แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. วิสัยทัศน์จังหวัดมุกดาหาร

“เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน”
2. พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อนบ้านอาเซียน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. พัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลกสู่สังคม
ฐานความรู้
3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคม
4. สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. แนวทางการพัฒนา
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในภาคเกษตร และสนับสนุนภาคการค้า
ชายแดน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวด้วย 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
4. ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์(Positioning)
1. ด้านเกษตร: เกษตรมูลค่าสูง - โคเนื้อหนองสูง และข้าวอินทรีย์
2. ด้านท่องเที่ยว: ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม – ท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้้าโขง
3. ด้านการค้าการลงทุน: การค้าชายแดน การลงทุน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4. ด้านอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการเกษตร
5. ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และโครงสร้างของหน่วยงาน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 51 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นจังหวัด และอ้าเภอ
มาตรา 52 ให้รวมท้องที่หลาย ๆ อ้าเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา 52/1 ให้จังหวัดมีอ้านาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) น้าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
(2) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็น
ธรรมในสังคม
(3) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่ว ยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับ
ความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด้ารงชีวิตอย่างพอเพียง
(4) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ
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(5) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถด้าเนินการ
ตามอ้านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะด้าเนินการตาม
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย
หรือที่มีกฎหมายก้าหนด
เพื่ อ ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องจั งหวั ด ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น หน้ าที่ ข องส่ ว นราชการและ
หน่วยงานของรัฐที่ประจ้าอยู่ในเขตจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตาม
มาตรา 53/1
มาตรา 54 ในจั ง หวั ด หนึ่ ง ให้ มี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด คนหนึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ นโยบายและค้ า สั่ ง จาก
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่
และประชาชน และเป็นหนัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วน
ภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอ้าเภอ และจะให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่ารากชารจังหวัดก็ได้
มาตรา 60 ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัด ดังนี้
(1) ส้านักงานจังหวัด มีหน้ าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒ นาจังหวัดของจังหวัดนั้น
มีหัวหน้าส้านักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส้านักงาน
จังหวัด
(2) ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ
มีหัวหน้าส่วนราชการประจ้าจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกคอรองบังคับบัญชารับผิดชอบ
โครงสร้างของจังหวัดมุกดาหาร
1. จังหวัดมุกดาหารแบ่งเขตการปกครองเป็น 7 อ้าเภอ 52 ต้าบล 526 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต้าบล 24 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.)
29 แห่ง
2. โครงสร้างและองค์กรภายในจังหวัด ประกอบด้วย
(1) ส้านักงานจังหวัด และส่วนราชการประจ้าจังหวัด จ้านวน 32 หน่วยงาน
(2) อ้าเภอ จ้านวน 7 อ้าเภอ
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ้านาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรี
สั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
(3) บริหารราชการตามค้าแรนะน้าและค้าชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค้าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี
(4) ก้ากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจ้าอยู่ในจังหวัดนั้น
ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ข้าราชการในส้านักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือค้าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือ
ยับยั้งการกระท้าใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค้าสั่งของกระทรวง
ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง
กรม ที่เกี่ยวข้อง
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(5) ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจ
ราชการ และหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
(6) เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการ หรือแผนพัฒนาจังหวัด และรายงานให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ
(7) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(8) ก้ากับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอ้านาจท้า
รายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) บรรจุ แต่งตั้ง ให้บ้าเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมายและตามที่
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย การยกเว้น จ้ากัด หรือตัดทอน อ้านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัด หรือให้ข้าราชการของส่วนราชการใด มีอ้านาจหน้าที่ในการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระท้าได้โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ
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3. งบประมาณภาพรวม
หน่วยงาน จังหวัดมุกดาหาร
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณปี 2562 - 2563

งบประมาณรวม
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

ปี 2562

ปี 2563

งบประมาณ
การ
ที่ได้รับ
เบิกจ่าย*

งบประมาณ
ตาม
ร่าง พ.ร.บ.

207.5199 100.8397 185.4435
185.4435

1) แผนงานพื้นฐาน..............................
2) แผนงานพื้นฐาน..............................
3) แผนงานยุทธศาสร์ส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
4) แผนงานยุทธศาสตร์.......................
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
1) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2) แผนงานบูรณาการ.......................
3) แผนงานบูรณาการ.......................
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
5. งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐ
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสารองจ่าย
หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

185.4435
207.5199 100.8397
207.5199

100.8397

เพิ่ม / ลด
จานวน

ร้อยละ

-22.0764 10.64
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4. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน
และแนวทางแก้ไข
จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ทั้งหมด 4,407 ตร.กม. หรือ 2,712,400 ไร่ อยู่ห่างกรุงเทพมหานคร 642
กิโลเมตร มีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ ความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร โดยตั้งอยู่ตรงข้าม
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 อ้าเภอ 52 ต้าบล 526 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต้าบล 24 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.)
29 แห่ ง ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดมุกดาหารมีจ้า นวนประชากรทั้งสิ้ นรวม 350,782 คน แยกเป็น เพศชาย
จ้านวน 175,649 คน เพศหญิง จ้านวน 175,133 คน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยง
อาเซียน” โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามประเด็นการพัฒนา จ้านวน 6 ด้าน ดังนี้
1. การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
จุดเน้นในการพัฒนา “พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า”
2. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน เพื่อเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
จุดเน้นในการพัฒนา “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
จุดเน้นในการพัฒนา “ พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม”
4. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
จุดเน้นในการพัฒนา “พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต”
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จุดเน้นในการพัฒนา “ส่งเสริมและอนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
6. การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
จุดเน้นในการพัฒนา “เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรและเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงชายแดน”
4.1 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 21 โครงการ งบประมาณ 207,519,900 บาท ประกอบด้วย
1. งบพัฒนาจังหวัด จ้านวน 21 โครงการ งบประมาณ 199,519,900 บาท (96.15%)
- งบลงทุน จ้านวน 7 โครงการ 59 กิจกรรม งบประมาณ 166,613,500 บาท (83.51%)
- งบด้าเนินงาน จ้านวน 14 โครงการ งบประมาณ 32,906,400 บาท (16.49%)
2. งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ้านวน 1 โครงการ
- งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 8,000,000 บาท (3.85%)
โดยแยกตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด จานวน 6 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 104,094,000 บาท (50.16%)
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. พัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
2. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการเกษตรของจังหวัดมุกดาหาร
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และประมงจังหวัดมุกดาหาร
4. พัฒนาแหล่งน้้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภค - บริโภค
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกมาตรฐานการเกษตร
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ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
จังหวัดมุกดาหารได้ด้าเนินการส่งเสริมและพัฒ นาเพื่อ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรของจังหวัด
มุกดาหารให้ มีค วามทั น สมัย และปลอดภั ย โดยที่ ผ่ านมาได้ จัดฝึ กอบรมกลุ่ มเกษตรให้ มีค วามรู้ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต โดยสนับสนุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
และยั งส่ งเสริ มให้ กลุ่ ม เกษตรกรปลู ก พื ช ประเภทถั่ว ลิ ส งในช่ว งฤดูแล้ ง และพั ฒ นาศั กยภาพบุ คลากรและ
ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ส่งเสริมเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน และเพิ่มศักยภาพการผลิตแปลงใหญ่โคเนื้อคุณภาพสูง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป
ปลานิลซึ่งเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนได้มีการพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพิ่มเติมอีกจ้านวน 4 แห่ง และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งทางการเกษตรโดยการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรของจังหวัดมุกดาหารให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยเพิ่มเติมอีก
จ้านวน 7 สายทาง
2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน
เพื่อเชื่อมโยงอาเซียน จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 38,788,600 บาท (18.69%)
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ แรงงาน ผู้ประกอบการ
เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
2. พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
จังหวัดมุกดาหารได้ด้าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ พิ เศษมุ กดาหาร จ้านวน 1 แห่ ง และด้าเนิ นการจัดประชุมเพื่อ พั ฒ นาศักยภาพเครือข่าย
สื่อมวลชน ผู้น้าชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาพื้นที่ของ
จังหวัดมุกดาหารให้ เป็ น เขตเศรษฐกิจพิ เศษมุกดาหาร และจัดประชุมเพื่ อ ยกระดับ และพั ฒ นาสิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ผ้าหมักโคลนหนองสูง แบบครบวงจร ตลอดจนได้มีการจัดประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้า
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เด่ น จั งหวั ด มุ ก ดาหาร และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ให้ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดมหกรรมสินค้าดีผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดมุกดาหารเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการของจังหวัดมุกดาหารให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและต่างประเทศ
3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 35,063,900 บาท (16.90%)
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกเข้าแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
3. พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน
4. ยกระดับมาตรฐานบุคลากร สินค้า และการบริการทางการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
สู่ความยั่งยืน
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
จังหวัดมุกดาหารได้ด้าเนินการพัฒ นาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบาให้มีความ
สวยงามและมีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จ้านวน
1 แห่ ง ตลอนจนได้ด้าเนิ น การพัฒ นาและปรับ ปรุงโครงสร้างพื้ นฐานด้านการคมนาคมเพื่ อ เข้าพื้ นที่แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่ส้าคัญ ๆ ของจังหวัดมุกดาหารเพื่ออ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
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จ้านวน 2 สายทาง และจังหวัดมุกดาหารได้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และ
วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารให้เป็น
ที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
4. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 11,023,400 บาท (5.31%)
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. เพิ่มศักยภาพคนมุกดาหารให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0
2. เพิ่มศักยภาพระบบบริการสาธารณพื้นฐานเพื่อการเข้าถึงของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
โดยถ้วนหน้าแบบไร้รอยต่อ
3. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเข้าถึงและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
จังหวัดมุกดาหารได้ด้าเนินการพัฒนาและปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อม
ล้้าในชุมชน จ้านวน 1 สายทาง และเพิ่มศักยภาพคนมุกดาหารโดยสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่า ของ
จังหวัดมุกดาหารให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 และจัดการฝึกอบรมแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มทักษะ
อาชีพและรายได้ให้กับแรงงานทั้งในและนอกระบบในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหาร ให้สามารถรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันด้านทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเป็นตลาดแรงงานที่ส้าคัญในภูมิภาค
5. ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 12,109,400 บาท (5.84%)
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
3. บริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
จังหวัดมุกดาหารได้ด้าเนินการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้กับเยาวชนในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่ารอบแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการอนุรักษ์และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
ต้นทาง และส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค จ้านวน 20 แห่ง เพื่อลดปัญหาท้าลายทรัพยากรน้้าในพื้นที่และสามารถ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าในพื้นที่
6. ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน จานวน 3 โคงการ
งบประมาณ 6,440,600 บาท (3.10%)
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ
2. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่ชายแดน
3. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
จังหวัดมุกดาหาร

ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
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จังหวัดมุกดาหารได้ด้าเนินการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้กับเยาวชนในการเสริมสร้างและพัฒนา
ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยผ่านโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้ง
ฝึกอบรมศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืน และส่งเสริม
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 )
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงินงบประมาณ 207.52 ล้านบาท
 การใช้จ่ายงบประมาณ 205.23 ล้านบาท คิดเป็น 98.90% ลาดับที่ 16 ของประเทศ
(วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง) แยกเป็น
- รายจ่ายประจ้า จ้านวน 55.40 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย 53.17 ล้านบาท (95.97%)
- รายจ่ายลงทุน จ้านวน 152.12 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย 152.06 ล้านบาท (99.96%)
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภายในวงเงินงบประมาณ 207.52 ล้านบาท
 เบิกจ่ายงบประมาณ 100.83 ล้านบาท คิดเป็น 48.59% ลาดับที่ 69 ของประเทศ
(วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง) แยกเป็น
- รายจ่ายประจ้า จ้านวน 55.40 ล้านบาท เบิกจ่าย 48.31 ล้านบาท (87.20%)
- รายจ่ายลงทุน จ้านวน 152.12 ล้านบาท เบิกจ่าย 52.53 ล้านบาท (34.53%)
4.3 สรุปปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานของจังหวัดที่ผ่านมา
1. บุคลากรของหน่วยด้าเนินโครงการ/กิจกรรมขาดความรู้ความช้านาญเรื่องพัสดุ ท้าให้การจัดหาพัสดุ
ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ห้ วงระยะเวลาในการจัดท้าแผนในแต่ล ะระดับไม่สอดคล้องกัน ตั้งแต่ระบบท้องถิ่น หมู่บ้าน ต้าบล
อ้าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด/ความซ้้าซ้อนของโครงการในแผนแต่ละระดับ ท้าให้ต้องโอนเปลี่ยนแปลงโครงการที่
มีความซ้้าซ้อน
3. ส่วนราชการและหน่วยด้าเนินการในพื้นที่ ให้ความส้าคัญในการบู รณาการแผนงาน/โครงการในระดับ
พื้นที่น้อยท้าให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า
4. แผนงานโครงการ/กิจกรรมมีความซ้้าซ้อนกับแผนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ด้าเนินการไปก่อน
ท้ า ให้ ต้ อ งปรั บ แก้ รู ป แบบ/รายการ/รายละเอี ย ดของโครงการ/กิ จ กรรมให้ เหมาะสม กั บ สภาพพื้ น ที่ แ ละ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ท้าให้กระบวนการแก้ไขรูปแบบรายการและงบประมาณมี ขั้นตอนการด้าเนินงาน
ที่กินระยะเวลานาน ท้าให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า
5. พื้นที่ด้าเนิ นงานบางโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งต้องได้รับ
อนุญาตให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานส่วนกลางก่อนเข้าด้าเนินงานโครงการฯ ท้าให้ต้องโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
6. โครงการ/กิจกรรมบางโครงการจะต้องด้าเนินการช่วงหลังฤดูการผลิต/เก็บเกี่ยว ซึ่งได้มีการก้าหนด
แผนการด้าเนินงานไว้ในห้วงกลางและปลายปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนงานหรือฤดูกาล
7. กระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนงาน/โครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีระเบียบและขั้นตอนการด้าเนินการที่แตกต่างกัน ท้าให้ขั้นตอนท้างานในระดับพื้นที่
มี ค วามซ้้ า ซ้ อ นและล่ า ช้ า ประกอบกั บ กระบวนการและระยะเวลาและการขอท้ า ความตกลงกั บ ส้ า นั ก
งบประมาณใช้ระยะเวลานาน และมีหลักเกณฑ์/เงื่อนไขซับซ้อน
8. แผนงาน/โครงการที่มีวงเงินงบประมาณมากมีการกระบวนจัดซื้อจัดจ้างหลายขั้นตอนท้าให้มีความล่าช้า
9. กระบวนการเบิ ก จ่ ายงบประมาณและกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างมี ขั้ น ตอนมาก ท้ าให้ ไม่ ส ามารถ
ด้าเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
10. งบประมาณที่จังหวัดได้รับ จัดสรรส่วนใหญ่ เป็นงบรายจ่ายลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาด้าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ค่อนข้างนาน และมีการแบ่งจ่ายเป็นงวดงานตามสัญญาท้าให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า
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11. หลังจากอนุ มัติโครงการแล้วหน่วยด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรมขาดการเตรียมความพร้อมในการ
ด้าเนินงานโครงการ ท้าให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า
4.3 แนวทางแก้ไข
จากการประมวลปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงานตามโครงการ ส่วนใหญ่โครงการงบรายจ่ายลงทุนจะมี
ปัญหาในเรื่องการติดปัญหาการขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอน
มากเกินความจ้าเป็น ท้าให้การลงนามในสั ญญาจ้างมีความล่าช้า ส้าหรับโครงการงบรายจ่ายประจ้ามีบาง
โครงการ/กิจกรรมจะต้องด้าเนินการช่วงหลังฤดูการผลิต/เก็บเกี่ยว ซึ่งได้มีการก้าหนดแผนการด้าเนิ นงานไว้
ในห้วงกลางและปลายปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนงานหรือฤดูกาลท้าให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
มีความล่าช้า ประกอบกับบุคลากรหน่วยด้าเนินโครงการ/กิจกรรมมีการโยกย้าย สับเปลี่ยนต้าแหน่งอยู่บ่อยครั้ง
จึ งท้ าให้ ก ระบวนการจั ดซื้อจั ดจ้ างและการด้ าเนิ น โครงการมีความล่ าช้า โดยที่ ผ่ านมาจังหวัดมุ กดาหารมี
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. จั ง หวั ด มุ ก ดาหารโดยส้ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด ได้ จั ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัด
เพื่อให้ เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริห ารงานโครงการให้ เป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
2. จังหวัดมุกดาหารได้แต่งตั้งคณะท้างานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด เพื่อก้ากับ ดูแล
ติด ตามและเร่ งรั ด การใช้ จ่ ายเงิน งบประมาณ เพื่ อ ให้ ก ารบริห ารงบประมาณมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ไปตาม
ระยะเวลาที่ก้าหนด รวมทั้งให้การช่วยเหลือ แนะน้า ให้ค้าปรึกษา แก้ไขปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และจั ด ประชุ ม เพื่ อ ติ ด ตามและเร่งรั ด การด้ าเนิ น โครงการพร้ อ มทั้ ง เร่ งรัด การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก้าหนดไว้เป็นประจ้าทุกเดือน
3. จั งหวัด มุก ดาหารได้แ ต่งตั้งคณะท้ างานให้ ค้ าปรึก ษาหารือ เกี่ ยวกับ กระบวนการจัด ซื้ อจัด จ้า งโดยมี
ส้านักงานคลังจังหวัดมุกดาหารเป็นฝ่ายเลชานุการ และคณะท้างานด้านช่างเทคนิคเพื่อให้ค้าปรึกษาในการ
จัดท้ารูปแบบรายการ แบบแปลน และปร.4 ปร.5 โดยมีส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่
4. จังหวัดมุกดาหารได้แต่งตั้งคณะท้างานออกตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา
และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยด้าเนินการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
จาแนกระดับผลผลิต/โครงการ
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5.1 แผนและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561
จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของจังหวัด
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านวน 18 โครงการ งบประมาณ 206.60 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจ้านวน
159.82 ล้านบาท (77.36%) เบิกจ่ายเป็นล้าดับที่ 22 ของประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561)
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561
(หน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 1
(ต.ค.- ธ.ค.)
ผล
แผน
ผล
159.82 176.98 4.99

รวมทั้งสิ้น
แผน
206.61

ไตรมาส 2
(ม.ค.- มี.ค.)
แผน
ผล
17.28 13.85

ไตรมาส 3
( เม.ย.- มิ.ย.)
แผน
ผล
8.67
49.31

ไตรมาส 4
( ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล
3.68 91.67

- ผลเบิกจ่ายจาแนกระดับผลผลิต/โครงการ
(หน่วย : ล้านบาท)
ที่

ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เบิกจ่าย
(ล้านบาท)

เบิกจ่าย
ร้อยละ

165.00
19.48
22.13

118.81
19.32
21.69

72.01
99.18
98.02

206.61

159.82

77.36

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2 การพัฒนาด้านสังคม
3 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น

5.2 แผนและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562
จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของจังหวัด
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้านวน 21 โครงการ งบประมาณ 207.52 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจ้านวน
100.83 ล้านบาท (48.59%) เบิกจ่ายเป็นล้าดับที่ 69 ของประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
(หน่วย : ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น
แผน
ผล
207.52 100.83

ไตรมาส 1
( ต.ค.- ธ.ค.)
แผน
ผล
35.39
5.14

ไตรมาส 2
( ม.ค.- มี.ค.)
แผน
ผล
81.99 29.51

ไตรมาส 3
( เม.ย.- มิ.ย.)
แผน
ผล
74.84 19.78

ไตรมาส 4
( ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล
15.30 46.40

- ผลเบิกจ่ายจาแนกระดับผลผลิต/โครงการ
(หน่วย : ล้านบาท)
ที่

ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

เบิกจ่าย
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1
2
3
4
5
6

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
การพัฒนาด้านเกษตร
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
การพัฒนาด้านสังคม
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การรักษาความมั่นคงและความสงบ
รวมทั้งสิ้น

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ร้อยละ

104.09
38.79
35.07
11.02
12.11

41.94
6.90
24.66
10.48
10.43

40.29
17.79
70.32
95.09
86.13

6.44
207.52

6.42
100.83

99.69
48.59

6. รายงานสถานะการเงิ น ทั้ ง เงิ น รายได้ เงิ น สะสมคงเหลื อ และเงิ น นอกงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561
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(ไม่มีเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือและเงินนอกงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561)

7. รายงานผลการดาเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ได้แจ้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
เพื่อให้การจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลมากขึ้น ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้น้าข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องมาด้าเนินการ จ้านวน 3 ประเด็น
ดังนี้
1. เรื่องของผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทีต่ า้่ มาก สาเหตุมาจากไม่สามารถ
จัดซื้อจ้ดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้น้าข้อสังเกตดังกล่าวมาด้าเนินการ ดังนี้
1.1 จังหวัดมุกดาหารโดยส้านักงานคลังจังหวัดมุกดาหารได้จัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ/กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัด มุกดาหาร เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม นอกจากนี้ จังหวัดมุกดาหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อก้ากับ ดูแล ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภ าพ และเป็ นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ก้าหนด รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะท้างานเพื่อให้การ
ช่วยเหลือ แนะน้า ให้ค้าปรึกษา และแก้ไขปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยงาน
ภาครั ฐในจั งหวัดมุ กดาหาร และได้ แต่ งตั้ งคณะท้ างานด้ านช่ างเทคนิ คเพื่ อให้ ความช่วยเหลื อ แนะน้ า และให้
ค้าปรึกษาในการจัดท้ารูปแบบรายการ แบบแปลน และ ปร.4 ปร.4 และจังหวัดได้แต่งตั้งคณะท้างานติดตามและ
เร่ ง รั ด การด้ า เนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ้ า ปี ข องจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ เพื่ อติ ดตาม
ความก้าวหน้าและผลส้าเร็จโครงการฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด
1.2 จังหวัดมุกดาหารได้น้ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 นโยบายรั ฐบาล แผนพั ฒ นาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก้าหนด มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท้าแผนพัฒนา
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี โดยน้าจุดแข็งของจังหวัดมุกดาหารมาก้าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
เชิงพื้นที่และได้มีการก้าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
1.3 จั งหวั ดมุ กดาหารได้ ให้ ความส้ าคั ญ ในการด้ าเนิ นงานโครงการพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐาน เช่ น
การปรับ ปรุงถนนเพื่อพัฒ นาด้านการเกษตร การพัฒ นาแหล่งน้้าเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภค - บริโภค
การพัฒ นาด้านการค้า การลงทุน เพื่ อรองรับการเป็ นเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิ เศษมุกดาหาร และการพั ฒ นา
ปรับปรุงเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน การส่งเสริมและต่อยอด
นโยบายรัฐ บาลในการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของประชาชนในพื้น ที่ให้ มีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ้น การป้องกัน และ
ปราบปรามปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดน ตลอดจน
การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด มุกดาหาร
"เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน” ต่อไป
*************************

