รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ครั้งที่ 7/2560
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายไพฑูรย์
รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2. นายสันธาน
สร้อยสาโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
3. นายธนโชติ
โชติบุณยศักดิ์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
4. นายสมยศ
ชาญจึงถาวร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
5. นายจักราวุธ
จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
6. นายภาณุมาศ
ลาภา
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
7. นางปิ่นอนงค์
วงศ์บุญ
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
8. นางนภัสสรณ์
บุญภาย
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
9. นายสุรพล
มิ่งชัย
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
10. นางสาวเฉลิมรัตน์ เรืองวราคม
แทน คลังจังหวัดมุกดาหาร
11. นางสาวสุพิชญา
บุตรมาศ
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
12. นายชัยพร
เขิมขันธ์
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
13. นางศุภลักษณ์
ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
14. นายไพฑูรย์
สุขต่าย
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
15. นายสุภชาติ
ราชิวงศ์
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
16. นายอาพล
สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
17. นายภาณุพงศ์
ทวีโคตร
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
18. นายชัชวาลย์
พละศรี
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
19. ร.ต.อ.พิชิต
อวนพล
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
20. พ.ต.ศักดิ์ดา
บุญพิมพ์
แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห. (ท)
21. นายบุญรู้
บุตรดีวงศ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
22. นายเฉลียว
ดีวงศ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
23. นายจักราวุธ
ยากลาง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่งขามดงหมู
24. นายชิราวุธ
โสภาลุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบางทรายใหญ่
25. นางนภัสวรรณ์
เจษฎาพงศธร แทน นายกเทศมนตรีตาบลคาป่าหลาย
26. นายเฮือง
ศรีหาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแข้
27. นายไชยยง
อาจวิชัย
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
28. นายพิเชฐ
แสงนิศากร
ประธานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29. นายคาสิงห์
ทองขอน
ที่ปรึกษาสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
30. นายสังคม
อุปคุณ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
31. นางวิไล
สกุลไทย
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลดอนตาล
32. นางเด่นดวง
ศรีพรม
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลชะโนดน้อย

33. นางสุนิสา
34. นายอนุรัตน์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายเพิ่มศักดิ์
๒. นายปานทอง
๓. นายสัจจา
๔. นายเอกอมร
๕. นายสุริยะ
๖. ด.ต.จาเนียร
๗. นายเทิดศักดิ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายณัฐพล

-2จูมแพง
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลภูวง
ธรรมประจาจิต หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร กรรมการและ
เลขานุการ
ฉวีรักษ์
สระคูพันธ์
วงศ์กิตติธร
ศรีลาศักดิ์
พิศิษฐอรรถการ
เขจรกุล
สาระรัตน์
สุริยนต์

2. นางสาวอุบลวรรณ์
3. นายนิคม

จันทประสาร
อุทยารักษ์

4. นายทองเสริฐ
5. นายทวีศักดิ์
6. นางแสงมณี
7. นางสาวณัฐดา
8. นายเจษฎา
9. นายณฐชน
10. นายภราดร
11. นางสุวิมล
12. นางสาววิยะดา
13. นางสาวประวิชญา
14. นางสาวอรวรรณ
15. นางสาวธัญญรัตน์
16. นางสาวจิราพร
17. นายอภิศักดิ์
18. นายจิรายุทธ
19. นางสาวชลลดา
20. นายพงศ์เศรษฐ์
21. นางสาวนวรัตน์
22. นายเดวิทย์
23. นางสาววันวิสา

ใจตรง
ป้องศรี
พุทธบุญ
สุนันท์
สามารถ
วงษ์ขา
จันงาม
เทพรังศิริกุล
อุทานิตย์
สุวรรณไตรย์
มงคลสุภา
เหล่าบุตรศรี
สุรพันธุ์
ผาดงคา
จันรอง
สารวมรมย์
ห้วยทราย
สิงห์นิสัย
เหล่าบุตรศรี
หล้าตัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ติดราชการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ติดราชการ
นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีตาบลดอนตาล
ประธานคณะทางานเครือข่ายภาคประชาชนสังคม
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลคาป่าหลาย
ระดับจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลหนองเอี่ยน
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
พนักงานวิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ปกครอง
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ OSS
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ OSS
เจ้าหน้าที่ สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานขับรถยนต์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

-3นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็น
ประธานการประชุมฯ โดยดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด มุกดาหาร
(ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 7/2560 ในการประชุมวันนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในประเด็ น เรื่ อ งการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษมุ ก ดาหาร ซึ่ งในการประชุ ม ของ
ก.น.พ. ครั้งที่ผ่านมา มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1. การแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดหาผู้ลงทุน โดยให้จังหวัดทบทวนหลักเกณฑ์โ ดยเน้น
แก้ไขทางด้านของยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน ซึ่งจะทาให้ระยะเวลาในการหาผู้ลงทุน
มีความล่าช้าออกไป เนื่องจากต้องรอให้แก้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน
2. ต้องหาจุดยืนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหารของจังหวัด จะเป็นอะไร ซึ่งเดิม
แผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดอาจทาไว้ไม่สมบูรณ์ จึงอยากให้มีการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งอาจจะยังไม่ตอบโจทย์
ที่แน่ชัด
3. เรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง คาดว่าจังหวัดมุกดาหารจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจ พิ เศษซึ่งถือเป็น ต้นทุ น ในการพัฒ นาจังหวัด รวมทั้งเรื่องการลงทุน ของ
มุกดาหารกับสะหวันเซโน สปป.ลาว ซึ่งจังหวัดเราจะเสียเปรียบกว่า เนื่องจากทาง
สะหวันเซโน สปป.ลาว เขาได้มีการลงทุนไปแล้ว ดังนั้น จึงอยากให้มีการปรับกลยุทธ์
ในการพั ฒ นาจั งหวัด ให้ มี ค วามเข้ม แข็ งหรือ สนั บ สนุ น ฝั่ งตรงข้ า ม เช่ น เรื่องของ
โรงพยาบาล การบริ ก าร การศึ ก ษาให้ ส อดรั บ กั บ การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ ของ
สปป.ลาว จึงนาเรียนให้ที่ประชุมทราบเพื่อเป็นแนวทางในเบื้องต้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จานวน 25 หน้า
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทา
รายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมดจานวน 25 หน้า และได้จัดส่ง
ให้ ก.บ.จ. ทุกท่านได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว โดยในการประชุมครั้ง
ที่ผ่านมา ที่ประชุมฯ ได้มีมติ เห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีไม่มีผลกระทบต่อแผนฯ จานวน 5 โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 32,019,000 บาท โดยมี ส านั กงานพั ฒ นาชุ มชนจังหวัด
มุกดาหาร สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร อาเภอหนองสูง และ
อ าเภอค าชะอี เป็ น หน่ ว ยด าเนิ น การ และมี ม ติ ให้ ท บทวนการโอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีไม่ผลกระทบต่อแผนฯ
จานวน 3 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 7,215,800 บาท โดยมีสานักงานเกษตร
จังหวัดมุกดาหาร และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วยดาเนินการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ฝ่ายเลขานุการ

ประธาน

-4มีกรรมการท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ผ่านมา
-ไม่ม-ี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 จั งหวั ด มุ ก ดาหารได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
เพื่ อโครงการตามแผนปฏิ บั ติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน
18 โครงการ งบประมาณ 206,606,600 บาท
แยกเป็น
1. งบพัฒนาจังหวัด จานวน 18 โครงการ งบประมาณ 197,606,600 บาท
- งบลงทุน จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 148,158,600 บาท (71.71%)
- งบดาเนินงาน จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 49,448,000 บาท
(23.93%)
2. งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 9,000,000 บาท
- งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 9,000,000 บาท (4.36%)
ผลการอนุมัติโครงการ
- อนุมัติโครงการ จานวน 13 โครงการ งบประมาณ 153,747,300 บาท
(77.80%)
- ยังไม่อนุมัติโครงการ จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 43,859,300 บาท
(22.20) แยกเป็นงบดาเนินงาน จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
งบประมาณ 14,348,300 บาท หน่วยดาเนินการ สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดมุกดาหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรของจังหวัด
มุกดาหาร งบประมาณ 1,398,000 บาท หน่วยดาเนินการ สานักงานเกษตร
จังหวัดมุกดาหาร
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร
งบประมาณ 7,582,900 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จึงขอฝากให้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการประเภทงบดาเนินงานเร่งรัดเสนอ
ขออนุมัติโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561 ที่กาหนดให้
งบดาเนิ น งานที่ เป็ น ค่ าใช้ จ่ายในการประชุม /สั ม มนาจะต้ อ งเบิ ก จ่ ายให้ ได้ 50 %

ฝ่ายเลขานุการ

-5ภายในไตรมาสที่ 1 สาหรับ โครงการงบลงทุ นที่ยังไม่ได้เสนอขออนุมัติโครงการมี
จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัด
มุ ก ดาหารสู่ ค วามยั่ ง ยื น งบประมาณ 16,145,000 บาท หน่ ว ยด าเนิ น การ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้
อยู่ระหว่างจั ดทารูปแบบรายละเอียด/ประมาณการรูปแบบรายการ ปร.4 ปร.5
ให้เหมาะสมกับพื้นที่
2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า งบประมาณ 4,385,100 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
ซึง่ ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและพื้นที่
ดาเนินการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ขณะนี้ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่อย่างใด
ผู้แทน เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด

ในส่วนของโครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร งบประมาณ 14,348,300 บาท ที่ยังไม่เสนอขออนุมัติโครงการ
เนื่องจากรอให้สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ

ผู้แทน เกษตรจังหวัด

ขณะนี้ได้ส่งรายละเอียดโครงการให้เจ้าภาพโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ
เรียบร้อยแล้ว

ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด

ในส่วนของโครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน จะลงดูพื้นที่ในสัปดาห์นี้ ซึ่งโครงการมีบางกิจกรรม
ที่มีความพร้อมแล้ว

ผู้แทน ปลัดจังหวัด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหารขณะนี้
อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ

ฝ่ายเลขานุการ

สาหรับโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ซึ่งในการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้เสนอ
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและพื้นที่ดาเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ
ขออนุมัติโครงการ

ประธาน

ขอให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่เสนอขออนุมัติโครงการเร่งรัดจัดทา
รายละเอียดโครงการเสนอขออนุมัติโครงการให้ได้ภายในเดือนนี้ และเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 สาหรับ
หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการ
เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างขอให้ปรึกษาทางสานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

-64.2 ประกาศ ก.น.จ. เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด
(ฉบับที่ 2)
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 รับทราบเรื่อง การใช้
อานาจตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานเชิ ง พื้ น ที่ แ บบบู ร ณาการ พ.ศ. ....
การยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบู รณาการ (ก.น.จ.) เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริห าร
งบประมาณจั งหวัดและงบประมาณกลุ่ มจังหวัด (ฉบับ ที่ 2) ลงวันที่ 11 ตุล าคม
2554 และการจัด ตั้ งกลุ่ ม จั งหวัด และก าหนดจั งหวัด ที่ เป็ น ศู น ย์ป ฏิ บั ติ ก ารของ
กลุ่มจังหวัด
ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.น.จ.) จึงได้มีประกาศยกเลิกประกาศ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) ให้ยกเลิก
ประกาศ ก.น.จ. เรื่ อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการบริ ห าร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ตุลาคม
2554 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560)
รับทราบ
4.3 ประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3)
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.น.จ.) ได้มีประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็น
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
จานวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค ประกอบด้วย
1. ภาคกลาง ประกอบด้วย 4 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ 1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
2) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 3) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ
4) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
2. ภาคใต้ ประกอบด้วย 2 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ 1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
และ 2) ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
3. ภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย 1 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
4. ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 2 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ 1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
และ 2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 5 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ 1) กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
3) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4) กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ 5) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2

-76. ภาคเหนือ ประกอบด้วย 4 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ 1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 3) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และ
4) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการดาเนินการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

รับทราบ
4.4 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
พ.ศ. 2560
ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานเชิ ง พื้ น ที่ แ บบบู ร ณาการ
พ.ศ. 2560 กาหนดให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการ
และเลขานุการ และทาหน้าที่อื่นตามที่ ก.บ.ภ. กาหนด
โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริห ารงานภาค กาหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัด ทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาค ซึ่งแผนพัฒนาภาคสอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล
บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาพื้นที่
2. กาหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค
มีระยะเวลาห้าปี
3. กาหนดขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
4. กาหนดให้ ก.บ.ภ. เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ กรณีที่
เห็นว่ามีเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องพัฒนาพื้นที่ใดเป็นการเร่งด่วน
5. กาหนดให้ระเบียบนี้ใช้บังคับกับการดาเนินการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
6. กาหนดบทเฉพาะกาล
เมื่ อ ก.บ.จ. หรื อ ก.บ.ก. จั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข อง
กลุ่ ม จั ง หวั ด แล้ ว เสร็ จ ให้ ส่ ง คณะอนุ ก รรมการบู ร ณาการนโยบายพั ฒ นาภาค
(อ.ก.บ.ภ.) ของแต่ละภาคพิจารณากลั่นกรอง แล้วเสนอ ก.น.จ. เพื่อนาเสนอ ก.บ.ภ.
ให้ ความเห็ น ชอบ และเมื่อ ก.บ.ภ. เห็ น ชอบแผนพั ฒ นาจังหวัด แผนพั ฒ นากลุ่ ม
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่ มจั งหวัด ตามที่ ก.น.จ. เสนอและคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ให้ ก.บ.ภ. ส่ งให้
ส านั ก งบประมาณเพื่ อ ใช้ จั ด สรรงบประมาณตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการ
บริห ารงานจั งหวัด และกลุ่ ม จังหวัด แบบบู รณาการ พ.ศ. 2551 โดยในครั้งแรก
ให้ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย
และหลั ก เกณฑ์ ที่ ก.บ.ภ. ก าหนด และให้ แ ผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และแผนพั ฒ นา
กลุ่มจังหวัด มีห้วงระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

-8จึ งขอฝากให้ ส่ วนราชการ รัฐ วิส าหกิจ และองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ที่ มี ความ
ประสงค์จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกระทรวง กรม ดาเนินการจัดทา
แผนงาน/โครงการให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัด เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ประธาน

ขอให้ ส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิ จ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชนให้
ความส าคัญ ในการจัดท าแผนพั ฒ นาจังหวัด แผนพั ฒ นากลุ่ มจังหวัด แผนปฏิ บั ติ
ราชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด และแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั งหวั ด
โดยจัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งเตรียมความ
พร้อมในการจัดทาแผนพัฒนาภาคต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฝ่ายเลขานุการฯ

ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด มุกดาหารจะยึดในเรื่องการพัฒนาพื้นที่ เป็นหลักเพื่อ
กระจายการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้าโดยเน้นยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนาสังคม
รวมถึงการสร้างโอกาสและอาชีพ ความต้องการแต่ละพื้นที่โดยการกาหนด Position
และการจัดการที่ดี โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเพื่อกระจาย
การพัฒ นาและลดความเหลื่ อมล้ าของแต่ ล ะพื้น ที่ โดยจังหวัด ได้ นานโยบายของ
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(แผน 12) ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์รายสาขา รวมทั้ง
ศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มาใช้ในการ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด โดยมุ่ งเน้ น การท างานแบบเครื อ ข่ า ยร่ ว มกั น ทุ ก ภาค
ส่วนประกอบด้วย ภาคราชการ เอกชน สังคม ภาคประชาชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับแผนพัฒ นากลุ่มจังหวัด และในห้ วงเดือน
สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดมุกดาหารได้ กาหนดให้มีการทบทวนแผนพัฒนา
จังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อให้ทันสถานการณ์และมีการยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีความชัดเจน
เป็ น เหตุ เป็ น ผลสอดคล้ องและเชื่ อมโยงกัน ตั้งแต่ วิสั ยทั ศน์ พัน ธกิจ เป้ าประสงค์
กลยุ ทธ์ และตัว ชี้วัด จนถึงแผนงาน/โครงการ โดยในห้ ว งวัน ที่ 1 - 13 กัน ยายน
2560 ได้ มี ก ารจัด ประชุ ม เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น โดยการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2560 จังหวัดมุกดาหารได้
จัดประชุมเพื่อพิจารณาการยกร่างแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560
จังหวัดมุกดาหารได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่ างแผนพัฒ นาจังหวัด 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากทุก
ภาคส่วนตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และนาเสนอคณะกรรมการบริห ารงาน
จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ (ก.บ.จ) ให้ ค วามเห็ น ชอบ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบั บ ทบทวน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562

-9โดยองค์ ป ระกอบของแผนพั ฒ นาจั งหวั ด มุ กดาหาร 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัด
๒. ประเด็นปัญหา/ความต้องการของประชาชน
3. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของจังหวัด ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคง
4. สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
5. ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
6. บัญชีชุดแผนงาน/โครงการ (แบบ จ.1 จ.1-1)
สรุปประเด็นสาคัญจากนโยบายและแผนงานต่อแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย
1. ด้านเศรษฐกิจ (ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
การท่องเที่ยว) มุ่งเน้นสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
ผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสูง สร้างการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน สร้างเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
2. ด้านสังคม และความมั่นคง มุ่งเน้นสร้างความเสมอภาคในสังคม ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันและลดปัญหาจากภัยธรรมชาติ
การวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย
1. การเกษตร
2. อุตสาหกรรม/การค้าผ่านแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. การท่องเที่ยว
4. สังคม
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ความมั่นคงตามแนวชายแดน
ผลที่ได้จากการจัดทาแผนพัฒนาของจังหวัด มุกดาหาร 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ของ
จังหวัดมุกดาหาร แต่ปัญหาคือยังขาดความน่าเชื่อถือและรายได้ของประชาชนยัง
เป็ น แบบกระจุ ก ไม่ ก ระจายรายได้ และปั ญ หาความยากจนยั งมี อ ยู่ จากข้ อ มู ล
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้นามาวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ (SWOT) โดยการหา
จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของจังหวัดมุกดาหารตามเอกสารที่นาเสนอ
ซึ่งจากการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อเทียบ
กับแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 - 2564) ดังนี้

- 10 สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หัวข้อ

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ฉบับทบทวน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน

วิสัยทัศน์

เมืองการค้า การเกษตร
การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยง
อาเซียน

เมืองการค้า การเกษตร
การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยง
อาเซียน

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการค้า
การลงทุน การเกษตร การ
ท่องเที่ยว และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
อาเซียน เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ศักยภาพและสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก
สู่สังคมฐานความรู้
3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคม
4. สร้างความสมดุลของระบบ
เศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาระบบการค้า
คงเดิม
การลงทุน การเกษตร การ
ท่องเที่ยว และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
อาเซียน เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ศักยภาพและสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก
สู่สังคมฐานความรู้
3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคม
4. สร้างความสมดุลของระบบ
เศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์รวม

1. สร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่ม
มูลค่าในภาคเกษตร และ
สนับสนุนภาคการค้าชายแดน
อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยว

๑. สร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่ม
มูลค่าในภาคเกษตร และ
สนับสนุนภาคการค้าชายแดน
อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยว

คงเดิม

๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน สร้างชุมชนให้
น่าอยู่ มีความมัน่ คง และเป็น
ธรรม

๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน สร้างชุมชนให้
น่าอยู่มีความมัน่ คง และเป็น
ธรรม

คงเดิม

คงเดิม

- 11 หัวข้อ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ฉบับทบทวน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน

๓. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และป้องกันภัย
ธรรมชาติ

๓. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และป้องกันภัย
ธรรมชาติ

คงเดิม

๑. ยกระดับมาตรฐาน
การเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่ม
มูลค่า

๑. การยกระดับมาตรฐาน
การเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่ม
มูลค่า

ปรับให้สอดคล้อง
กับหลักสากล

๒. ประตูการค้า การลงทุน
เชื่อมโยงอาเซียนสูส่ ากล

๒. การเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันด้านการค้าการ
ลงทุน เพื่อเชื่อมโยงอาเซียนสู่
สากล

เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุน

๓. พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถี
ชีวิตลุ่มน้าโขง

๓. การพัฒนาการท่องเที่ยว
ตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง

ปรับให้สอดคล้อง
กับหลักสากล

๔. พัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู่อย่างยั่งยืน

๔. การพัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่อย่างยัง่ ยืน

ปรับให้สอดคล้อง
กับหลักสากล

๕. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

๕. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คงเดิม

๖. การเสริมสร้างความมั่นคง
ชายแดน

๖. การเสริมสร้างความมั่นคง
ชายแดน

คงเดิม

สาหรับข้อมูลแผนงาน/โครงการเพื่อประกอบการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน
ทั้งสิ้น 31 โครงการหลัก 665 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 6,900,000,170 บาท
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
จากมติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะท างานยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ มี ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ได้ เสนอ
โครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 5 โครงการหลั ก 499 กิ จกรรมหลั ก
งบประมาณ 4,056,382,600 บาท แยกเป็น
 โครงการงบพัฒนาจังหวัด จานวน 477 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 3,363,982,600 บาท
 โครงการจากกระทรวง/กรม จานวน 22 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 692,400,000 บาท

- 12  โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน - กิจกรรมหลัก
ประมาณ - บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนเพื่อ
เชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
จากมติที่ประชุมของคณะทางานยุทธศาสตร์ที่ 2 มีส่วนราชการต่าง ๆ ได้เสนอเสนอ
โครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 6 โครงการหลั ก 20 กิ จ กรรมหลั ก
งบประมาณ 1,354,762,770 บาท แยกเป็น
 โครงการงบพัฒนาจังหวัด จานวน 16 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 954,536,400 บาท
 โครงการจากกระทรวง/กรม จานวน 2 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 248,827,370 บาท
 โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 2 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 151,399,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
จากมติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะท างานยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 มี ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ได้ เสนอ
โครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 4 โครงการหลั ก 78 กิ จ กรรมหลั ก
งบประมาณ 1,003,912,600 บาท แยกเป็น
 โครงการงบพัฒนาจังหวัด จานวน 64 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 867,590,600 บาท
 โครงการจากกระทรวง/กรม จานวน 14 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 136,322,000 บาท
 โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน - กิจกรรมหลัก
งบประมาณ - บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
จากมติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะท างานยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 มี ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ได้ เสนอ
โครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 6 โครงการหลั ก 18 กิ จ กรรมหลั ก
งบประมาณ 182,842,400 บาท แยกเป็น
 โครงการงบพัฒนาจังหวัด จานวน 17 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 52,285,700 บาท
 โครงการจากกระทรวง/กรม จานวน 1 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 130,556,700 บาท
 โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน - กิจกรรมหลัก
งบประมาณ - บาท

- 13 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
จากมติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะท างานยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 มี ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ได้ เสนอ
โครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 6 โครงการหลั ก 34 กิ จ กรรมหลั ก
งบประมาณ 168,817,400 บาท แยกเป็น
 โครงการงบพัฒนาจังหวัด จานวน 30 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 163,089,400 บาท
 โครงการจากกระทรวง/กรม จานวน 4 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 5,728,000 บาท
 โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน - กิจกรรมหลัก
งบประมาณ - บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
จากมติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะท างานยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 มี ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ได้ เสนอ
โครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 4 โครงการ 16 กิจกรรมหลัก งบประมาณ
100,282,400 บาท แยกเป็น
 โครงการงบพัฒนาจังหวัด จานวน 16 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 100,282,400 บาท
 โครงการจากกระทรวง/กรม จานวน - กิจกรรมหลัก
งบประมาณ - บาท
 โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน - กิจกรรมหลัก
งบประมาณ - บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 33,000,000 บาท
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแบบ จ.1 นาเสนอที่ประชุม ฯเพื่อโปรดพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประธาน

ฝากให้ ส่วนราชการและทุกภาคส่วนนาข้อมูลจาก จปฐ. ที่ตกเกณฑ์ และข้อมูลจาก
กชช.2 ค มาใช้ในการจัดทาแผนงานโครงการลงในพื้นที่ที่ตกเกณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย จึงขอเชิญ ก.บ.จ.มุกดาหารพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปนาเสนอ

ผู้แทน ประธาน
หอการค้าจังหวัด
มุกดาหาร

ขอเพิ่มเติมเรื่อง GPP ของการส่งออกของจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง แต่ GPP ของ
ประชาชนในพื้นที่ยังต่าและยังมีตกเกณฑ์ของ จปฐ. อยู่ ดังนั้น จึงขอให้นาข้อมูลเรื่อง
ดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลตัวชี้วัดในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่
และนามาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด สาหรับแผนงาน/โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกินศักยภาพขอฝากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดตั้งงบประมาณหรือเสนอแผนงานโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด

ประธาน

มติที่ประชุม

- 14 สาหรับแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมฯ มีความเห็นอื่นหรือไม่ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ
ไปปรับปรุงตามที่ ก.บ.จ.มุกดาหารนาเสนอ
เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.2 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายเลขานุการฯ

สานั กงานจังหวัดมุกดาหารในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. มุกดาหารได้จัดทา (ร่าง)
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ให้ความเห็นชอบตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ในที่ประชุม ฯ สาหรับกระบวนการ ในจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมกับ
ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สารวจปัญหาความ
ต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ เป็ น ส าคั ญ โดยการก าหนดเป้ า หมายของจั งหวั ด
มุกดาหารเพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของจังหวัดมุกดาหาร ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒ นาจังหวัด 4 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแผนงาน/
โครงการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด
จังหวัด แผนงาน/โครงการต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิ บัติราชการประจาปี
กับแผนพัฒนาจังหวัด โดยการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในเชิงปริมาณและหรือ
คุ ณ ภาพที่ ชั ด เจนในระดั บ โครงการ โครงการในแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ต้ อ ง
สอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒ นาจั งหวั ด โดยการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ การ
ขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ นโยบายรั ฐ บาล ตลอดจนได้
รวบรวมปั ญหาอุปสรรค/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็น
สาคัญ มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งหลักเกณฑ์และแนว
ทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของจังหวัดมุกดาหาร ในวงเงิน 209 ล้านบาทเศษ โดยทีมบูรณากลางกาหนดให้จังหวัด
มุกดาหารจัดทาคาของบประมาณในวงเงิน 2 เท่า ซึ่งประมาณ 418 ล้านบาทเศษ
ดังนั้น จังหวัดมุกดาหารจึงขอนาเสนอข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการตาม (ร่าง)
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 2 ของจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ให้ที่ประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจั งหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวนทั้งสิ้ น 25 โครงการ 209
กิจกรรมหลั ก งบประมาณ 960,017,900 บาท และแบบสรุปแผนงานโครงการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จังหวัดมุกดาหารเสนอขอรับการสนับสนุนจาก
กระทรวง กรม จานวน 45 กิจกรรม งบประมาณ 1,365,233,070 บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแบบ จ.2 และแบบ จ.3.1 นาเสนอ ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้
ความเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 ดังนี้

- 15 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
จากมติที่ประชุมของคณะทางานยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีส่วนราชการต่าง ๆ ได้เสนอ
โครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 5 โครงการหลัก 116 กิจกรรมหลัก งบประมาณ
1,020,496,300 บาท แยกเป็น
 โครงการงบพัฒนาจังหวัด จานวน 94 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 328,096,300 บาท
 โครงการจากกระทรวง/กรม จานวน 22 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 692,400,000 บาท
 โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน - กิจกรรมหลัก
ประมาณ - บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนเพื่อ
เชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
จากมติที่ประชุมของคณะทางานยุทธศาสตร์ที่ 2 มีส่วนราชการต่าง ๆ ได้เสนอ
โครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด
มุกดาหาร จานวน 5 โครงการหลัก 19 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 644,660,770
บาท แยกเป็น
 โครงการงบพัฒนาจังหวัด จานวน 15 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 244,434,400 บาท
 โครงการจากกระทรวง/กรม จานวน 2 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 248,827,370 บาท
 โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 2 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 151,399,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
จากมติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะท างานยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 มี ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ได้ เสนอ
โครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด
มุกดาหาร จานวน 4 โครงการหลัก 63 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 354,409,800
บาท แยกเป็น
 โครงการงบพัฒนาจังหวัด จานวน 49 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 218,087,800 บาท
 โครงการจากกระทรวง/กรม จานวน 14 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 136,322,000 บาท
 โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน - กิจกรรมหลัก
งบประมาณ - บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
จากมติที่ประชุมของคณะทางานยุทธศาสตร์ที่ 4 มีส่วนราชการต่าง ๆ ได้เสนอเสนอ
โครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด
มุกดาหาร จานวน 4 โครงการหลัก 16 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 178,737,400
บาท แยกเป็น

- 16  โครงการงบพัฒนาจังหวัด จานวน 15 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 48,180,700 บาท
 โครงการจากกระทรวง/กรม จานวน 1 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 130,556,700 บาท
 โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน - กิจกรรมหลัก
งบประมาณ - บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
จากมติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะท างานยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 มี ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ได้ เสนอ
โครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด
มุกดาหาร จานวน 4 โครงการหลัก 28 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 90,688,200 บาท
แยกเป็น
 โครงการงบพัฒนาจังหวัด จานวน 24 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 84,960,200 บาท
 โครงการจากกระทรวง/กรม จานวน 4 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 5,728,000 บาท
 โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน - กิจกรรมหลัก
งบประมาณ - บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
จากมติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะท างานยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 มี ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ได้ เสนอ
โครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด
มุกดาหาร จานวน 3 โครงการ 11 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 28,258,500 บาท
แยกเป็น
 โครงการงบพัฒนาจังหวัด จานวน 11 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 28,258,500 บาท
 โครงการจากกระทรวง/กรม จานวน - กิจกรรมหลัก
งบประมาณ - บาท
 โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน - กิจกรรมหลัก
งบประมาณ - บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 8,000,000 บาท
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแบบ จ.2 นาเสนอที่ประชุม ฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้
ความเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจั งหวั ด
มุกดาหาร และให้ฝ่ายเลขานุการแต่ละเด็นยุทธศาสตร์ นาเสนอภาพรวมของแผนงาน/
โครงการ
ผู้แทนฝ่ายเลขานุการ แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่เสนอจัดทาเป็นคาของบประมาณของจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจานวน 5 โครงการ ประกอบด้วย แผนงาน
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส่งเสริมศักยภาพ
และผู้ประกอบการ ส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์และประมง พัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ฝ่ายเลขานุการ

- 17 แผนงาน/โครงการด้านการเกษตรเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้าในหมู่บ้านที่ตก
เกณฑ์ จปฐ และหมู่บ้าน กชช. 2 ค ซึ่งส่วนมากอยู่ที่อาเภอเมืองมุกดาหาร

ผู้แทน ประธาน
หอการค้า
จังหวัดมุกดาหาร

ขอให้ดูกลุ่มเป้าหมายของเกษตรกรให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของ
ประชาชนที่แท้จริง

ประธาน

ฝากให้เสนอแผนงาน/โครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับหมู่บ้านที่ตก
เกณฑ์ จปฐ. และหมู่บ้าน กชช. 2 ค เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย

ผู้แทนฝ่ายเลขานุการ แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่เสนอจัดทาเป็นคาของบประมาณของจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นภาคเอกชน ผู้ประกอบการ
SMEs โดยเน้นเรื่องการพัฒนาการสร้างโอกาสการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน
การยกระดับสินค้าและบริการ และการเปิดตลาดความร่วมมือทางการค้าการลงทุน
ผู้แทนฝ่ายเลขานุการ แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่เสนอจัดทาเป็นคาของบประมาณของจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีที่ทาการปกครองอาเภอเป็นองค์กรภาคีหลักใน
การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในระดับอาเภอให้สอดรับกับการท่องเที่ยวระดับจังหวัด
ผู้แทน ประธาน
หอการค้าจังหวัด
มุกดาหาร

ฝากเรื่องการท่องเที่ยวตามแนวชายโขงอยากให้ทาเป็นชุดแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับ
การท่ องเที่ย วตลอดทั้ งปี ซึ่งในปีนี้จะเป็นการส่ งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยจึงอยาก
ให้จัดทาแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีไทยตามแนวชายโขงด้วย

ผู้แทนฝ่ายเลขานุการ แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานโครงการเน้นเรื่องการพัฒนาให้จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
มุกดาหารในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพของคนมุกดาหารให้ก้าวทันยุคไทย
แลนด์ 4.0 การพัฒนาการศึกษา การยกระดับระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
การเพิ่มศักยภาพระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าในสังคม
ผู้แทนฝ่ายเลขานุการ แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่เสนอจัดทาเป็นคาของบประมาณของจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เน้นเรื่องการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และชุมชนรอบ ๆ ป่า
การส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและฟื้น
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ การบริหารและจัดการขยะในพื้นที่ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า และการใช้พลังงานทดแทน
ผู้แทนฝ่ายเลขานุการ แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ที่เสนอจัดทาเป็นคาของบประมาณของจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เน้นเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การควบคุมและลดปัญหายาเสพติด ตามแนวชายแดน เน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

