่งยืน
11. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย “จังหวัดคุณธรรม มุกดาหาร เมืองนาอยู ”
กิจกรรมหลักที่ 11.1 จัดกิจกรรมอบรมใหความรู เขาคาย เยาวชน เด็กยุคใหม ใสใจคุณธรรม
1
3

หนาที่ 30 จาก 49

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

กิจกรรมหลักที่ 11.2 จัดใหมีการคัดเลือก และมอบรางวัล บุคล ชุมชน องคกร จังหวัดคุณธรรม
ดีเดน ภายใตคุณธรรม หลัก 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

1

3

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

500,000

500,000

กิจกรรมหลักที่ 11.3 จัดกิจกรรม ตลาดนัดคุณธรรม จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว

1

3

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

1,005,800

1,005,800

1,598,000
860,000

1,598,000
860,000

แผนงานที่ 5 พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสูความยั่งยืน
12. โครงการการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตามรอยพระอริยสงฆในตํานาน และสายธารแหงศรัทธาพญานาคา เมืองมุกดาหาร”
กิจกรรมหลักที่ 12.1 การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยว และเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1
2
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ตามเสนทางธรรมะ สูชีวิตวิถีใหม “ตามรอยพระอริยสงฆในตํานาน เมืองมุกดาหาร”
มุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 12.2 การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวและเสนทางทองเที่ยว “สายธารแหง
ศรัทธา พญานาคา เมืองมุกดาหาร”

1

2

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

58,000

58,000

กิจกรรมหลักที่ 12.3 จัดการทองเที่ยวตามโปรแกรมและเสนทาง “สัมผัสวิถีชุมชนทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม Amazing เมืองมุกดาหาร” เต็มรูปแบบ ใหกับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวทั้งใน
และตางประเทศ

1

2

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

680,000

680,000

1,222,400
122,400

1,222,400
122,400

แผนงานที่ 5 พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสูความยั่งยืน
13. โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 13.1 จัดประชุมอบรมใหความรู
1
2
- ดานเทคนิคการเขียน Story Board
- เทคนิคการถายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
- เทคนิคการตัดตอภาพ เพื่อจัดทําสื่อดิจิทัล ในรูปแบบคลิปวิดีโอ

หนาที่ 31 จาก 49

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

กิจกรรมหลักที่ 13.2 จัดการประกวดการจัดทําสื่อดิจิทัล
- สื่อประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว ดานธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม (เสียงภาษาไทย)
- สื่อประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว ดานธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม (เสียงอังกฤษ)

1

2

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

600,000

600,000

กิจกรรมหลักที่ 13.3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษยจังหวัดมุกดาหาร สูความ
ยั่งยืน ป 2565
กิจกรรมยอยที่ 1 (ตนทาง) จัดประกวดคลิปวีดีทัศน สรางแรงบันดาลใจ ในการประกอบอาชีพ
หัวขอ Inspiration for your career จังหวัดมุกดาหาร โดยจัดใหมีเงินรางวัลผูชนะการ
ประกวดอยางนอย 4 ลําดับ คือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย
กิจกรรมยอยที่ 2 (กลางทาง) บันทึกวีดีทัศน ทั้ง 4 เรื่อง ลงบนแผน DVD บรรจุกลองสลิมใส 500
แผน และเผยแพรประชาสัมพันธทาง Facebook , Youtube ไมนอยกวา 1 เดือน

1

2

สนง.ประชาสัมพันธ
จังหวัดมุกดาหาร

500,000

500,000

แผนงานที่ 5 พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสูความยั่งยืน
14. โครงการยกระดับแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตํานานพญานาควิถีลุมแมน้ําโขง และแหลงเรียนรูโบราณคดี โบราณสถาน สูเสนทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 14.1 สํารวจ และปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สําคัญของจังหวัด
1
2
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร
มุกดาหาร

5,193,000
1,145,500

5,193,000
1,145,500

กิจกรรมหลักที่ 14.2 พัฒนาตอยอดกิจกรรมทางวัฒนธรรม

1

2

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

1,298,000

1,298,000

กิจกรรมหลักที่ 14.3 การจัดงาน “สายธารแหงศรัทธา พญานาคา วิถีลุมน้ําโขงจังหวัดมุกดาหาร”

1

2

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

2,749,500

2,749,500

หนาที่ 32 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

แผนงานที่ 5 พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสูความยั่งยืน
15. โครงการกอตั้งพิพิธภัณฑเมืองมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 15.1 ปรับปรุงอาคารที่วาการอําเภอเมืองมุกดาหาร ตามรูปแบบที่กําหนด
1
6
- ปรับปรุงพื้นไม (ไมสัก) ที่ชํารุด ใหคงสภาพเดิม
- เปลี่ยนหลังคาใหม ใหคงรูปแบบและสถาปตยกรรมเดิม
- ปรับปรุงทําบันใดทางขึ้น
- ปรับปรุงโครงสรางอาคารใหแข็งแรง
- เปลี่ยนบานประตู หนาตาง ใหเปนไมสัก และจัดทําลวดลายใหสวยงาม
- เปลี่ยนฝาหลังคา ใหเปนไม
- ทางสี ภายนอก ภายในอาคาร
- ปรับปรุงระบบไฟฟา ภายในอาคาร และไฟสองสวางตัวอาคาร
กิจกรรมหลักที่ 15.2 จัดเก็บขอมูล สืบคน ศึกษาวิเคราะห วางแผนรูปแบบการพัฒนาและ
นําเสนอภายในบริเวณพิพิธภัณฑเมืองมุกดาหาร

1

6

หนวยดําเนินการ
(10)

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

รวม
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบสวัสดิการ โครงสรางพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
1. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 1.1 สงเสริมสรางภูมิคุมกันอุบัติเหตุทางถนนและภูมิคุมกันดานความปลอดภัย
1
4
สนง.ปภ.มห
ในการดําเนินชีวิตแกชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

หนาที่ 33 จาก 49

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

11,500,000
10,000,000

11,500,000
10,000,000

1,500,000

1,500,000

998,899,550

998,899,550

298,526,500

298,526,500

10,670,000
670,000

10,670,000
670,000

แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 1.2 ติดตั้งไฟฟาสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ในพื้นที่จุด
เสี่ยงจังหวัดมุกดาหาร
2. โครงการ smart infrastructure to smart living
กิจกรรมหลักที่ 2.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังโรงเรียนบานแวง บานแวง ม.3 ตําบล
หนองสูงใต อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)
1

4

หนวยดําเนินการ
(10)
แขวงทางหลวงมุกดาหาร

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

10,000,000

10,000,000
190,068,500
500,000

1

4

อําเภอหนองสูง

190,068,500
500,000

กิจกรรมหลักที่ 2.2 กอสรางถนนคอนกรีตรอบหมูบาน บานโคกหินกอง ม.5 ตําบลหนองสูงใต
อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

1

4

อําเภอหนองสูง

2,000,000

2,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนองแคน ม.7 ตําบล
หนองสูงใต อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

1

4

อําเภอหนองสูง

500,000

500,000

กิจกรรมหลักที่ 2.4 กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคําผักกูด ตําบลกกตูม อําเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร

1

4

อําเภอดงหลวง

3,100,000

3,100,000

กิจกรรมหลักที่ 2.5 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.ถ.1-0019 บานแกนเตา ตําบลโพนทราย – บานดงยาง ตําบลกุดแข อําเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร

3

4

องคการบริหารสวน
จังหวัดมุกดาหาร

9,958,000

9,958,000

กิจกรรมหลักที่ 2.6 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย อบจ.มห. บานศูนยไหม ตําบลมุกดาหาร – บานคําเขือง ตําบลคําอาฮวน
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

3

4

องคการบริหารสวน
จังหวัดมุกดาหาร

9,996,000

9,996,000

กิจกรรมหลักที่ 2.7 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.ถ.1-0007 บานผึ่งแดด ตําบลผึ่งแดด อําเภอเมือง – บานแฝก ตําบล
โพนงาม อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

3

4

องคการบริหารสวน
จังหวัดมุกดาหาร

9,996,000

9,996,000

หนาที่ 34 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

กิจกรรมหลักที่ 2.8 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.3017 บานหนองแวง ตําบลบานโคก – บานนาโด ตําบลนาโสก อําเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร

3

4

องคการบริหารสวน
จังหวัดมุกดาหาร

9,990,000

9,990,000

กิจกรรมหลักที่ 2.9 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.ถ.1-0004 บานหวยทราย ตําบลคําชะอี – บานหวยลําโมง ตําบลคําบก
อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

3

4

องคการบริหารสวน
จังหวัดมุกดาหาร

9,990,000

9,990,000

กิจกรรมหลักที่ 2.10 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.ถ.1-0023 วัดปานิคมฤทธานุสรณ ตําบลดอนตาล – บานนาสะเม็ง ตําบล
นาสะเม็ง อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

3

4

องคการบริหารสวน
จังหวัดมุกดาหาร

9,929,000

9,929,000

กิจกรรมหลักที่ 2.11 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.ถ.1-0009 บานดง ตําบลบานแกง – บานนายอ ตําบลเหลาหมี อําเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

3

4

องคการบริหารสวน
จังหวัดมุกดาหาร

9,911,000

9,911,000

กิจกรรมหลักที่ 2.12 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.ถ.1-0031 บานคําเชียงสา ตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย – บานนา
ทาม ตําบลปาไร อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

3

4

องคการบริหารสวน
จังหวัดมุกดาหาร

9,962,000

9,962,000

กิจกรรมหลักที่ 5.13 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.ถ.1-0032 บานนาหลวง ตําบลกกแดง อําเภอนิคมคําสรอย – บานโคกปง
เปอย ตําบลนาโสก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

3

4

องคการบริหารสวน
จังหวัดมุกดาหาร

9,960,000

9,960,000

กิจกรรมหลักที่ 2.14 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.ถ.1-0015 บานเปยด ตําบลดงหลวง – บานหนองหนาว ตําบลหนองบัว
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

3

4

องคการบริหารสวน
จังหวัดมุกดาหาร

9,912,000

9,912,000

หนาที่ 35 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

กิจกรรมหลักที่ 2.15 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย อบจ.มห. บานเปยด ตําบลดงหลวง – บานหนองแคน ตําบลหนองแคน
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

3

4

องคการบริหารสวน
จังหวัดมุกดาหาร

9,998,000

9,998,000

กิจกรรมหลักที่ 2.16 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย มห.ถ.1-0020 บานพาลุกา
ตําบลชะโนด – บานนาขามปอม ตําบลบางทรายนอย อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร

3

4

องคการบริหารสวน
จังหวัดมุกดาหาร

9,955,000

9,955,000

กิจกรรมหลักที่ 2.17 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In-Place
Recycling) สาย อบจ.มห. บานดอน ตําบลบางทรายนอย อําเภอหวานใหญ – บานนาตะแบง
ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

3

4

องคการบริหารสวน
จังหวัดมุกดาหาร

9,950,000

9,950,000

กิจกรรมหลักที่ 2.18 กอสรางระบบระบายน้ํา ถนนวิวิธสุรการ
กิจกรรมหลักที่ 2.19 กอสรางระบบระบายน้ํา ซอยนิติรัฐ
กิจกรรมหลักที่ 2.20 กอสรางระบบระบายน้ํา ซอยศรีนาแกว
กิจกรรมหลักที่ 2.21 กอสรางสะพาน คสล.ขามหวยแข
กิจกรรมหลักที่ 2.22 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรโครงการปูทับดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย
แสงอรุณ 1

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

เทศบาลเมืองมุกดาหาร
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
เทศบาลเมืองมุกดาหาร

30,000,000
2,074,000
1,060,000
6,650,000
2,258,000

30,000,000
2,074,000
1,060,000
6,650,000
2,258,000

กิจกรรมหลักที่ 2.23 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรโครงการปูทับดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย
ราษฎรบํารุง

3

4

เทศบาลเมืองมุกดาหาร

1,462,000

1,462,000

กิจกรรมหลักที่ 2.24 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรโครงการปูทับดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย
สายเชื้อ

3

4

เทศบาลเมืองมุกดาหาร

1,912,500

1,912,500

กิจกรรมหลักที่ 2.25 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรโครงการปูทับดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย
ยุทธกาจรวมถึง ซอยขางธนาคารกรุงไทย

3

4

เทศบาลเมืองมุกดาหาร

1,341,000

1,341,000

หนาที่ 36 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

กิจกรรมหลักที่ 2.26 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรโครงการปูทับดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย
ตาดแคน 22

3

4

เทศบาลเมืองมุกดาหาร

2,047,500

2,047,500

กิจกรรมหลักที่ 2.27 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรโครงการปูทับดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย
ตาดแคน 18

3

4

เทศบาลเมืองมุกดาหาร

4,401,000

4,401,000

กิจกรรมหลักที่ 2.28 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรโครงการปูทับดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย
ศรีมันตระ

3

4

เทศบาลเมืองมุกดาหาร

1,255,500

1,255,500

23,499,200
773,600

23,499,200
773,600

3. โครงการยกระดับคุณภาพการเขาถึงบริการพื้นฐานของรัฐ smart service
กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาศักยภาพและสรางความเขมแข็งเครือขายในการเฝาระวัง เตรียม
ความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพในหมูบานชายแดน และพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร

1

3

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร

กิจกรรมหลักที่ 3.2 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี จังหวัด
มุกดาหาร

1

3

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร

410,000

410,000

กิจกรรมหลักที่ 3.3 พัฒนาศักยภาพสรางความรอบรูเรื่องวัณโรคในชุมชนและสรางความ
ตระหนักในการเขาถึงการรักษาที่รวดเร็ว จังหวัดมุกดาหาร

1

3

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร

931,200

931,200

กิจกรรมหลักที่ 3.4 ปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ

1

3

สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดมุกดาหาร

1,400,000

1,400,000

กิจกรรมหลักที่ 3.5 ปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ

1

3

สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดมุกดาหาร

640,000

640,000

หนาที่ 37 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

กิจกรรมหลักที่ 3.6 สรางอาชีพคนพิการ ผูดูแลคนพิการ และครอบครัว
ตามวิถีความพอเพียงสูเปาหมายการพึ่งตนเอง จังหวัดมุกดาหาร

1

3

สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดมุกดาหาร

700,000

700,000

กิจกรรมหลักที่ 3.7 เรงรัดการปองกันและควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออกจังหวัดมุกดาหาร

1

3

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร

3,945,600

3,945,600

กิจกรรมหลักที่ 3.8 พัฒนาเพื่อยกระดับระบบบริการดานสุขภาพเพื่อประชาชนจังหวัด
มุกดาหารดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ

1

3

โรงพยาบาลมุกดาหาร

14,698,800

14,698,800

73,480,600
1,680,500

73,480,600
1,680,500

4. โครงการ คนมุกดาหารดี เกง เปนสุขทุกชวงชีวิต smart people
กิจกรรมหลักที่ 4.1 การเสริมสรางความเขมแข็งการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสูการเปนผูใหญ
คุณภาพ (Smart kids to Smart people)

1

3

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร

กิจกรรมหลักที่ 4.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ (Smart Kids)
กิจกรรมหลักที่ 4.3 สงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยผานการเรียนรูแบบลงมือ (Active Leaning)
กระทํา ดวยระบบไฮสโคป (High Scope)

1
1

3
3

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร

2,500,000
800,000

2,500,000
800,000

กิจกรรมหลักที่ 4.4 เสริมสรางศักยภาพการเปนพลเมืองอาเซียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
มุกดาหาร

1

3

สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร

500,000

500,000

กิจกรรมหลักที่ 4.5 เยาวชนรักถิ่นสานศิลปมุกดาหาร

1

3

900,000

900,000

กิจกรรมหลักที่ 4.6 วิจัยและพัฒนาการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

1

3

สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร

300,000

300,000

กิจกรรมหลักที่ 4.7 เยาวชนมุกดาหารสรางสรรคผลิตหนังสั้นเพื่อชุมชน (Young Mukdahan
Films)

1

3

สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร

500,000

500,000

กิจกรรมหลักที่ 4.8 วิทยาลัย ฒ ผูเฒา (Smart Elderly)

1

3

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

2,400,000

2,400,000

หนาที่ 38 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

กิจกรรมหลักที่ 4.9 พื้นที่ตนแบบการพัฒนาชุมชน ตามแนวคิด “มุกดาหารเมืองสามธรรม”
(Smart Community)

1

3

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

2,500,000

2,500,000

กิจกรรมหลักที่ 4.10 พัฒนากําลังคนทางดานดิจิทัลเพื่อสรางธุรกิจเทคโนโลยี (Tech Startup)

1

3

วิทยาลัยการอาชีพนว
มินทราชินีมุกดาหาร

3,000,000

3,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.11 เตรียมกําลังคนรองรับระบบรางและโลจิสติกส

1

3

2,000,000

2,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.12 การเลี้ยงไกไขเสริมไอโอดีนในโรงเรียน

1

3

3,263,800

3,263,800

กิจกรรมหลักที่ 4.13 สรางอาชีพคนพิการผูดูแลคนพิการ และครอบครัวตามวิถีความพอเพียงสู
เปาหมายการพึ่งตนเองจังหวัดมุกดาหาร ประจําปงบประมาณ 2565

1

3

วิทยาลัยการอาชีพนว
มินทราชินีมุกดาหาร
สนง.ปศุสัตวจังหวัด
มุกดาหาร
สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดมุกดาหาร

350,000

350,000

กิจกรรมหลักที่ 4.14 พัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดมุกดาหาร

1

3

19,804,800

19,804,800

กิจกรรมหลักที่ 4.15 พัฒนาแรงงานนอกระบบรองรับการเปนเมือง smart city

1

3

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร
สนง.แรงงานจังหวัด
มุกดาหาร

1,551,200

1,551,200

กิจกรรมหลักที่ 4.16 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานDigital สู mukdahan smart city

1

3

สนง.สถิติจังหวัด/สนง.
จังหวัด/สนง.แรงงาน
จังหวัด

5,000,000

5,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.17 สรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
"หมูบานรักษาศีล 5"
กิจกรรมหลักที่ 4.18 ปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุนดวยพระธรรม

1

3

500,000

500,000

1

3

สนง.พระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.พระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร

500,000

500,000

หนาที่ 39 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

กิจกรรมหลักที่ 4.19 หนึ่งใจใหธรรมะชาวมุกดาหาร ลด ละ เลิก อบายมุข

1

3

กิจกรรมหลักที่ 4.20 ปฏิบัติธรรมในวันพระ ชําระจิต รวมคิดพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร

1

3

กิจกรรมหลักที่ 4.21 ไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี

1

กิจกรรมหลักที่ 4.22 เขียนสวย อานคลอง คิดเลขเร็ว 100 %

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

สนง.พระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร
สนง.พระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร

500,000

500,000

120,000

120,000

3

สนง.บังคับคดีจังหวัด
มุกดาหาร

54,000

54,000

1

3

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร

305,000

305,000

กิจกรรมหลักที่ 4.23 คายพุทธบุตรวัดปาวังน้ําทิพย เพื่อพัฒนาเด็กดีศรีมุกดาหาร

1

3

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร

630,000

630,000

กิจกรรมหลักที่ 4.24 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ใชนวัตกรรมการเลี้ยงสุกรผลิตปุยอินทรีย

1

3

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร

620,000

620,000

กิจกรรมหลักที่ 4.25 สงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมที่เปนสุขอยางยั่งยืน

1

3

สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงจังหวัด
มุกดาหาร

5,201,300

5,201,300

กิจกรรมหลักที่ 4.26 เสริมสรางศักยภาพแรงงานยุคใหม (Smart Labour) สูการพัฒนาอยางมี
คุณคา (Decent Work)

1

3

สนง.แรงงานจังหวัด
มุกดาหาร

2,500,000

2,500,000

กิจกรรมหลักที่ 4.27 สงเสริมสังคมนาอยูและพัฒนาคุณภาพชีวิต กอสรางหองสมุดประชาชน
เฉลิมราชกุมารี ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร

1

3

สนง.กศน.จังหวัด
มุกดาหาร

15,000,000

15,000,000

หนาที่ 40 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 4.28 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษยจังหวัดมุกดาหาร สูความ
ยั่งยืน ป 2565

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)
1

3

แผนงาน 3. พัฒนาสถานบริการดานสุขภาพภาครัฐและการใหบริการที่มีคุณภาพทั่วถึง และเชื่อมโยงทุกระดับ
5. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดไปสูระบบราชการ 4.0
กิจกรรมหลักที่ 5.1 จัดประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากรจังหวัดมุกดาหาร
1
6
รวม

หนวยดําเนินการ
(10)
สนง.ประชาสัมพันธ
จังหวัดมุกดาหาร

สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

500,000

500,000

808,200
808,200
298,526,500

808,200
808,200
298,526,500

690,573,940

690,573,940

22,909,000
490,000

22,909,000
490,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน
แผนงานที่ 3 การปองกันและฟนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
แผนงานที่ 4 พัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานขาดแคลน และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
1. โครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน การปองกัน และฟนฟู ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
1
5
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 วัตต
บานนิคมทหารผานศึก หมูที่ 5 ต.ดงหมู อ.หวานใหญ

สนง.พลังงานจังหวัด
มุกดาหาร

กิจกรรมหลักที่ 1.2 ติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 บาน
หวยทราย หมูที่ 3 ต.คําชะอี อ.คําชะอี

1

5

สนง.พลังงานจังหวัด
มุกดาหาร

490,000

490,000

กิจกรรมหลักที่ 1.3 ติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 วัตต
บานหนองกกเปลือย หมูที่ 3 ต.หนองแวง อ.นิคมคําสรอย
กิจกรรมหลักที่ 1.4 ติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 วัตต
บานนายาง หมูที่ 5 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล

1

5

490,000

490,000

1

5

สนง.พลังงานจังหวัด
มุกดาหาร
สนง.พลังงานจังหวัด
มุกดาหาร

490,000

490,000

กิจกรรมหลักที่ 1.5 ติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 วัตต
บานคําชะอี หมูที่ 1 ต.คําชะอี อ.คําชะอี

1

5

สนง.พลังงานจังหวัด
มุกดาหาร

490,000

490,000

กิจกรรมหลักที่ 1.6 ติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 วัตต
บานนิคมทหารผานศึก หมูที่ 2 ต.ดงหมู อ.หวานใหญ

1

5

สนง.พลังงานจังหวัด
มุกดาหาร

490,000

490,000

หนาที่ 41 จาก 49

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

กิจกรรมหลักที่ 1.7 ติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร ขนาด 5,000 วัตต
บานหนองเอี่ยนดง ต.น้ําเที่ยง อ.คําชะอี

1

5

สนง.พลังงานจังหวัด
มุกดาหาร

490,000

490,000

กิจกรรมหลักที่ 1.8 ติดตั้งระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 6x8 เมตร แบบไฮบริด
จํานวน 5 ระบบ

1

5

สนง.พลังงานจังหวัด
มุกดาหาร

3,450,000

3,450,000

กิจกรรมหลักที่ 1.9 กอสรางระบบโซลาเซลพลังงานแสงอาทิตย เพื่อสนับสนุนการขุดเจาะบอ
บาดาล จํานวน 50 แหง

1

5

15,000,000

15,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.10 สงเสริมศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ระดับชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

1

5

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
มกดาหาร
สนง.ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหาร

570,000

570,000

กิจกรรมหลักที่ 1.11 ติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 45 ตน
แผนงานที่ 3 การปองกันและฟนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
กิจกรรมหลักที่ 2.1 เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง
กิจกรรมยอยที่ 2.1.1 เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง บานบางทรายนอย ม.1-บานดาวเรื่อง ม.9
ต.บางทรายใหญ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
กิจกรรมยอยที่ 2.1.2 เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง บานทรายทอง ม.6 ต.บางทรายใหญ
อ.เมือง จ.มุกดาหาร

1

5

459,000

459,000

626,339,840

626,339,840

20,000,000

20,000,000

160,000,000

160,000,000

120,000,000

120,000,000

2

5

กิจกรรมยอยที่ 2.1.3 เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง บานทรายทอง ม.6 - บานดาวเรือง ม.9 ต.
บางทรายใหญ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

หนาที่ 42 จาก 49

เรือนจําชั่วคราวนาโสก

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดมุกดาหาร

แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําในประเทศ
กิจกรรมยอยที่ 2.2.1 เขื่อนปองกันตลิ่ง บริเวณสะพานขามหวยบังอี่ (ระยะที่ 2) ต.นาสะเม็ง ต.
โพธิไทร ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)
2

5

หนวยดําเนินการ
(10)
สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรมยอยที่ 2.2.2 เขื่อนปองกันตลิ่ง บริเวณสะพานขามหวยบังอี่ ต.หนองแวง
และ ต.นากอก อ.นิคมคําสรอย
กิจกรรมหลักที่ 2.3 ระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน

2

5

กิจกรรมหลักที่ 2.4 ปรับปรุงซอมแซมเขื่อนปองกันตลิ่ง

2

5

กิจกรรมหลักที่ 2.5 ขุดเจาะบอบาดาลพรอมกอสรางหอถังสูงและติดตั้งถังไฟเบอรกลาส ขนาด
ความจุ 6 ลบ.ม. และติดตั้งระบบโซลาเซล ขนาดไมนอยกวา 1,000 วัตต จํานวน 146 แหง
(491,000 บาท/แหง)

1

5

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดมุกดาหาร
สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดมุกดาหาร
สนง.ทสจ.มห.

กิจกรรมหลักที่ 2.6 เพิ่มประสิทธิภาพปาตนน้ําโดยเพิ่มชนิดพันธุกลาไมปาฝน จํานวน 2 แหง
กิจกรรมหลักที่ 2.7 กอสราง/ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน จํานวน 2 แหง
กิจกรรมหลักที่ 2.8 กอสรางประปาหอถังสูงขนาดบรรจุ 8 ลบ.ม. จํานวน 1 แหง
กิจกรรมหลักที่ 2.9 กอสรางจัดหาระบบน้ําและระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 2.10 กอสรางระบบสูบน้ําผิวดินขึ้นหอถังสูงดวยระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
แผนงานที่ 1 สงเสริมการอนุรักษปองกันและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. โครงการอนุรักษปองกันและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมหลักที่ 3.1 อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

สนง.ทสจ.มห.
อําเภอนิคมคําสรอย
เรือนจําชั่วคราวนาโสก
เรือนจําชั่วคราวนาโสก
เรือนจําชั่วคราวนาโสก

1

5

หนาที่ 43 จาก 49

สํานักงานจังหวัด
มุกดาหาร/สนง.ทสจ.มห.

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

100,000,000

100,000,000

114,000,000

114,000,000

30,000,000

30,000,000

5,000,000

5,000,000

71,686,000

71,686,000

3,400,000
900,000
424,000
500,000
429,840

3,400,000
900,000
424,000
500,000
429,840

41,325,100
500,000

41,325,100
500,000

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

กิจกรรมหลักที่ 3.2 ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1

5

กิจกรรมหลักที่ 3.3 สงสัตวปาคืนวนาเพื่อปาสมบูรณ เขตรักษาพันธุสัตวปา
ภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 3.4 การอนุรักษ ปองกัน แหลงไมพะยูง และการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

1

5

1

5

กิจกรรมหลักที่ 3.5 สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ เพื่อการรักษา และฟนฟูฐานทรัพยากรปาไม
จังหวัดมุกดาหาร

1

5

สนง.ทสจ.มห.

กิจกรรมหลักที่ 3.6 กอสรางฝายตนน้ําลําธารในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติภูผายล

1

5

กิจกรรมหลักที่ 3.7 ปลูกจิตสํานึกเยาวชนศึกษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1
กิจกรรมหลักที่ 3.8 พัฒนาแหลงน้ําสําหรับสัตวปา ในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูสีฐาน

1

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

500,000

500,000

414,500

414,500

19,551,900

19,551,900

1,842,200

1,842,200

สนง.ทสจ.มห.
อุทยานแหงชาติภูผายล

970,000

970,000

5

สนง.ทสจ.มห.
อุทยานแหงชาติภูผายล

645,000

645,000

5

สนง.ทสจ.มห.
เขตรักษาพันธุสัตวปาภูสี
ฐาน

2,532,000

2,532,000

หนาที่ 44 จาก 49

สํานักงานจังหวัด
มุกดาหาร/สนง.ทสจ.มห.
สนง.ทสจ.มห./เขต
รักษาพันธุสัตวปาภูสีฐาน
สนง.ทสจ.มห.
สวนรุกขชาติดงบังอี่
จังหวัดมุกดาหาร
อุทยานแหงชาติภูผายล

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

กิจกรรมหลักที่ 3.9 การเพิ่มศักยภาพของปาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบพื้นที่ปาอนุรักษ

1

5

สนง.ทสจ.มห./
อุทยานแหงชาติภูสระ
ดอกบัว/ จ.มุกดาหาร
อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ
จ.มุกดาหาร/
วนอุทยานดงบังอี่
จ.มุกดาหาร

12,599,500

12,599,500

กิจกรรมหลักที่ 3.10 ยุทธการลับคมขวานในพื้นที่ปาอนุรักษ

1

5

สนง.ทสจ.มห./
อุทยานแหงชาติภูสระ
ดอกบัว/จ.มุกดาหาร
อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ
จ.มุกดาหาร/
วนอุทยานดงบังอี่
จ.มุกดาหาร

1,770,000

1,770,000

690,573,940

690,573,940

62,155,300

62,155,300

16,335,600
3,928,400

16,335,600
3,928,400

รวม
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคงชายแดน
แผนงานที่ 3 ปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรมขามชาติและดานยาเสพติด
1. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสรางและพัฒนาตนแบบดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
จังหวัดมุกดาหาร

1

1

หนาที่ 45 จาก 49

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

กิจกรรมหลักที่ 1.2 การรณรงคและสรางความเขมแข็งเครือขายในหมูบาน/ชุมชน/สถานศึกษา
และถานประกอบการ ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร

1

1

ศอ.ปส.จ.มห.
อําภอทุกแหง
สพป.มห./สพม.22
สนง.พศ.จ.มห.
สนง.แรงงานจังหวัด
สสจ.มห.

กิจกรรมหลักที่ 1.3 จัดตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนปราบปรามดานการแพรระบาดยาเสพ
ติด
กิจกรรมหลักที่ 1.4 เพิ่มประสิทธิภาพดานการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดน
กิจกรรมหลักที่ 1.5 ฝกอบรมเยาวชนกลุมเสี่ยงนอกสถานศึกษา

1

1

1
1

1
1

กิจกรรมหลักที่ 1.6 พัฒนาเครือขายศักยภาพกองทุนแมของแผนดิน
กิจกรรมหลักที่ 1.7 คายศาสนธรรมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด

1
1

1
1

ตํารวจภูธรจังหวัด
มุกดาหาร
ศอ.ปส.จ.มห.
ทปค.อําเภอ/ศป.ปส.อ.
ทุกแหง
สนง.พช.มห.
ศอ.ปส.จ.มห./
สพป.มห./สพม.22/
สนง.พศ.จ.มห.

กิจกรรมหลักที่ 1.8 การพัฒนาแรงงานในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ

1

1

กิจกรรมหลักที่ 1.9 จัดคายบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติดในระบบคุมประพฤติ (วิถีพุทธ)

1

1

หนาที่ 46 จาก 49

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

3,550,000

3,550,000

998,400

998,400

720,000
317,400

720,000
317,400

292,000
1,400,000

292,000
1,400,000

สนง.แรงงานจังหวัดและ
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน

200,000

200,000

สนง.คุมประพฤติจังหวัด
มุกดาหาร

369,000

369,000

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

กิจกรรมหลักที่ 1.10 จัดคายบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติด “คายพลเมืองดี เรียนรูวิถีพอเพียง”

1

1

ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพ
ราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดน/สนง.คุม
ประพฤติจังหวัด

180,000

180,000

กิจกรรมหลักที่ 1.11 สงเสริมเสริมสรางและสงเคราะหผูติดยาเสพติดและคืนคนดีสูสังคมจังหวัด
มุกดาหาร

1

1

สนง.คุมประพฤติจังหวัด
มุกดาหาร

1,032,000

1,032,000

กิจกรรมหลักที่ 1.12 อบรมทักษะชีวิตสรางภูมิคุมกันทางจิตใจปองกันภัยยาเสพติดตามแนวทาง
ประชารัฐ

1

1

ศป.ปส.อ.นิคมคําสรอย

175,000

175,000

กิจกรรมหลักที่ 1.13 ประสานงานปราบปรามยาเสพติด (BLO)

1

1

ทปค.จ.มห./ทปค.อ.
เมืองฯ/ทปค.อ.ดอน
ตาล/ทปค.อ.หวานใหญ

300,000

300,000

กิจกรรมหลักที่ 1.14 การสกัดกั้นและปองกันการนําเขายาเสพติดตามแนวชายแดนจังหวัด
มุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 1.15 บูรณาการเพื่อสรางภูมิคุมกันดานงานยุติธรรมและเสริมสรางและพัฒนา
อาชีพเพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ําและความเหลื่อมล้ําในสังคม
กิจกรรมหลักที่ 1.16 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
แผนงานที่ 2 สรางความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน
2. โครงการพัฒนาและสงเสริมสรางความมั่นคงชายแดนที่ยั่งยืนตามแนวทางศาสตรพระราชา
กิจกรรมหลักที่ 2.1 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการขาวจังหวัดมุกดาหาร

1

1

998,400

998,400

1

1

1,170,000

1,170,000

1

1

ตํารวจภูธรจังหวัด
มุกดาหาร
สนง.ยุติธรรมจังหวัด
มุกดาหาร
เรือนจําจังหวัดมุกดาหาร

705,000

705,000

8,679,700
2,240,900

8,679,700
2,240,900

1

1

หนาที่ 47 จาก 49

ปกครองจังหวัดมุกดาหาร

แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาและขยายเครือขายประชาชนดานการขาวเพื่อความมั่นคง
กิจกรรมหลักที่ 2.3 การพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่ตอนในใหมีความเขมแข็งในการ
เสริมสรางความมั่นคง
กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาศักยภาพประชาขนในการดูแลความสงบเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใน
พื้นที่
กิจกรรมหลักที่ 2.5 พัฒนาศักยภาพเครือขายภาคประชาชนเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในพื้นที่
กิจกรรมหลักที่ 2.6 กิจกรรมเฝาระวังและบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน
กิจกรรมหลักที่ 2.7 จัดระเบียบเรือในแมน้ําโขง อําเภอหวานใหญ อําเภอเมืองมุกดาหาร และ
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2.8 ปองกัน และแกไขปญหา เยาวชนกลุมเสี่ยงในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่
หวยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

หนวยดําเนินการ
(10)

1
1

1
1

1

1

กอ.รมน.จ.มห.
ทปค.จ.มห./ ทปค.
อําเภอทุกอําเภอ
ปกครองจังหวัดมุกดาหาร

1
1
1

1
1
1

1

1

แผนงานที่ 2 สรางความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน
3. โครงการสงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานเพื่อเสริมสรางความมั่นคงชายแดนจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 3.1 เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต 1
1

หนาที่ 48 จาก 49

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

800,000
2,564,000

800,000
2,564,000

500,000

500,000

อําเภอหนองสูง
กอ.รมน.จ.มห.
สถานีเรือมุกดาหาร

818,000
684,800
881,000

818,000
684,800
881,000

ตชด.23/ศูนย
ประสานงานโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําหวย
บางทรายตอนบนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
(ศปง.ฯ)

191,000

191,000

767,000
617,000

767,000
617,000

- สํานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
- ปกครองจังหวัด
มุกดาหาร

แผนงาน/โครงการ
(7)

แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
(8)
(9)

กิจกรรมหลักที่ 3.2 กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธตอสื่อมวลชนกับประเทศเพื่อนบาน

1

1

แผนงานที่ 2 สรางความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน
4. โครงการมุกดาหารเมืองอัจฉริยะดานความปลอดภัย (Mukdahan, Smart Secarity City : MSSC)
กิจกรรมหลักที่ 4.1 การจัดซื้ออากาศยานไรคนขับเพื่อเฝาระวังปองกันการบังคับใชกฎหมายใน
1
พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 4.2 การติดตั้งไฟฟาสองสวางตามแนวชายแดนจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมหลักที่ 4.3 การสรางอาคารตรวจการณตามจุดเสี่ยงแนวชายแดนพรอมอุปกรณ
กิจกรรมหลักที่ 4.4 การติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ตามแนวชายแดน จังหวัดมุกดาหาร

หนวยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564

สนง.ประชาสัมพันธ
จังหวัดมุกดาหาร

1

ปกครองจังหวัดมุกดาหาร

1
1
1

1
1
1

ปกครองจังหวัดมุกดาหาร
ปกครองจังหวัดมุกดาหาร
ปกครองจังหวัดมุกดาหาร

1

6

สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร

รวม
คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

หนาที่ 49 จาก 49

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 - 2565

150,000

150,000

36,373,000
2,000,000

36,373,000
2,000,000

7,000,000
17,850,000
9,523,000
62,155,300

7,000,000
17,850,000
9,523,000
62,155,300

8,000,000
2,314,538,890

8,000,000
2,314,538,890

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ครั้งที่ 6/2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์
ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2. นายสันธาน
สร้อยสาโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายเอกราช
มณีกรรณ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
4. นายธีระศักดิ์
พลอยเพชร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายปรีชา
เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
6. นางจันทิภา
ปัทมเสวี
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
7. นายบุญชัย
ตัณฑชุณห์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
8. นางสาวรุจาภา
วีสเพ็ญ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
9. นายประวิตร
ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
10. นางวิลาวรรณ
ศรีสิทธิ์
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
11. นายชัยณรงค์
กาญจะนะกันโห แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
12. นายชานาญ
ศรีพารา
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
13. นายพิงค์พันธ์
คานา
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
14. นายว่าศักดิ์
เจิมจิระ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
15. นายวิชัย
พลอยกลม
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
16. นายสุรสิทธิ์
ธีรธนวัฒน์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
17. นายสุรชัย
แสนสุข
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
18. นางศรัญญา
สอนพรม
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
19. พ.ท.ตระกูล
ตระกูลสม
แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร (ท)
20. นายราศรี
พั่วแพง
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
21. นางภคพร
สมมี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
22. นายดุสิต
โกพลรัตน์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
23. นายเอกมร
ศรีลาศักดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลดอนตาล
24. นายศรีสมรักษ์
ผ่องแผ่ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
25. นายสมบัติ
ผิวขา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาชะอี
26. นายสุรชัย
ไชยกมล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
27. นายไชยยง
อาจวิชัย
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
28. นายพิเชฐ
แสงนิศากร
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
29. นายคาสิงห์
ทองขอน
ที่ปรึกษาสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร
30. นายคณิต
ปัญติโย
แทน นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร

31. นายสุริยะ
32. นางเด่นดวง
33. นางวิไล
34. นางหวานฉ่า
35. นายม่าย
36. นายบุญเพ็ง
37. นายจันทร์พจน์
38. นายธนโชติ
39. นายไกรฑูรย์
40. นายบุญเรือง

-2พิศิษฐอรรถการ ประธานคณะทางานเครือข่ายภาคประชาสังคม
ระดับจังหวัดมุกดาหาร
ศรีพรม
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลชะโนดน้อย
สกุลไทย
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลดอนตาล
เมืองโคตร
รองประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลป่งขามดงหมู
ชาลือ
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านโคก
ยืนยง
ประธานสภาสภาองค์กรชุมชนกกแดง
บุรัตน์
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านเป้า
โชติบุญยศักดิ์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
สุวรรณปัฏนะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
เมฆฉิม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายสุวิทย์
จันทร์หวร
๒. นายบุญช่วย
น้อยสันเทียะ
๓. นายโชควิทย์
พรมดี
๔. นายเกรียงศักดิ์
ว่องไว
๕. ที่ปรึกษา ก.บ.จ.มุกดาหาร มทบ.210
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายกฤษณ์
2. นายยุทธนา
3. นางสาวพรพิมล
4. นางสินไทย
5. นายวิทูรย์
6. นายวสันต์
7. พญ.กันตินันท์
8. นางสาวชุติมา
9. นายปรีชา
10. นายกานต์
11. นางเพลินพิศ
12. นายขจรวิทย์
13. นางสาวสร้อยสุณี
14. นายคมกฤต
15. นายธีรศักดิ์
16. ดร.มารุต
17. นายกฤตวิทย์
18. นายมณเฑียร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (ไปราชการ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (ไปราชการ)
นายกเทศมนตรีตาบลดงหลวง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่งขามดงหมู

แก้วทองหลาง หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหาร
บุศเนตร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
บุญไพโรจน์
นักทัณฑวิทยาชานาญการ
แสงเพชร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ เรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
ราชชมพู
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
ตรุวรรณ
นักวิชาการประมงชานาญการ
มหาสุวีระชัย รองผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
เพชรวิเชียร
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ชูพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญกร
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สุวรรณพันธ์ พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
น้อยคนดี
ผู้อานวยการลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ
พันธุ์ยางน้อย ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
จังหวัดมุกดาหาร
แสนสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สามเพชรเจริญ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
สามารถ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อุปนิสากร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร
พิมพ์ทองงาม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
เหลืองเดชานุรักษ์ สถิติจังหวัดมุกดาหาร

-319. พญ.นารีกาน
สังขะฤกศร์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนิคมคาสร้อย
20. นางสุวรรณา
กุลวงษ์
แทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
21. นายพนมเทียน
เผ่าหอม
ปลัดอาเภอ อาเภอเมืองมุกดาหาร
22. นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี ปลัดอาเภอ อาเภอหว้านใหญ่
23. นายขจรศักดิ์
คาปาน
ปลัดอาเภอ อาเภอนิคมคาสร้อย
24. นายชัยวิวัฒน์
เบญมาตย์
ปลัดอาเภอ อาเภอคาชะอี
25. นายปรีดิภัทร
สลางสิงห์
ปลัดอาเภอ อาเภอหนองสูง
26. นายสุชัย
ลิ้มวัฒนา
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
27. พ.ต.ต.หญิงพรพิมล เพ็ญภาคกุล สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
28. พ.ต.ท.หญิงพงลดา ไมตรี
รอง ผกก.ฝอ.จว.มุกดาหาร ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
29. นายเดชา
สายบุญ
วิศวกรโยธาชานาญการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
30. นายธีระ
ใจเพชร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพือ่ การพัฒนาจังหวัด
31. นางสาวชรินันท์ พรหมอารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
32. นางสาวดาวฤดี
มีชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
33. นายอภิชาต
จันทไชย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
34. นางพัชนียา
สุขสมาน
นิติกรชานาญการ
35. นายประวิทย์
ทวีสุข
นักวิชาการการเงิน 6
การยางแห่งประเทศไทย สาขามุกดาหาร
36. นายรุ่งเพชร
กันตะบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
37. นายพิพัฒน์
เพชรสังหาร นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
สานักงานประชาสัมพนธ์จังหวัดมุกดาหาร
38. นายทวีศักดิ์
ป้องศรี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
39. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
40. นางสาววิยะดา
อุทานิตย์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
41. นางทัศนีย์
ครัวสูงเนิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
42. นางณัฐฏ์พัชร
นนทะพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
43. นางอินถวา
ศรีสะอาด
พนักงานทรัพยากรบุคคล
44. นายนุกร
ศิลชาติ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
45. นายพุทธกาล
กาลจักร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
46. นางอัญชนีย์
ป้องศรี
ลูกจ้างเหมาบริการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
47. นางสาวสุกัญญา นามเหลา
พนักงานการเงินและบัญชี
48. นางสาวฐาปภรณ์ คนเพียร
นักวิเทศสัมพันธ์
49. นางสาวปัจมาพร วรรณเสน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
50. นายชัยณรงค์
ศรีมันตะ
พนักงานขับรถยนต์
51. นายสาคร
อัคฮาดศรี
พนักงานบริการ
52. นางสาวสุพัตรา
พรมเมือง
เจ้าหน้าที่ปกครอง
53. นายนิจปฏิภาณ มาตขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
54. นางสาวธัญวลัย กวินจรัสรวีภพ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

55. นางสาวอรวรรณ
56. นางสาวประวิชญา
57. นางสาวสุภาวิดา
58. นายศตวรรษ
59. นางวันทอง
60. นางสาวเยาวภา
61. นางสาวจิราพร

มงคลสุภา
สุวรรณไตรย์
บุญประจา
รัตนกาล
ศรศิลป์
บุระวงศ์
สุระพันธุ์

-4พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
พนักงานพิมพ์
ลูกจ้างเหมาบริการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ลูกจ้างเหมาบริการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ครั้งที่ 6/2563 โดยดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ขอเปิด การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการจั ง หวั ด
มุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 6/2563 มีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุม รับทราบ
ดังนี้
1. การจัดทาแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าจังหวัดมุกดาหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ส่วนราชการ อาเภอ จัดเตรียมความพร้อม
ของพื้นที่ ให้สามารถดาเนินการได้ และให้มีการจัดทาประชาคมหมู่บ้าน ก่อนเสนอ
ให้จังหวัดพิจารณาดาเนินการบรรจุในแผนงานต่อไป
2. การจัดทาแผนงาน/โครงการ การจัดทาคาของบประมาณ ทาอย่างไรให้
จังหวัดได้รับงบประมาณ เพื่อนามาแก้ไขปัญหาของจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สอดคล้องกับ แผนงานของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยการจัดทาแผนงานจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางที่กาหนด
และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ได้มากที่สุด
3. การจัดทาแผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีทิศ
ทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยเน้นการจัดทาแผนงาน/โครงการที่แก้ปัญหาเชิงพื้นที่
หากเป็ น งบลงทุ น จะต้ อ งเป็ น โครงการที่ ส ามารด าเนิ น การได้ แ ละเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณได้ ต ามห้ ว งระยะเวลาที่ ก าหนด และให้ ล ดแผนงาน/โครงการงบ
ดาเนินงาน เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม การจัดซื้อครุภัณฑ์ปีเดียว งานแสดงสินค้า
4. การจัดทาแผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เน้น
โครงการเรื่องน้า เป็นสิ่ง สาคัญที่สุ ด การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาความ
เหลื่อมล้า ต้องเข้าถึงพื้นที่ให้มากที่สุด เช่น ปัญหาเรื่องที่ดินทากิน ไม่เข้าถึงปัจจัย
การผลิ ต และโครงการด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ ขี ด ความสามารถของจั ง หวั ด
มุกดาหาร จุดแข็งภาคเกษตรกรรม เน้นเรื่อง พืชเศรษฐกิจที่รายได้ดี เพิ่มมูลค่าด้าน
การเกษตร การทาปศุสัตว์ โค ประมง พืชอาหารสัตว์ เกษตรปลอดการเผา เกษตร
อินทรีย์ สมุนไพร มาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านการเกษตร พืชเศรษฐกิจหลัก
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม โครงการโคก หนอง นา โมเดล โครงการปลูกป่า
14 ล้านไร่ เป็นต้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ

-5เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 5/2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ได้จัดประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดทารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วมีจานวน 11 หน้า และได้จัดส่งให้
ก.บ.จ.มุก ดาหารทุก ท่านได้ รับ ทราบและตรวจสอบความถูกต้องแล้ ว โดยในการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบ จานวน 4 เรื่อง ดังนี้
2.1 เห็ นชอบแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
ภัยแล้ง จานวน 972 โครงการ งบประมาณ 443,686,050 บาท
2.2 เห็นชอบแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เพิ่มเติม) จานวน 8
โครงการ งบประมาณ 40,679,000 บาท
2.3 เห็ น ชอบการขอใช้ งบประมาณเหลื อ จ่ า ย จากงบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดาเนิน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาต้นแบบ
ด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร หน่ ว ยด าเนิ น การ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 495,150 บาท
2.4 เห็นชอบโครงการฉบับสมบูรณ์ (แบบฟอร์มที่ 1 และ 2) พร้อมบัญชี
สรุปโครงการ และแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของสานักงานคณะกรรมการ
ป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตในภาครั ฐ (ปปท.) ตามแผนงาน/โครงการที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2) จานวน 10 โครงการ
งบประมาณ 63,357,500 บาท
มีท่านใดประสงค์จะแก้ไข/เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมฯ เพิ่มเติมหรือไม่ หาก
ไม่มีการขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ขอให้ที่ประชุมฯ โปรดพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 5/2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 แผนงานโครงการเพื่ อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้้า ท่วม ในพื้ น ที่จั งหวั ด
มุกดาหาร (งบ สทนช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ฝ่ายเลขานุการ

จังหวัดได้สรุปรวบรวมแผนงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน
329 โครงการ งบประมาณ 151,210,000 บาท และได้ จั ด ส่ ง ให้ ส านั ก จั ด ท า
งบประมาณเขตพื้นที่ 15 สกลนคร เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด

-6สานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อใช้ในการ
ดาเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้าท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1 จานวน 192 โครงการ งบประมาณ 69,735,500 บาท
4.2 แผนงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า จังหวัดมุกดาหาร ประจ้า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ฝ่ายเลขานุการ

จังหวัดได้ ร่ วมกับ สนทช.ภาค 3 จัดทาร่างแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการ
บริ ห ารจั ดการทรัพยากรน้าระดับลุ่ มน้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 660 โครงการ งบประมาณ 392,588,000 บาท ซึ่งอยู่
ระหว่างเสนอคณะกรรมการลุ่มน้าให้ความเห็นชอบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565

ฝ่ายเลขานุการ

จังหวัดได้รับแจ้งจากสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ว่า ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เป็นประธาน เห็นชอบ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและ
กลุ่ มจังหวัด ส านักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ในฐานะฝ่ าย
เลขานุการ ก.บ.ภ. จึงขอแจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนดังกล่าว เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดมุกดาหารได้จัดประชุมชี้แจงการจัดทาแผนงาน/โครงการ และการ
กาหนดกรอบแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ. 2565 และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแก่ง
กะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็น
ประธานการประชุม ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะทางานฝ่ายเลขานุการ
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดมุกดาหารได้จัดประชุม/สัมมนาจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561
- 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจัง หวัด
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันจั นทร์ ที่ 14 กัน ยายน 2563 ณ ห้ อ ง
ประชุ มแก้ว กิน รี ชั้น 5 ศาลากลางจัง หวั ดมุ กดาหาร เพื่ อทบทวน แนวทางการ
วิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร การทบทวนแนวทางการพั ฒ นาจั ง หวั ด
เป้าประสงค์ ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และการจัดทา
รายละเอียดแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนประเด็น การพัฒนาจังหวัดตาม
ห่วงโซ่คุณค่า นาไปสู่การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

-7ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ.มุกดาหาร ได้จัดทา (ร่าง) แผนงาน/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดมุกดาหาร “เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง
ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน” รายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
จ้านวน จ้านวน
งบด้าเนินงาน
โครงการ กิจกรรม

ประเด็นการพัฒนา
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 1
การยกระดั บ มาตรฐาน
การเกษตรและการต่อยอด
เพื่อเพิ่มมูลค่า
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 2
การเพิ่ ม ความสามารถใน
การแข่งขันด้านการค้า การ
ลงทุนเพื่อเชื่อมโยงอาเซียน
สู่สากล
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 3
การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
ตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 4
การพัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่อย่างยั่งยืน
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 5
ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
เพื่ อ เป็ น ฐานการพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การ
เสริ มสร้ า งค ว า ม มั่ น ค ง
ชายแดน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ
มติที่ประชุม

งบลงทุน

รวม

7

407

439,001,600

416,191,980

855,193,580

5

17

34,958,300

50,000,000

84,958,300

15

103

120,444,050

5

70

47,143,500

250,883,000

298,026,500

3

31

6,251,700

684,322,240

690,573,940

4

21

24,341,400

28,590,900

52,932,300

-

-

8,000,000

-

8,000,000

39

649

888,690,900 1,009,134,950

680,140,550 2,318,679,020 2,998,819,570

เห็น ชอบแผนงานแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 2565) ฉบั บ ทบทวน ปี พ.ศ. 2565 เพื่ อ น้ า ไปเป็ น กรอบในการจั ด ท้ า
แผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของจังหวัดประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-85.2 การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่า ยประจ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
ฝ่ายเลขานุการ

ส่วนราชการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จานวน 5 โครงการ ดังนี้
5.2.1 โครงการส่ งเสริ มพั ฒ นาทั กษะอาชี พ และยกระดั บฝี มื อ แรงงาน
กิ จ กรรม เตรี ยมความพร้ อมเพื่ อพั ฒนาต่ อยอดเมื องสมุ นไพรจั งหวั ดมุ กดาหาร
ปี งบประมาณ 2563 งบประมาณ 500,000 บาท (ห้ าแสนบาทถ้ วน) หน่ วย
ด้าเนินการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
5.2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้ในการเกษตร
และอุปโภค - บริโภค กิจกรรม ชดเชยค่าปลูกป่าทดแทน ตามโครงการก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยไผ่แดง ตาบลผึ่งแดด อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
งบประมาณ 118,916 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)
หน่วยด้าเนินการ โครงการชลประทานมุกดาหาร
5.2.3 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า กิจกรรม ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ก่อสร้างหอถังสูงและติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. และติดตั้งระบบโซ
ล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตาบลนิคมคาสร้อย
อาเภอนิคมคาสร้อย งบประมาณ 491,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
หน่วยด้าเนินการ อาเภอนิคมคาสร้อย
5.2.4 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า กิจกรรม ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ก่อสร้างหอถังสูงและติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. และติดตั้งระบบ
โซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์ บ้านนาหนองแคน หมู่ที่ 2 ตาบลหนองสูง
อาเภอหนองสู ง งบประมาณ 491,000 บาท (สี่ แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
หน่วยด้าเนินการ อาเภอหนองสูง
5.2.5 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า กิจกรรม ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมก่อสร้างหอถังสูงและติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. และติดตั้ง
ระบบโซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ บ้านนาซิงศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตาบล
เหล่าหมี อาเภอดอนตาล งบประมาณ 491,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้ วน) หน่ วยด้ าเนิ นการ ส านั กงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมจั งหวั ด
มุกดาหาร

รายละเอียดการโอนเปลีย่ นแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดมุกดาหาร
แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
งบประมาณ
แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
ลาดับ
(รายการเดิม)
(บาท)
(รายการใหม่)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
2,091,916.00 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
แนวทางการดาเนินงาน :
แนวทางการดาเนินงาน :
1 ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
59,000.00 1 ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการอนุรกั ษ์ป้องกันและฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
59,000.00
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ และยกระดับฝีมือแรงงาน
1. งบลงทุน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ิน และสิง่ ก่อสร้าง
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ิน และสิง่ ก่อสร้าง
กิจกรรม เพาะชากล้าไม้เพือ่ สนับสนุนการเพิม่ พืน้ ทีป่ ่าและปลูกไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติและวันสาคัญ
รายการ เตรียมความพร้อมเพือ่ พัฒนาต่อยอดเมืองสมุนไพรจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2563
รายการที่ 1 จัดซือ้ ต้นรวงผึง้ จานวน 1,900 ต้น
59,000.00 2 ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
475,595.50
โครงการพัฒนาแหล่งน้าและเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทาน เพือ่ ใช้ในการเกษตรและอุปโภค – บริโภค
2 ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
1. งบลงทุน
238,722.80
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ิน และสิง่ ก่อสร้าง
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รายการ ชดเชยค่าปลูกป่าทดแทน ตามโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยไผ่แดง ตาบล
กิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล มุกดาหาร
ผึง่ แดด อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล มุกดาหาร
178,000.00
2. งบลงทุน
3 ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ิน และสิง่ ก่อสร้าง
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
กิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล มุกดาหาร
1. งบลงทุน
1. ค่าขุดลอกแหล่งน้าและขุดสระน้า โครงการโคกหนองนาโมเดล จานวน 7 แห่ง
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ิน และสิง่ ก่อสร้าง
60,722.80
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และประมง จังหวัดมุกดาหาร
86,058.00
รายการที่ 1 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูงและติดตัง้ ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 6
1. งบดาเนินงาน
ลบ.ม. และติดตัง้ ระบบโซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ บ้านโคกกลาง หมูท่ ี่ 3 ตาบล
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
นิคมคาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย
ลาดับ

กิจกรรม เพิม่ ศักยภาพการผลิตแปลงใหญ่โคเนือ้ คุณภาพสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต
กิจกรรมย่อยที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทาอาหารสัตว์ TMR จานวน 4 รุน่ ๆ ละ 20 คน

86,058.00

-๙-

รายการที่ 2 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูงและติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส
ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. และติดตั้งระบบโซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์ บ้าน
นาหนองแคน หมู่ที่ 2 ตาบลหนองสูง อาเภอหนองสูง

หน่วย : บาท
งบประมาณ
(บาท)
2,091,916.00
500,000.00
500,000.00

500,000.00
118,916.00
118,916.00

118,916.00

1,473,000.00
1,473,000.00

491,000.00

491,000.00

ลาดับ

แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
(รายการเดิม)
โครงการพัฒนาแหล่งน้าและเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทาน เพือ่ ใช้ในการเกษตรและอุปโภค – บริโภค
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ิน และสิง่ ก่อสร้าง
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างอาคารรับน้าพร้อมขุดลอกห้วยปอพาน ตาบลโพนงาม อาเภอคาชะอี จังหวัด
มุกดาหาร กว้าง 4.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20
เมตร จานวน 2 แถว พร้อมขุดลอกลาห้วยความยาว 500.00 เมตร

กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยไผ่แดง ตาบลผึง่ แดด อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 1.75 เมตร จานวน 3 ช่อง พร้อมขุดลอก
3 ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
โครงการเพิม่ ศักยภาพคนมุกดาหารให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0
กิจกรรม การเลีย้ งไก่ไข่เสริมไอโอดีนในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันในพระราชดาริ
กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดค่าพันธุไ์ ก่ไข่ + อาหารไก่ไข่+ วัสดุอุปกรณ์
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ และยกระดับฝีมือแรงงาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ิน และสิง่ ก่อสร้าง
รายการ ก่อสร้างอาคารแปรรูปและสกัดสมุนไพรคุณภาพสูง
4 ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านท่องเทีย่ ว
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
โครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเทีย่ ว กีฬาและนันทนาการ
จังหวัดมุกดาหารสูค่ วามยัง่ ยืน
6. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพือ่ ยกระดับเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
วิถีวฒ
ั นธรรม-ลุม่ แม่น้าโขงมุกดาหาร
กิจกรรมย่อย จัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่ /ทาคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ และจัดทานิทรรศการ
ผลงานชุมชนคุณธรรมต้นแบบ

งบประมาณ
แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
ลาดับ
(บาท)
(รายการใหม่)
150,814.70
รายการที่ 3 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูงและติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส

ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. และติดตั้งระบบโซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ บ้าน
นาซิงศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตาบลเหล่าหมี อาเภอดอนตาล
0.77

150,813.93
911,198.00

170,198.00
170,198.00
741,000.00

741,000.00
646,122.50

32,700.00

32,700.00

- ๑๐ -

หน่วย : บาท
งบประมาณ
(บาท)
491,000.00

ลาดับ

แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
งบประมาณ
ลาดับ
(รายการเดิม)
(บาท)
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม อย่างเป็นระบบ
613,422.50
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ิน และสิง่ ก่อสร้าง
รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งงท่องเทีย่ วเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร (จวนผูว้ า่ ฯ
613,422.50
หลังเก่า)
รวม 2,091,916.00

- ๑๑ -

แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
(รายการใหม่)

หน่วย : บาท
งบประมาณ
(บาท)

รวม 2,091,916.00

- 12 มติที่ประชุม

เห็ น ชอบการขอใช้ ง บประมาณเหลื อ จ่ า ย จากงบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อด้าเนินแผนงาน/โครงการ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ และยกระดับฝีมือแรงงาน กิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาต่อยอดเมืองสมุนไพรจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ
2563 งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) หน่วยดาเนินการ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้ในการเกษตรและ
อุ ปโภค - บริ โ ภค กิ จกรรม ชดเชยค่ าปลู กป่ าทดแทน ตามโครงการก่ อสร้ างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยไผ่แดง ตาบลผึ่งแดด อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
งบประมาณ 118,916 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิ บหกบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ โครงการชลประทานมุกดาหาร
3. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า กิจกรรม ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ก่อสร้างหอถังสูงและติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. และติดตั้งระบบ
โซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตาบลนิคมคาสร้อย
อาเภอนิคมคาสร้อย งบประมาณ 491,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ อาเภอนิคมคาสร้อย
4. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า กิจกรรม ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ก่อสร้างหอถังสูงและติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. และติดตั้งระบบ
โซล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์ บ้านนาหนองแคน หมู่ที่ 2 ตาบลหนองสู ง
อาเภอหนองสูง งบประมาณ 491,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) หน่วย
ดาเนินการ อาเภอหนองสูง
5. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า กิจกรรม ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ก่อสร้างหอถังสูงและติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. และติดตั้งระบบโซ
ล่าเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ บ้านนาซิงศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตาบลเหล่าหมี
อาเภอดอนตาล งบประมาณ 491,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) หน่วย
ดาเนินการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
5.3 ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ขอแก้ไข
สถานที่ด้าเนินการก่อสร้างโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า กิจกรรม ก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซล จ้านวน 2 แห่ง

ฝ่ายเลขานุการ

จังหวัดมุกดาหารได้ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การจั งหวั ดมุ กดาหาร (ก.บ.จ.มุ กดาหาร) ครั้ ง ที่ 3/2563 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 28
เมษายน 2563 เห็ น ชอบให้ โ อนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปกติ) และเห็นชอบให้ใช้งบประมาณเหลือ
จ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ น าไปด าเนิ น โครงการอื่ น ที่ อ ยู่ ใ น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(Y2) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
หอถังสูงและติดตั้งระบบโซล่าเซล งบประมาณ 5,401,000 บาท (ห้าล้านสี่แสน

ภาคผนวก ข

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หัวขอ
เปาหมายการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา

5
ประเด็นการพัฒนา

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2565
(เสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมืองการคาทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง
ทองเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน
1. สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนการเพิ่มมูลคา
ในภาคเกษตร และสนับสนุนภาคการคาชายแดน
อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว ดวย Smart
Economy City/Smart Mobility City
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สราง
ชุมชนใหนาอยู มีความมั่นคง และเปนธรรม
สู Smart Living City/Smart People City
3. เพื่ออนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และปองกันภัยธรรมชาติ ภายใต Smart
Environment City/Smart Energy City
1 : การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและตอยอด
เพื่อเพิ่มมูลคา
2 : การเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานการคา
การลงทุนเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนสูสากล
3 : การพัฒนาดานการทองเที่ยวตามวิถีชีวิตลุมน้ําโขง
4 : การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน
6 : การเสริมสรางความมั่นคงชายแดน

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2565
เหตุผลของการปรับเปลี่ยน
(ฉบับทบทวน รอบป พ.ศ. 2565
เมืองการคาทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง
คงเดิม
ทองเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน
1. สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนการเพิ่มมูลคา
คงเดิม
ในภาคเกษตร และสนับสนุนภาคการคาชายแดน
อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว ดวย Smart
Economy City/Smart Mobility City
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สรางชุมชน
ใหนาอยู มีความมั่นคง และเปนธรรม
สู Smart Living City/Smart People City
3. เพื่ออนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และปองกันภัยธรรมชาติ ภายใต Smart
Environment City/Smart Energy City
1 : การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและตอยอด
คงเดิม
เพื่อเพิ่มมูลคา
2 : การเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานการคา
การลงทุนเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนสูสากล
3 : การพัฒนาดานการทองเที่ยวตามวิถีชีวิตลุมน้ําโขง
4 : การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน
6 : การเสริมสรางความมั่นคงชายแดน

----------------------------------------

