โครงการพัฒนาตัวแบบการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อเสริมสรางขีดสมรรถนะการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

ประกอบดวย
• รายงานฉบับสมบูรณของแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
• รายงานฉบับสมบูรณของการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2554 ของจังหวัดมุกดาหาร

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
( จังหวัดมุกดาหาร)
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3.3 แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2553-2556
4. การแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554 ของจังหวัดมุกดาหาร
4.1 แนวทางการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ
4.2 สรุปโครงการที่สําคัญ (Flagship) เบื้องตนภายใตประเด็นยุทธศาสตร
4.3 ตัวอยางโครงการนํารอง
5. ผลการวิเคราะหแผนพัฒนาจังหวัดของที่ปรึกษากับแผนพัฒนาจังหวัดทีน่ ําเสนอตอ
ก.บ.ก.
6. ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ
7. รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ รวมกับจังหวัดมุกดาหาร
7.1 เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร
7.2 รายชื่อคณะทํางานยกรางแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร

1

หนา
3
7
10
10
12
22
30
30
37
39
43
46
47
66
115

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่ 1 แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553-2556
แผนภาพที่ 2 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
แผนภาพที่ 3 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาการคาชายแดน
และความสัมพันธกับประเทศเพี่อนบาน
แผนภาพที่ 4 แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
แผนภาพที่ 5 สัดสวนมูลคา GPP และอัตราการเติบโตของมูลคา GPP จังหวัดมุกดาหาร
แผนภาพที่ 6 มูลคา GPP และมูลคา GPP Per Capita ป 2551 ของจังหวัดมุกดาหาร
แผนภาพที่ 7 ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดมุกดาหาร
แผนภาพที่ 8 การวิเคราะหดานเกษตรกรรมของจังหวัดมุกดาหาร
แผนภาพที่ 9 การวิเคราะหดานอุตสาหกรรมของจังหวัดมุกดาหาร
แผนภาพที่ 10 การวิเคราะหดานการทองเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร
แผนภาพที่ 11 การวิเคราะหดานบริการทางการคาของจังหวัดมุกดาหาร
แผนภาพที่ 12 มูลคา อัตราการเติบโต และประเภทของสินคาสงออกชายแดนของจังหวัด
มุกดาหาร
แผนภาพที่ 13 ภาพรวมสถานการณดานสังคมของจังหวัดมุกดาหาร
แผนภาพที่ 14 ภาพรวมสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดมุกดาหาร
แผนภาพที่ 15 แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556 ที่มีอยูเดิม
แผนภาพที่ 16 ผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 - 2556
แผนภาพที่ 17 แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556
แผนภาพที่ 18 การจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategy Map)
แผนภาพที่ 19 กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบตั ิ
แผนภาพที่ 20 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบาน
แผนภาพที่ 21 ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร
แผนภาพที่ 22 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดน
และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
แผนภาพที่ 23 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
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1.

บทสรุปผูบริหาร

เอกสารชุดนี้ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) สวนของแผนพัฒนากลุมจังหวัดหรือจังหวัด 2) สวนของ
การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดหรือจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 โดยมีทั้งหมด
8 เลมประกอบดวย 5 กลุมจังหวัดและ 3 จังหวัด และเลมนี้เปนของจังหวัดมุกดาหาร
จากหลักเกณฑในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดนั้น แนวทางการพัฒนาของจังหวัดจําเปนตอง
สอดคลองกับศักยภาพ โอกาส และความตองการของประชาชน และผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคสวนในพื้นที่ นอกจากนี้ แผนพัฒนาจังหวัดนั้นควรครอบคลุมทุกมิติทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคง ดังนั้น คณะทํางานที่ปรึกษาจึงไดทําการศึกษาถึง
ขอมูลพื้นฐานและวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถกําหนดแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหารที่ไดทําการ
ทบทวนใหมดังนี้
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศน: : การคาและการทองเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สูอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร
1

3

2

4

5

6

การพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว

การพัฒนาการคา
ชายแดนและ
ความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน

พัฒนาปจจัยการผลิตและ
ประสิทธิภาพการผลิต

พัฒนาแหลงทองเที่ยวและ
กิจกรรมการทองเที่ยวใหมี
คุณภาพ

พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและ
สงเสริมการคาการลงทุน

พัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/
สรางมูลคา และใหมีคุณภาพ

พัฒนาการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
พัฒนาสถานพยาบาล และ
การคา การลงทุน เชื่อมโยงกับ ระบบการให
บริการสาธารณสุข
ประเทศเพื่อนบาน

การพัฒนาการตรวจคนเขา
เมืองและปองกันผูลักลอบเขา
เมือง

สงเสริมศักยภาพดาน
การตลาดและการกระจาย
สินคา

พัฒนาปจจัย/โครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
เครือขายเชื่อมโยงเสนทางการ
คมนาคม

เสริมสรางความมั่นคง สงบสุข
และความปลอดภัยในสังคม
(อาชญากรรม ยาเสพติด สา
ธารณภัย)

ปองกันการลักลอบนําเขายา
เสพติด

พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ภาคบริการดานการทองเที่ยว
อยางครบวงจร

พัฒนาและดํารงความสัมพันธ
ทางการทูต และความรวมมือ
อันดีกับประเทศเพื่อนบาน

การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตร

การพัฒนาดานสังคม
และ
คุณภาพชีวติ

การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

การรักษาความมั่นคง
ชายแดน

พัฒนาสถานศึกษา และระบบ
การใหบริการทางการศึกษา

พัฒนาทรัพยากรทางน้ํา และ
ระบบนิเวศวิทยา
(แมน้ําลําคลอง ทะเล/ชายฝง
น้ําใตดิน)

การรักษาความปลอดภัยตาม
ชายแดน

กลยุทธ

3

แผนภาพที่ 1 แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553-2556

วิสัยทัศน
“การคาและการทองเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สูอินโดจีน”
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตรดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

3

ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
2. การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มหรือสรางมูลคา และเพือ่ ใหสินคามีคุณภาพ
3. การสงเสริมศักยภาพดานการตลาดและการกระจายสินคา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเทีย่ ว
ประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
2. การพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ
3. การพัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวก
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคบริการดานการทองเที่ยวอยางครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
ประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและสงเสริมการคาการลงทุน
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการคา การลงทุน เชือ่ มโยงกับประเทศเพื่อนบาน
3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคม
4. การพัฒนาและดํารงความสัมพันธทางการทูต และความรวมมืออันดีกับประเทศเพือ่ นบาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวติ
ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาสถานศึกษา และระบบการใหบริการทางการศึกษา
2. การพัฒนาสถานพยาบาล และระบบการใหบริการสาธารณสุข
3. การเสริมสรางความมั่นคง สงบสุข และความปลอดภัยในสังคม
(อาชญากรรม ยาเสพติด สาธารณภัย)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ประกอบดวย 1 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาทรัพยากรทางน้ํา และระบบนิเวศวิทยา (แมน้ําลําคลอง ทะเล/ชายฝง น้ําใตดิน)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
1. การรักษาความปลอดภัยตามชายแดน
2. การพัฒนาการตรวจคนเขาเมืองและปองกันผูลักลอบเขาเมือง
3. การปองกันการลักลอบนําเขายาเสพติด
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อย า งไรก็ ดี ในการแปลงแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ไปสู ก ารปฏิ บั ติ จะต อ งระบุ ถึ ง โครงการต า งๆ ที่
จําเปนตองดําเนินการในจังหวัดในแตละปงบประมาณเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการ
พัฒนาของจังหวัด ไมว าโครงการนั้นจะดํา เนินการโดยกลุมจังหวัด จังหวั ด กระทรวง ทบวง กรม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือภาคเอกชน
นอกจากนี้ การแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูการปฏิบัติ จําเปนจะตองเปนไปอยางบูรณาการโดย
โครงการที่สําคัญของจังหวัดจะตองมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด และมีการกําหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบของแตละโครงการ ซึ่งโครงการตางๆนั้นสามารถแบงความรับผิดชอบออกเปน ระดับ
กระทรวง/กรม (Function-Based Projects) ระดับกลุมจังหวัด (Cluster-Based Projects) และระดับ
จังหวัด (Provincial Projects) ตามแตละกลยุทธในแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งคณะทํางานที่ปรึกษาขอ
นําเสนอตัวอยางโครงการที่สําคัญในแตละกลยุทธ และจําแนกตามขอบเขตความรับผิดชอบของแตละ
หนวยงานไวเบื้องตนในประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ดัง
แสดงในแผนภาพที่ 2 และประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 เนื่องจากเปนประเด็นยุทธศาสตรหลักที่สอดคลองกับ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
1

2
พัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพ
การผลิต

ระดับกระทรวง
(FunctionBased Projects)

ระดับกลุม จังหวัด
(Cluster-Based
Projects)

ระดับจังหวัด
(Provincial
Projects)

3
พัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/สราง
มูลคา และใหมีคณ
ุ ภาพ

สงเสริมศักยภาพดานการตลาดและ
การกระจายสินคา

• โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ลประทาน
• โครงการพัฒนาทิ่ดินเพื่อการเกษตร

• โครงการพัฒนาการแปรรูปสินคา
เกษตรใหมๆ เพื่อเพิ่มมูลคา

• โครงการจัดตั้งศูนยกระจายสินคา
เกษตร (Distribution Center)
• โครงการสงเสริมการบริโภคสินคา
เกษตร

• โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุพ ืชให
เหมาะสมกับสภาพดิน

• โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอม
มะลิปลอดภัยและไดมาตรฐาน GAP

• โครงการประชาสัมพันธสินคา
เกษตรปลอดภัย

• โครงการขุดลอกหนอง ฝาย และ
พัฒนาแหลงน้ํา
• โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตปุย
อินทรีย
• โครงการพัฒนาศูนยขาวชุมชน

• โครงการสงเสริมการพัฒนาการ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ OTOP
• โครงการเพิ่มมูลคาผลผลิตขาว
(ขาวกลอง, ขาวฮาง)

• โครงการศึกษาความเปนไปได
และความเหมาะสมในการจัดตั้ง
ตลาดกลางจําหนายและกระจาย
ผลผลิต
• โครงการปรับปรุงศูนยรวม
ผลิตภัณฑสินคา OTOP
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แผนภาพที่ 2 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
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ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
1

2
พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและ
สงเสริมการคาการลงทุน

ระดับกระทรวง
(FunctionBased Projects)

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
การคา การลงทุน

4
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานเครือขายเชื่อมโยง
เสนทางการคมนาคม

พัฒนาและดํารง
ความสัมพันธทางการทูต
และความรวมมือ
อันดีกับประเทศเพื่อนบาน

• โครงการพัฒนาระบบ
ธุรกรรมการเงิน
• โครงการจัดตั้งพื้นที่ปลอด
ภาษี (Duty Free Zone)
• โครงการแตงตั้งผูแทน/
องคกรทางการคา

• โครงการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาดาน
การคาการลงทุน

• โครงการจัดตั้งศูนยบริการ

• โครงการสงเสริมศักยภาพ • โครงการศึกษาความเปนไป • โครงการสงเสริมและจัด
และความรูดานการคา
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
ไดในการขยายทางรถไฟจาก
ลงทุนของผูประกอบการ
เชือ่ มโยงกับประเทศ
จังหวัดอุดรธานีผานสกลนคร
เพือ่ นบาน
และนครพนมไปถึงมุกดาหาร
• โครงการพัฒนาองคความรู
ของประชาชนในพืน้ ที่ เพื่อ
การใชประโยชน

ขอมูลทางการตลาดดาน
ระดับกลุม จังหวัด
การคาชายแดน
(Cluster-Based
•
โครงการจั
ดตั้งเขตเศรษฐกิจ
Projects)
พิเศษของกลุมจังหวัด

ระดับจังหวัด
(Provincial
Projects)

3

• โครงการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศดานการคา การ
ลงทุน และการคาชายแดน
• โครงการสงเสริมการคา
ชายแดนสูภูมิภาคอินโดจีน
ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

• โครงการเสริมสราง
ผูประกอบการใหม(NEC)

• โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงถนน/สะพานที่
เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน

• โครงการจัดตั้ง
ศูนยกลางโลจิสติกส
(Logistic) จังหวัด
มุกดาหาร

• โครงการแตงตั้งผูแทน
ทางการทูตเพื่อเชื่อมโยง
ความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบาน

• โครงการเสริมสราง
ความสัมพันธดานเศรษฐกิจ
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ความสงบเรียบรอยกับ
ประเทศเพื่อนบานตาม
โครงการพัฒนาเมืองคูแฝด
• โครงการความรวมมือดาน
การเกษตรระหวางเมืองคู
แฝดสาม
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แผนภาพที่ 3 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาการคาชายแดน
และความสัมพันธกับประเทศเพี่อนบาน
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2. ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษางานภายใตโครงการพัฒนาตัวแบบการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัดเพื่อเสริมสรางขีดสมรรถนะการบริหารงานจังหวัดและกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการนั้น ไดแก การจัดทําตัวแบบแผนพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและความตองการของประชาชนในพื้นที่ พรอมกับตัวอยาง
ของจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554
ทั้งนี้ แนวทางการดําเนินงานเพื่อทบทวนและจัดทําตัวแบบแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
ประกอบดวย
1.1 การศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด เพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนา พรอมกับกําหนดแนวทางการวิเคราะหโครงการและหลักเกณฑการคัดเลือก
โครงการ
รวบรวมและศึ กษาข อมู ลแผนพั ฒนาและแผนปฏิบั ติราชการประจํ าป ของจังหวั ดใน
ปจจุบัน รวมไปถึงผลการศึกษาแผนฯ ที่เกี่ยวของจากเอกสาร อาทิ แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด ป พ.ศ. 2553 – 2556 และแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554 ที่ไดเสนอเขาสูที่
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ขอมูล
พื้นฐานและศักยภาพของจังหวัด ตลอดจนนโยบายภาครัฐในปจจุบัน เปนตน เพื่อวิเคราะหและสรุปแนว
ทางการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด
•

•

ออกแบบแนวทางการการจําแนกประเภทและผูรับผิดชอบโครงการ

•

ออกแบบแนวทางการวิเคราะหและเกณฑคัดเลือกโครงการสําคัญแบบบูรณาการ

1.2 การศึกษาโดยการลงไปปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อสอบทานผลการศึกษาทบทวนและพัฒนาเปน
ตนแบบเพื่อเปนกรณีศึกษา โดยมีกําหนดการลงพื้นที่จังหวัดทั้งสิ้น 2 ครั้ง
การลงพื้นที่ครั้งที่ 1: มีวัตถุประสงคในการลงพื้นที่ดังตอไปนี้
•

การจัด Workshop รวมกับจังหวัดเพื่อสอบทานขอมูล

•

การปรับปรุงและจัดทํารางแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร

•

การกําหนดและจัดลําดับประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ

•

จัดทํารางแผนพัฒนาจังหวัด ป พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม
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การลงพื้นที่ครั้งที่ 2: มีวัตถุประสงคในการลงพื้นที่ดังตอไปนี้
•

การจัด workshop รวมกับจังหวัดเพื่อจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม

•

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดฉบับสมบูรณ

•

การจัดทําตัวอยางการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.
2554 ของจังหวัดที่มีการระบุโครงการที่สําคัญอยางนอย 2 โครงการ

1.3
เกี่ยวของ

การประมวลผลการศึกษาที่ไดเผยแพรในรูปของเอกสารและการประชุมชี้แจงผูมีสวน
•

หลังจากเสร็จสิ้นการลงพื้นที่ทั้ง 2 ครั้งแลว คณะที่ปรึกษาจะไดรวบรวมและประมวลผล
เพื่อจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ พรอมทั้งจัดการประชุมชี้แจงผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อ
ถายทอดขอมูล ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะวิธีการแกไข เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของ
สามารถวิเคราะหและคัดเลือกโครงการสําคัญไดอยางมีระบบหลักเกณฑที่ถูกตอง มี
ความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดแบบ
บูรณาการที่เพิ่มขึ้น พรอมทั้งสามารถจัดทําไดอยางมีประสิทธิภาพรวมไปถึงใหผูมีสวน
เกี่ยวของสามารถแปลงแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการไปสูการปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม

แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
3.วิเคราะหแนวนโยบายของ ก.น.จ. เพื่อยกรางหลักเกณทการวิเคราะหแผนฯ และโครงการ

1.
วิเคราะหและทบทวนเชิงเปรียบเทียบ
แผนพัฒนาจังหวัด และขอมูลที่
เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาความสมบูรณ
และความสอดคลองเบื้องตน
• แผนพัฒนาจังหวัด ป 2551-2553
• แผนยุทธศาสตรพัฒนาภาคของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.)
• แผนพัฒนาจังหวัด ป 2553 – 2556 และ
แผนปฏิบัติราชการ ป 53 ของจังหวัดที่เสนอ
ก.น.จ.

• มติที่ประชุม ก.น.จ. ที่เกี่ยวของ
• หลักเกณฑการวิเคราะหคัดเลือกโครงการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ
• ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ

4. ขอความเห็นรางหลักเกณฑการวิเคราะห
แผนฯ ที่ที่ปรึกษาออกแบบจากผูแทน
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ หรือ
ผูแทน ก.พ.ร.ทีเกี่ยวของ

5. วิเคราะหแผนพัฒนาจังหวัด กับ

แนวนโยบายของ ก.น.จ. และผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
แผนฯ เพื่อปรับแผนฯ ใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายฯ

7. รางแผนพัฒนาจังหวัดและรางแผนปฏิบัติการ (พรอมตัวอยางการเสนอแนวคิด
โครงการยอย (Project Idea) 2 โครงการ)

2. จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategies
Map) เพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยง
ระหวาง:

• วิสัยทัศน
• ประเด็นยุทธศาสตร
• เปาประสงคของยุทธศาสตร
• กลยุทธของยุทธศาสตร
• โครงการ

6.รางชุดโครงการของประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ โดยแสดงประเภทโครงการตามกลยุทธ และ
แบงหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการตามประเภทโครงการและระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยอาศัย
เครื่องมือ :
• การวิเคราะหหวงโซมูลคา (Value chain analysis) หรือ Key Success Factors หรือ
• เครื่องมืออื่นๆทีเ่ กี่ยวของ

1

แผนภาพที่ 4 แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
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อยางไรก็ดีเนื่องจากขอบเขตการศึกษาภายใตโครงการฯ มีระยะเวลาการศึกษาที่จํากัด และยัง
ขาดการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการที่ ก.น.จ. กําหนด นอกจากนั้น ความ
คิดเห็นที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินงาน เปนเพียงกลุม
ตัวอยางของการศึกษาเทานั้น รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัด ยังไมไดผานการประชุมปรึกษาหารือรวมกัน
กับคณะบุคคล ตามมาตรา 19 ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2551 ดังนั้น ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินโครงการฯ จึงเปนเพียงแผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะหของคณะที่ปรึกษาเพื่อเปนตนแบบ
ใหจังหวัดนําไปปรับใชตอไป
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3.

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร

ในการทบทวนการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เพื่ อ ศึ ก ษาหาตั ว แบบของการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ และสามารถนํามาเปนกรณีตัวอยางได คณะทํางานที่ปรึกษาไดทําการศึกษาขอมูล
ทุติยภูมิเพื่อศึกษาศักยภาพของจังหวัดและเพื่อนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด และการ
ระดมความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ
จังหวัดมุกดาหาร ทําใหสามารถกําหนดแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ตามแบบฟอรมของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ไดออกแบบเพื่อใชสําหรับจัดทําคํารับรองแผนปฏิบัติการจังหวัด
ไดดังนี้
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556
3.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดมุกดาหาร
สภาพทางกายภาพ
จังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตติดตอกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแมน้ําโขงเปนเสนแบงกั้นพรมแดน โดยมีพื้นที่ทั้งหมด
4,339.83 ตร.กม. หรือ 2,712,394 ไร อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 642 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับอําเภอนาแก อําเภอธาตุพนม จังหวัดมุกดาหาร และอําเภอเตางอย
จังหวัดสกลนคร
ทิศใต
ติดตอกับอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อําเภอชานุมาน จังหวัด
อํานาจเจริญ และอําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดตอกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยมีแมน้ําโขงเปนเสนแบงกัน้
พรมแดน
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินสินธุ และอําเภอ
เมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด
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ทิศเหนือและทิศใตของ จังหวัดมุกดาหาร เปนที่ราบสูง ทางทิศตะวันตกมีเทือกเขาภูพาน มี
ลักษณะเปนปาไม สวนทิศตะวันออกเปนที่ราบสลับปาไม และมีแมน้ําโขงเปนเสนกั้นพรมแดนระหวาง
ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และมีพื้นที่ราบคิดเปนรอยละ 20 ของพื้นที่ทั้ง
จังหวัด นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ โดยมีพื้นที่ปาไมประมาณ 831,988 ไร
(1,456.69 ตร.กม.) คิดเปนรอยละ 31 ของพื้นที่ทั้งหมด
ขอมูลพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและจํานวนประชากร
ในป 2551 จังหวัดมุกดาหารมีมูลคาผลผลิตมวลรวมจังหวัด (GPP) คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 14,080
ลานบาท ซึ่งมีมูลคาต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศที่ 90,918 ลานบาท โดยจัดอยูในอันดับที่ 73 ของ
ประเทศ โดยมูลคาผลผลิตมวลรวมของจังหวัดมุกดาหารมีสัดสวนของมูลคา GPP ดานเกษตรกรรมมาก
ที่สุด ซึ่งคิดเปนรอยละ 23 ของมูลคาผลผลิตมวลรวมจังหวัดทั้งหมด รองลงมาไดแก มูลคา GPP ดาน
บริการทางการคา คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 และมูลคา GPP ดานอุตสาหกรรม คิดเปนสัดสวนรอยละ
13 นอกจากนี้ หากพิจารณาอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) ของมูลคาผลผลิตมวลรวมของ
จังหวัดมุกดาหารนั้น พบวามีอัตราการเติบโตมูลคา GPP ในระหวางป พ.ศ. 2547-2551 คิดเปนรอยละ
3 ตอป
จังหวัดมุกดาหารมีจํานวนประชากรในป 2551 ทั้งสิ้น 336,107 คน และมีรายไดเฉลี่ยตอหัวตอป
อยูที่ 41,450 บาท ซึ่งมีมูลคาต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศที่ 136,954 บาท และจัดอยูในอันดับที่ 61
ของประเทศ
สัดสวนมูลคา GPP และอัตราการเติบโตของมูลคา GPP จังหวัดมุกดาหาร

สัดสวนของมูลคา GPP ป พ.ศ. 2551

อัตราการเติบโตของมูลคา GPP ป 2547-2551
พันลานบาท

(%YoY)
10%

8
CAGR +3.0%

5.7
5.3

เกษตรกรรม 23%

5.1

6%

5.3

4%

บริการที่ไมใชการคา
48%

4
2%

บริการทางการคา
16%

0%

2

-2%

อุตสาหกรรม
13%

-4%

0
2547

2548

2549

2550

มูลคา GPP ของจังหวัด

ที่มา: ขอมูลจาก สศช.

8%

5.9

6

2551

%YoY Growth

27

แผนภาพที่ 5 สัดสวนมูลคา GPP และอัตราการเติบโตของมูลคา GPP จังหวัดมุกดาหาร
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จังหวัดมุกดาหาร มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Nominal GPP) ในป 2551 อยูที่
14,080 ลานบาท และมีรายไดตอหัวตอป (GPP Per Capita) เทากับ 41,450 บาท
มูลคา GPP ป 2551

มูลคา GPP Per Capita ป 2551
สูงสุด
หนวย: บาท

หนวย: ลานบาท
ระยอง

672,104

มุกดาหาร 14,080

แมฮองสอน

ระยอง

มุกดาหาร

อันดับที่ 73

11,032

ศรีสะเกษ

1,137,470

41,450

อันดับที่ 61

29,793
คาเฉลี่ยประเทศ = 136,954 บาท

คาเฉลี่ยประเทศ = 90,918 ลานบาท

ต่ําสุด
ที่มา: ขอมูลจาก สศช.
หมายเหตุ: ไมรวมจังหวัดกรุงเทพมหานคร
26

แผนภาพที่ 6 มูลคา GPP และมูลคา GPP Per Capita ป 2551 ของจังหวัดมุกดาหาร

3.2 สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของจังหวัดมุกดาหาร
จาการศึกษาภาพรวมดานเศรษฐกิจโดยการประยุกตใชมูลคา GPP และภาพรวมดานสังคมโดย
การประยุกตใช Human Achievement Index (HAI) นั้น พบวา สถานการณทางดานเศรษฐกิจของ
จังหวัดมุกดาหารนั้นมีความโดดเดนในดานเกษตรกรรมและการทองเที่ยว สวนสถานการณทางดาน
สังคมของจังหวัดมุกดาหารมีความโดดเดนในดานชีวิตครอบครัวและชุมชน และดานการศึกษา
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ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดมุกดาหาร

ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจ

ภาพรวมศักยภาพดานสังคม
Scale = 3.5

Scale = 7.0
สุขภาพ

เกษตรกรรม
1.9

2.4
ทองเที่ยว 2.4

บริการที่ไมใชการคา
(Non-Trade service)

0.3

1.4

แสดงสถานะ

1.3

ที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอม 4.3

อุตสาหกรรม

บริการทางการคา
(Trade service)

การคมนาคมและ
การสื่อสาร

แสดงคาเฉลี่ย

3.9

3.6

แสดงสถานะ

การศึกษา

ชีวิตครอบครัว
6.2 และชุมขน

แสดงคาเฉลี่ย

ที่มา: ขอมูล GPP จาก สศช. และ HAI Human Achievement Index จาก UNDP
30

แผนภาพที่ 7 ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดมุกดาหาร

3.2.1 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
3.2.1.1 ดานเกษตรกรรม
ดานเกษตรกรรมของจังหวัดมุกดาหารนั้น เมื่อวิเคราะหถึงสัดสวนมูลคา GPP ดาน
เกษตรกรรมตอมูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด และสัดสวนมูลคา GPP ดานเกษตรกรรมตอมูลคา
GDP ดานเกษตรกรรมของประเทศ พบวา ดานเกษตรกรรมมีความสําคัญตอจังหวัดมากแตมี
ความสําคัญตอประเทศนอย นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรกรรมใน
จังหวัดมุกดาหาร พบวาจังหวัดมุกดาหาร มีสินคาเกษตรพืชไรที่สําคัญ คือ ออย โดยในป 2551
ของประเทศ รองลงมาคือ
มีปริมาณผลผลิตอยูที่ 1,023,348 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.4
มันสําปะหลัง มีปริมาณผลผลิตอยูที่ 282,102 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.1 ของประเทศ และ
ขาวเหนียว มีปริมาณผลผลิตอยูที่ 96,547 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.5 ของประเทศ และมีสินคา
ปศุสัตวที่สําคัญ คือ โคเนื้อ มีปริมาณผลผลิตอยูที่ 67,634 ตัว คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.0 ของ
ประเทศ และไกเนื้อ มีปริมาณผลผลิตอยูที่ 46,974 ตัว คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.04 ของประเทศ
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การวิเคราะหดานเกษตรกรรม
มีความสําคัญตอจังหวัดมาก แตมีความสําคัญตอประเทศนอย
คาเฉลี่ย = 22.5%

% มูลคา GPP ดานเกษตรกรรมตอมูลคา GPP ดานเกษตรกรรม
ทั้งหมดของประเทศ ป 2551

5.5%

กลุมที่เกษตรกรรมมีความสําคัญ
ตอจังหวัดมากและมี
ความสําคัญตอประเทศมาก

5.0%
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%

คาเฉลี่ย = 1.3%
กลุมที่เกษตรกรรมมีความสําคัญ
ตอจังหวัดมากแตมีความสําคัญ
ตอประเทศนอย

1.0%
0.5%

มุกดาหาร
0.0%
0%

ที่มา: ขอมูลจาก สศช.

5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
% มูลคา GPP ดานเกษตรกรรมตอมูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด ป พ.ศ. 2551

50%

55%

32

แผนภาพที่ 8 การวิเคราะหดานเกษตรกรรมของจังหวัดมุกดาหาร

3.2.1.2 ดานอุตสาหกรรม
ดานอุตสาหกรรมของจังหวัดมุกดาหารนั้น เมื่อวิเคราะหถึงสัดสวนมูลคา GPP ดาน
อุตสาหกรรมตอมูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด และสัดสวนมูลคา GPP ดานอุตสาหกรรมตอมูลคา
GDP ดานอุตสาหกรรมของประเทศ พบวา ดานอุตสาหกรรมมีความสําคัญตอจังหวัดนอยและ
มีความสําคัญตอประเทศนอย โดยเมื่อพิจารณาภาพรวมทางดานโครงสรางอุตสาหกรรมนั้น
พบวา จังหวัดมุกดาหาร มีจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมประเภทการเกษตรมากที่สุด โดย
มีจํานวนทั้งสิ้น 206 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 51 ของจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ทั้งหมดในจังหวัด สวนในดานจํานวนแรงงานนั้น มีจํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมประเภทอาหาร
มากที่สุด โดยมีจํานวนแรงงาน 759
คน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 26 ของจํานวนแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในจังหวัด และมีจํานวนเงินลงทุนภาคอุตสาหกรรมประเภทอาหารมาก
ที่สุดเชนเดียวกัน โดยมีจํานวนเงินลงทุน 1,404 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 46 ของจํานวนเงิน
ลงทุนภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในจังหวัด

14

การวิเคราะหดานอุตสาหกรรม
% มูลคา GPP ดานอุตสาหกรรมตอมูลคา GPP ดานอุตสาหกรรม
ทั้งหมดของประเทศ ป 2551

มีความสําคัญตอจังหวัดนอย และมีความสําคัญตอประเทศนอย
คาเฉลี่ย = 23.5%

18.0%
16.0%
กลุมที่อุตสาหกรรมมี
ความสําคัญตอจังหวัด
มาก และมีความสําคัญ
ตอประเทศมาก

14.0%
12.0%
10.0%
8.0%

กลุมที่อุตสาหกรรมมี
ความสําคัญตอจังหวัดนอย
และมีความสําคัญตอ
ประเทศนอย

6.0%
4.0%
2.0%

มุกดาหาร

คาเฉลี่ย = 1.3%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
% มูลคา GPP ดานอุตสาหกรรมตอมูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด ป พ.ศ. 2551

90%

0.0%
0%

100%

ที่มา: ขอมูลจาก สศช.
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แผนภาพที่ 9 การวิเคราะหดานอุตสาหกรรมของจังหวัดมุกดาหาร

3.2.1.3 ดานการทองเที่ยว
ดานการทองเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารนั้น เมื่อวิเคราะหถึงสัดสวนรายไดจากการทองเที่ยว
ของจังหวัดตอมูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด และสัดสวนรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดตอ
รายไดจากการทองเที่ยวของประเทศ พบวา ดานการทองเที่ยวมีความสําคัญตอจังหวัดมาก
แตมีความสําคัญตอประเทศนอย แตอยางไรก็ดี สัดสวนของจํานวนนักทองเที่ยวยังอยูในระดับ
ต่ํา โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.8 ของประเทศ โดยนักทองเที่ยวสวนใหญในจังหวัดมุกดาหาร เปน
นักทองเที่ยวชาวไทย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.9 ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมดทั้งประเทศ
ในขณะที่มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติ คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 0.2 โดยสวนใหญเปนนักทองเที่ยว
ชาวลาว เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา
จังหวัดมุกดาหารมีการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
เปนสินคาการทองเที่ยวหลัก เชน ตลาดอินโดจีน หอแกวมุกดาหาร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 ภู
ผาเทิบ แกงกะเบา เปนตน โดยภาคการทองเที่ยวมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ภายหลังจากการ
เป ด ใช ส ะพานมิ ต รภาพ ไทย – ลาว แห ง ที่ 2 (มุ ก ดาหาร-สะหวั น นะเขต) เนื่ อ งจากจั ง หวั ด
มุกดาหารตั้งอยูบนเสนทาง East-West Economic Corridor ซึ่งเปนเสนทางการคาและการ
ทองเที่ยวประตูสูอินโดจีนที่สําคัญ
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การวิเคราะหดานการทองเที่ยว
% รายไดจาการทองเที่ยวของจังหวัดตอรายไดจาการทองเที่ยวของประเทศ
ป พ.ศ. 2550

มีความสําคัญตอจังหวัดมาก แตมีความสําคัญตอประเทศนอย
6.0%

คาเฉลี่ย = 17.8%

5.5%

กลุมที่การทองเทีย่ วมี
ความสําคัญตอจังหวัด
มาก และมีความสําคัญ
ตอประเทศมาก

5.0%
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%

กลุมที่การทองเทีย่ วมี
ความสําคัญตอจังหวัด
มากแตมีความสําคัญตอ
ประเทศนอย

2.5%
2.0%
1.5%

คาเฉลี่ย = 1.3%

1.0%

มุกดาหาร

0.5%
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0%

10%
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% รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดตอมูลคา GPP ของแตละจังหวัด ป พ.ศ. 2550

90%

100%

ที่มา: ขอมูลจาก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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แผนภาพที่ 10 การวิเคราะหดานการทองเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร

3.2.1.4 ดานการบริการการคาและการคาชายแดน
1) การบริการการคา เมื่อวิเคราะหถึงสัดสวนมูลคา GPP ดานบริการทางการคาตอ
มูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด และสัดสวนมูลคา GPP ดานบริการทางการคาตอมูลคา GDP
ดานบริการทางการคาของประเทศ พบวา ดานบริการทางการคามีความสําคัญตอจังหวัด
มาก แตมีความสําคัญตอประเทศนอย
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การวิเคราะหดานการบริการทางการคา
% มูลคา GPP ดานบริการทางการคาตอมูลคา GPP ดานบริการทางการคา
ทั้งหมดของประเทศ ป 2551

มีความสําคัญตอจังหวัดมาก แตมีความสําคัญตอประเทศนอย
คาเฉลี่ย = 16.4%

4.0%
3.5%
3.0%

กลุมที่บริการทางการคามี
ความสําคัญตอจังหวัดมาก
แตมีความสําคัญตอ
ประเทศนอย

กลุมที่บริการทางการคามี
ความสําคัญตอจังหวัดนอย
และมีความสําคัญตอ
ประเทศนอย

2.5%
2.0%
1.5%

คาเฉลี่ย = 1.3%

1.0%
0.5%

มุกดาหาร

0.0%
0%

ที่มา: ขอมูลจาก สศช.

5%
10%
15%
20%
25%
% มูลคา GPP ดานบริการทางการคาตอมูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด ป พ.ศ. 2551

30%
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แผนภาพที่ 11 การวิเคราะหดานบริการทางการคาของจังหวัดมุกดาหาร

2) การคาชายแดน เนื่องดวยจังหวัดมุกดาหารเปนจังหวัดชายแดน และเปนประตูสูอิน
โดจีน นอกจากนี้ยังมีสะพานเชื่อมเสนทางขนสงทางบกตามโครงการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยง
เศรษฐกิจ ตามแนวชายแดนตะวันออก - ตะวันตก หรือ East West Economic Coridor เพื่อ
การเปนศูนยกลางการกระจายสินคานานาชาติ (ศูนย DC) สงผลใหจังหวัดมุกดาหารมีโอกาส
ในการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน
จังหวัดมุกดาหารมีอาณาเขตติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทําใหภาวะการคาชายแดนกับประเทศลาวมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 0.04 ตอป และประเภทสินคาสงออกชายแดนที่มีมูลคาสงออก
มากที่สุด คือ สินคาประเภทอุตสาหกรรมการเกษตร โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 51 ของมูลคา
สินคาสงออกชายแดนทั้งหมด
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จังหวัดมุกดาหาร มีการคาชายแดนกับประเทศลาว โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยูที่รอยละ
0.04 ตอป และสินคาสงออกชายแดนที่มีมูลคาสงออกมากทีส่ ุด คือ สินคาประเภท
อุตสาหกรรมการเกษตร โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 51
มูลคาและอัตราการเติบโตสินคาสงออกชายแดน ป 2546-2550
CAGR +0.04%

พันลานบาท
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มูลคาสินคาสงออกชายแดน

ประเภทของสินคาสงออกชายแดน ณ เดือนกุมภาพันธ ป 2551
เหล็ก 1% ของใชประจําวัน 0.5%
เคมีภัณฑ 0.3%
วัสดุกอสราง 10%
กสิกรรม 0.1%

(%YoY)
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อุปกรณ12%
เครื่องดืม่ 12%

อุตสาหกรรม
การเกษตร 51%

เครื่องจักรที่ไมใชไฟฟา
และสวนประกอบ 13%

2550
%YoY Growth

ที่มา: ขอมูลจาก สํานักงานพาณิชยจังหวัดมุกดาหาร
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แผนภาพที่ 12 มูลคา อัตราการเติบโต และประเภทของสินคาสงออกชายแดนของจังหวัดมุกดาหาร

3.2.2 ปจจัยทางดานสังคม
จากการวิเคราะหสถานการณทางดานสังคมจากดัชนีความกาวหนาของคน (HAI)
พบวา สถานการณภาพรวมทางดานสังคมเปนจังหวัดที่มีสถานะดานสังคมในระดับปานกลาง โดย
จัดอยูในอันดับที่ 9 จากทั้งหมด 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคาดัชนีความกาวหนา
ของคนในดานการศึกษาและดานชีวติ ครอบครัวและชุมชนอยูในเกณฑดี เนื่องจากมีคาดัชนีสูงกวา
คาเฉลี่ย ในขณะที่ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม และดานการคมนาคมและการ
สื่อสาร อยูในเกณฑต่ํากวาคาเฉลี่ย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาปจจัยทางดานสังคม ซึ่งประกอบดวย ปจจัย
ทางดานสุขภาพ ปจจัยทางดานการศึกษา ปจจัยที่อยูและสภาพแวดลอม ปจจัยชีวติ ครอบครัวและ
ชุมชน และปจจัยการคมนาคมและการสือ่ สาร สามารถสรุปไดดังนี้
1) ดานสุขภาพ: มีอัตราการตายอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ และมีจํานวน
ผู ป ว ยโรคเอดส แ ละโรคติ ดต อ ทางเพศต่ํ า กวา ค า เฉลี่ ย ของประเทศ อย า งไรก็ ดี
สัดสวนของจํ านวนประชากรที่เ จ็บ ป วยอยู ใ นระดับ สูง และจํา นวนบุคลากรทาง
การแพทยไมเพียงพอตอจํานวนประชากรในจังหวัด
2) ดานการศึกษา: จํานวนประชากรที่ไมมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ย
ประเทศ
แตอยางไรก็ ดี ประชากรสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับต่ํ ากวา
ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
3) ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม: ครัวเรือนสวนใหญมีบานและที่ดินเปนของ
ตนเองและมีระบบสุขาภิบาลที่ดี แตอยางไรก็ดีประชากรสวนใหญประสบปญหาภัย
แลงและน้ําทวม

18

4) ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน: คดีประทุษรายและคดียาเสพติดอยูในระดับต่ํา
กวาคาเฉลี่ย และสัดสวนของเด็กอายุ 15-17 ปที่ทํางานอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ย
5) ดานการคมนาคมและการสื่อสาร: สัดสวนของจํานวนหมูบานที่มีถนนสายหลัก
ใชการไดตลอด มีสัดสวนสูงกวาคาเฉลี่ย แตอยางไรก็ดี ความยาวถนนมีความยาว
ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ
ภาพรวมสถานการณดานสังคมของจังหวัดมุกดาหาร
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เปนจังหวัดที่มีสถานะดานสังคมในระดับปานกลาง โดยจัดอยูในอันดับที่ 9 จากทั้งหมด 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คาดัชนีความกาวหนาของคนในดานการศึกษาและดานชีวิตครอบครัวและชุมชนอยูในเกณฑดี เนื่องจากมีคาดัชนีสูงกวาคาเฉลี่ย
ในขณะที่ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม และดานการคมนาคมและการสื่อสาร อยูในเกณฑต่ํากวาคาเฉลี่ย

ที่มา: อางอิงและประยุกตใชขอมูล HAI Human Achievement Index จาก UNDP
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แผนภาพที่ 13 ภาพรวมสถานการณดานสังคมของจังหวัดมุกดาหาร

3.2.3 ปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สถานการณทางดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของจังหวัดมุกดาหาร มี
องคประกอบที่สําคัญคือ ทีด่ ิน น้ํา และปาไม ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
3.2.3.1 ที่ดิน
จังหวัดมุกดาหารเปนลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูง ทําใหเปนแหลงกําเนิดของ
ดินที่สําคัญ อยางไรก็ดี เนื่องจากโครงสรางของดินสวนใหญเปนดินปนทรายและดินเค็ม ซึ่ง
ขาดความอุดมสมบูรณ ทําใหเปนอุปสรรคที่สําคัญในการเพาะปลูก นอกจากนี้การใชพื้นที่ดิน
เพื่อทําการเกษตรยังเปนสาเหตุสําคัญทําใหดินถูกทําลาย และทําใหเกิดปญหาการชะลาง
พังทลายของหนาดิน และปญหามลพิษทางดินจากการตกคางของสารเคมีที่ใชในการเกษตร
3.2.3.2 น้ํา
จังหวัดมุกดาหารมีแหลงน้ําขนาดใหญ คือ แมน้ําโขง อันเปนแหลงทรัพยากรน้ําเพื่อ
ใช ใ นการเกษตรที่ สํ า คั ญ ของจั ง หวั ด อย า งไรก็ ดี สั ด ส ว นพื้ น ที่ ช ลประทานต อ พื้ น ที่ ท าง
การเกษตรอยูในระดับต่ํา โดยมีพื้นที่ชลประทานเพียงรอยละ 10 ตอพื้นที่การเกษตรทั้งหมด
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ในจังหวัด และปริมาณน้ําที่สามารถกักเก็บไดมีเพียงรอยละ 3 ของปริมาณน้ําทั้งหมด อัน
สงผลใหประสบปญหาการขาดแคลนน้ําในการอุปโภคและบริโภค เนื่องจากการกักเก็บน้ําที่ไม
มีประสิทธิภาพ และเกิดปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน
3.2.3.3 ปาไม
จังหวัดมุกดาหารมีทรัพยากรปาไมที่อุดมสมบูรณ โดยมีพื้นที่ปาไมคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 34 ของพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัด นอกจากนี้ยังมีปาไมที่หลากหลาย ทําใหเกิดความสมดุล
ของระบบนิเวศน อยางไรก็ดี ทรัพยากรปาไมเริ่มมีปริมาณลดลง เนื่องจากมีการบุกรุกพื้นที่ปา
ไมเพื่อทําการเกษตรและที่อยูอาศัย และเกิดปญหาสภาพปาไมที่เสื่อมโทรมอันเนื่องมาจาก
การใชประโยชนโดยไมคํานึงถึงขีดความสามารถในการรักษาสภาพสมดุล
ภาพรวมสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดมุกดาหาร
ประเด็นที่สําคัญ

ที่ดิน

น้ํา

ปาไม

 โครงสรางของดินสวนใหญเปนดินปนทราย ดินเค็ม ซึ่งขาดความอุดมสมบูรณ อันเปนอุปสรรค
ที่สําคัญในการเพาะปลูก
 ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน ทัง้ โดยธรรมชาติและการกระทําของมนุษย
 ปญหามลพิษทางดินจากการตกคางของสารเคมีที่ใชในการเกษตร
 สัดสวนพื้นที่ชลประทานตอพืน้ ที่ทางการเกษตรอยูในระดับต่ํา โดยมีพนื้ ที่ชลประทานคิดเปน
รอยละ 10 ตอพืน้ ที่การเกษตรทัง้ หมดในกลุมจังหวัด
 ปริมาณน้ําที่สามารถกักเก็บไดมีเพียงรอยละ 3 ของปริมาณน้ําทั้งหมด
 ปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อใชในการอุปโภคและบริโภคและปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน
 พื้นที่ปาไมมีปริมาณมาก โดยคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 34 ของพื้นที่ทั้งหมด แตปจจุบันมี
ปริมาณลดลง เนื่องจากถูกลักลอบตัดไมและบุกรุกทําลาย เพื่อใชเปนพื้นทีท่ ําการเกษตร
 สภาพปาไมที่เสื่อมโทรมลงอันเนื่องจากการใชประโยชนโดยไมคํานึงถึงขีดความสามารถในการ
รักษาสภาพสมดุล

ที่มา: กรมชลประทาน/กรมพัฒนาที่ดิน/กรมทรัพยากรน้ํา/กรมปาไม/กรมควบคุม
มลพิษ/สศช./ SMC Analysis
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แผนภาพที่ 14 ภาพรวมสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดมุกดาหาร

ดังนั้น เมื่อวิเคราะหปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
มุกดาหาร ทําใหสามารถสรุปจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อกําหนด
ทิศทางและเปาหมายการพัฒนาจังหวัด ไดดังนี้ คือ
จุดแข็ง (Strengths)
1) มีขอไดเปรียบทางดานภูมิศาสตร เนื่องจากเปนเมืองหนาดานชายแดนที่มีความสําคัญในดาน
การคาการลงทุน
2) มีแหลงคาขายสินคาและบริการที่มีความหลากหลาย เชน ตลาดอินโดจีน
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3) มีทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมมีความอุดมสมบูรณ โดยมีพื้นที่ปาไมรอยละ 34 ของ
พื้นที่จังหวัด
4) มีความสงบเรียบรอย ปลอดภัย และมีขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
จุดออน (Weaknesses)
1) เกษตรกรขาดความรูดานเทคโนโลยีในการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการ
2) แรงงานยังขาดการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
3) ประชาชนสวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํา และประสบปญหาความยากจน
4) ปญหาการลักลอบเขาเมืองตามแนวชายแดน
5) ปญหาการบุกรุกปาไมและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อทําการเกษตรและที่อยูอ าศัย
โอกาส (Opportunities)
1) โครงการสะพานขามแมน้ําโขงแหงไทย-ลาว แหงที่ 2 เปนการเปดโอกาสในดานการคาการ
ลงทุนระหวางประเทศ
2) การสถาปนาเมืองแฝดสาม มุกดาหาร – สะหวันนะเขต (สปป.ลาว) – กวางตริ (เวียดนาม) เพื่อ
เชื่อมโยงความสัมพันธดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการทองเที่ยว
3) นโยบายของรัฐในการเปดเสรีทางการคากับภูมิภาคอินโดจีน
อุปสรรค (Threats)
1) การแขงขันดานสินคาเกษตรจากประเทศเพื่อนบาน เชน สินคาเกษตรที่มีราคาถูกกวาจาก
ประเทศจีน
2) ขาดการสนับสนุนดานการพัฒนาการคาชายแดนและดานการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน
จากหนวยงานภาครัฐ
3) นโยบายและกฎหมายของประเทศเพื่อนบาน ไมเอื้ออํานวยตอการคาการลงทุนระหวางประเทศ

21

3.3 แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2553-2556
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของจังหวัดมุกดาหาร ไดให
ผูเขารวมประชุมจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของรวมกันระดมความคิดเห็นในการ
ทบทวนแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ป พ.ศ. 2553-2556 เพื่ อ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ที่ มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและความตองการของประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งเพื่อการนําไปสูการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 ตอไป โดย
สรุปรายละเอียดไดดังนี้
3.3.1 แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ป พ.ศ. 2553 – 2556 ที่มีอยูเดิม
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศน: การคาและการทองเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สูอินโดจีน
1

2
การขจัดความ
ยากจน

7 กลยุทธ
1.เสริมสรางขีดความ
สามารถในการแกไข
ปญหาความยากจน
2.พัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานดานการ เกษตร
เพื่อยกระดับการผลิต
3.พัฒนาองคความรูเพื่อ
เปนพื้นฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
4.สรางโอกาสและศักย
ภาพแกคนจนใหมี
รายได
5.สงเสริมกระบวนการ
เรียนรูเพื่อความมั่นคง
ในการดํารงชีวิต
6.สรางมูลคาเพิ่มแกสิน
คาเกษตร
7.สงเสริมการผลิตและ
แปรรูปสินคาเกษตร

3
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ

การปรับโครงสราง
ทางเศรษฐกิจให
สมดุล และแขงขัน
กันได

8 กลยุทธ

10 กลยุทธ

1.ยกระดับการศึกษาและ
ความรู
2.สรางโอกาสการเขาถึง
การศึกษา
3.พัฒนายกระดับทักษะ
ฝมือเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการ
แขงขัน
4.สรางเสริมสุขอนามัย
5.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทางการแพทย
6.อนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
7.ปองกันและรักษาความ
ปลอดภัย
8.เตรียมความพรอมแก
สังคมเพื่อใหผูสูงอายุ
เปนทรัพยากรที่มี
คุณคา

1.สรางมูลคาเพิ่มแก
สินคาเกษตร
2.สงเสริมการผลิตและ
แปรรูปสินคาเกษตร
3.พัฒนาแหลงน้ํา
4.พัฒนาฟนฟูสภาพดิน
5.เพิ่มศักยภาพการ
แขงขันอุตสาหกรรม
6.พัฒนาการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ
7.เพิ่มศักยภาพการ
แขงขันการคา การ
ลงทุน,บริการ
8.ยกระดับโครงขาย
คมนาคมและขนสง
9.เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการเงินการคลัง
และบัญชี
10.พัฒนา,สงเสริมการ
วิจัยดานวิทยาศาสตร
เทค-โนโลยี

4

5
การจัดการ
ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

4 กลยุทธ

พัฒนาความ
รวมมือทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมกับประเทศ
เพื่อนบาน

4 กลยุทธ

1.ปรับปรุง ฟนฟู
อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ
2.พัฒนา,จัดหาแหลงน้ํา
3.เสริมสรางความรู
ศักยภาพการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4.ปองกันและควบคุม
มลพิษ

1.อํานวยความสะดวก
ดานการคา การลงทุน
และปรับปรุงโครง สราง
พื้นฐาน
2.พัฒนา,สงเสริมการ
แลกเปลี่ยนความรวม
มือ ดานการศึกษา
สาธารณสุข และ
วัฒนธรรม กับประเทศ
เพื่อนบาน
3.พัฒนาเครือขายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
4.พัฒนาความรวมมือ
ดานเศรษฐกิจภายใต
กรอบ ACMECS 5
สาขา (การคา,การ
ลงทุน,เกษตรและอุคสา
หกรรม,ทองเที่ยว
,คมนาคม,ทรัพยากร
มนุษย)

6

7
เสริมสรางระบบ
การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

10 กลยุทธ
1.พัฒนา ปรับปรุงรูป แบบ
การทํางาน
2.เพิ่มสมรรถนะและปรับ
กระบวนทัศนการทํางาน
ของภาครัฐ
3.พัฒนาองคความรู ทักษะ
การทํางานของภาครัฐ
4.พัฒนาการใหบริการ
ภาครัฐผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส
5.พัฒนาระบบขอมูลให
ทันสมัย
6.สรางและพัฒนาความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน
7.สงเสริมสนับสนุนใหมี
สวนรวมในการตอตาน
การทุจริต
8.พัฒนาเครือขายความ
รวมมือและบูรณาการ
9.สงเสริมใหมีระบบ
คุมครองผูบริโภคและมี
การบริหารจัดการที่ดี
10.เสริมสรางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

8
สงเสริม
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการ
ประชาสังคม

3 กลยุทธ
1.สรางความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวมใหกับ
ประชาชน
2.พัฒนาระบบกลไกการ
รับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเชิงสรางสรรค
3.สนับสนุนและจัดใหมี
ระบบการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของภาครัฐ
ทุกระดับจากทุกภาค
สวน

การรักษาความ
มั่นคงชายแดน

8 กลยุทธ
1.จัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย
2.พัฒนาระบบขอมูลดาน
การขาว
3.พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานการขาว
4.พัฒนาระบบการตรวจ
คนเขาเมือง
5.เพิ่มประสิทธิภาพการ
แกไขปญหาผูลักลอบ
เขาเมือง
6.การพิสูจนและกําหนด
สถานภาพบุคคล
7.การแกไขปญหา
แรงงานตางดาวผิด
กฎหมายและจัด
ระเบียบแรงงานตางดาว
8.จัดระเบียบพื้นที่
ชายแดนใหมีความ
พรอมตอการเผชิญ
สถานการณและปญหา
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แผนภาพที่ 15 แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556 ที่มีอยูเดิม

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556 ที่มีอยูเดิมนั้น มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
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วิสัยทัศน
“การคาและการทองเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สูอินโดจีน”
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 8 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การขจัดความยากจน
ประกอบดวย 7 กลยุทธ ดังนี้
1. การเสริมสรางขีดความสามารถในการแกไขปญหาความยากจน
2. การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการ เกษตร เพื่อยกระดับการผลิต
3. การพัฒนาองคความรูเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. การสรางโอกาสและศักยภาพแกคนจนใหมีรายได
5. การสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อความมั่นคงในการดํารงชีวิต
6. การสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาเกษตร
7. การสงเสริมการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ประกอบดวย 8 กลยุทธ ดังนี้
1. การยกระดับการศึกษาและความรู
2. การสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษา
3. การพัฒนายกระดับทักษะฝมือเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
4. การสรางเสริมสุขอนามัย
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการแพทย
6. การอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
7. การปองกันและรักษาความปลอดภัย
8. การเตรียมความพรอมแกสังคมเพื่อใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหสมดุล และแขงขันกันได
ประกอบดวย 10 กลยุทธ ดังนี้
1. การสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาเกษตร
2. การสงเสริมการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร
3. การพัฒนาแหลงน้ํา
4. การพัฒนาฟนฟูสภาพดิน
5. การเพิ่มศักยภาพการแขงขันอุตสาหกรรม
6. การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
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7.
8.
9.
10.

การเพิ่มศักยภาพการแขงขันการคา การลงทุน และการบริการ
การยกระดับโครงขายคมนาคมและขนสง
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเงินการคลังและบัญชี
การพัฒนาสงเสริมการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้
1. การปรับปรุงฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2. การพัฒนาและจัดหาแหลงน้ํา
3. การเสริมสรางความรูศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4. การปองกันและควบคุมมลพิษ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศ
เพื่อนบาน
ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้
1. การอํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และปรับปรุงโครง สรางพื้นฐาน
2. การพัฒนาสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรวมมือดานการศึกษา สาธารณสุข และ
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบาน
3. การพัฒนาเครือขายทรัพยากรมนุษย
4. การพัฒนาความรวมมือดานเศรษฐกิจภายใตกรอบ ACMECS 5 สาขา (การคา การ
ลงทุน การเกษตรและอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การคมนาคม และทรัพยากรมนุษย)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
ประกอบดวย 10 กลยุทธ ดังนี้
1. การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการทํางาน
2. การเพิ่มสมรรถนะและปรับกระบวนทัศนการทํางานของภาครัฐ
3. การพัฒนาองคความรู ทักษะการทํางานของภาครัฐ
4. การพัฒนาการใหบริการภาครัฐผานระบบอิเล็กทรอนิกส
5. การพัฒนาระบบขอมูลใหทนั สมัย
6. การสรางและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
7. การสงเสริมสนับสนุนใหมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต
8. การพัฒนาเครือขายความรวมมือและบูรณาการ
9. การสงเสริมใหมีระบบคุมครองผูบริโภคและมีการบริหารจัดการที่ดี
10. การเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
1. การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใหกับประชาชน
2. การพัฒนาระบบกลไกการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเชิงสรางสรรค
3. การสนับสนุนและจัดใหมีระบบการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐทุกระดับจากทุก
ภาคสวน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ประกอบดวย 8 กลยุทธ ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
2. การพัฒนาระบบขอมูลดานการขาว
3. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการขาว
4. การพัฒนาระบบการตรวจคนเขาเมือง
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาผูลักลอบเขาเมือง
6. การพิสูจนและกําหนดสถานภาพบุคคล
7. การแกไขปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมายและจัดระเบียบแรงงานตางดาว
8. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนใหมีความพรอมตอการเผชิญสถานการณและปญหา
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3.3.2 ผลการศึกษาทบทวนเพื่อปรับแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 4 ป พ.ศ. 25532556
ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดนั้น จําเปนตองมีประเด็นการพัฒนาที่สอดคลองกับศักยภาพ
โอกาส และความตองการของประชาชน และผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส ว นในพื้ น ที่ นอกจากนี้ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด นั้ น ควรครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคง ดังนั้น คณะทํางานที่ปรึกษาจึงไดทําการศึกษาถึง
ข อ มู ล พื้ น ฐานและวิ เ คราะห ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด รวมถึ ง การระดมความคิ ด เห็ น จากการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถกําหนดแผนพัฒนาจังหวัด
มุกดาหารที่ไดทําการทบทวนใหมดังนี้
วิสัยทัศน
“การคาและการทองเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สูอินโดจีน”
วิสัยทัศนเดิมของจังหวัดเปนวิสัยทัศนที่สะทอนใหเห็นถึงทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนอยูแลว
ดังนั้นจึงคงวิสัยทัศนเดิมไว อยางไรก็ดี คณะทํางานที่ปรึกษามีความเห็นวาสิ่งที่ควรทําการทบทวน
และปรับปรุง คือ ในสวนของประเด็นยุทธศาสตร โดยเปนการปรับในสวนของประเด็นยุทธศาสตรให
มี ก ารมุ ง เน น การพั ฒ นาจั ง หวั ด แบบองค ร วมที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ใ นด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ มและความมั่น คง เพื่อให ส อดคล องกรอบนโยบายในการจัดทํ า
แผนพัฒนากลุมจังหวั ดและแผนพั ฒนาจังหวัดตามที่ กําหนดไวโดยคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และเพื่อใหสามารถแปลงแผนพัฒนา
จังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 ไดอยางเปนรูปธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร
ทางคณะทํางานที่ปรึกษามีขอคิดเห็นในสวนของประเด็นยุทธศาสตรเดิมเพื่อการทบทวนและ
ปรับไปสูการกําหนดแผนพัฒนาจังหวัดใหม สรุปไดดังนี้
•

ประเด็นยุทธศาสตรบางประเด็นมีความซ้ําซอนกัน เนื่องจากเปนประเด็นการพัฒนาในเรื่อง
เดียวกัน เชน ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การขจัดความยากจน และประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การปรับโครงสรางและเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันกันได เปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
เชนเดียวกัน โดยประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ควรเปนระดับกลยุทธของประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
นอกจากนี้ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
และประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การรักษาความมั่นคงชายแดน เปนประเด็นการพัฒนาดาน
ความมั่นคงเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงควรรวมเปนประเด็นยุทธศาสตรเดียวกัน
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•

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนงานดาน
การบริหารจัดการที่เปนภารกิจปกติของหนวยงานที่รับผิดชอบหลักอยูแลว ดังนั้นไมควร
นํามาเปนประเด็นยุทธศาสตร

ดังนั้น ทางคณะทํางานที่ปรึกษาจึงไดทําการปรับประเด็นยุทธศาสตรในรางแผนพัฒนาจังหวัด
มุกดาหารใหม จากประเด็นยุทธศาสตรเดิมที่มีอยู 8 ประเด็นยุทธศาสตร โดยปรับเปน 6 ประเด็น
ยุทธศาสตรใหม ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทุกมิติ คือ ดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อันประกอบดวย
1. การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2. การพัฒนาดานการทองเที่ยว
3. การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
4. การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
5. การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การรักษาความมั่นคงชายแดน
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศน: การคาและการทองเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สูอินโดจีน
1

การขจัดความ
ยากจน

4

3

2

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ

การปรับ
โครงสรางและ
เศรษฐกิจให
สมดุล และ
แขงขันกันได

5

6

พัฒนาความ
รวมมือทาง
เศรษฐกิจ และ
สังคมกับ
ประเทศเพื่อน
บาน

การจัดการ
ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม

8

7

เสริมสรางระบบ
การบริหาร
กิจการบานเมือง
ที่ดี

สงเสริม
ประชาธิปไตย
และ
กระบวนการ
ประชาสังคม

การรักษาความ
มั่นคงชายแดน

ผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศน: การคาและการทองเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สูอินโดจีน
1

การพัฒนาเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตร

4

3

2

การพัฒนาดานการ
ทองเทีย่ ว

การพัฒนาการคา
ชายแดนและ
ความสัมพันธกบั
ประเทศเพื่อนบาน

5

การพัฒนาดาน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

6

การอนุรักษและ
ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

การรักษาความ
มั่นคงชายแดน

0

แผนภาพที่ 16 ผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 - 2556
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แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหารที่ไดรับการทบทวนใหม มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน
“การคาและการทองเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สูอินโดจีน”
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตรดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
2. การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มหรือสรางมูลคา และเพือ่ ใหสินคามีคุณภาพ
3. การสงเสริมศักยภาพดานการตลาดและการกระจายสินคา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเทีย่ ว
ประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
2. การพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ
3. การพัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวก
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคบริการดานการทองเที่ยวอยางครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
ประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและสงเสริมการคาการลงทุน
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการคา การลงทุน เชือ่ มโยงกับประเทศเพื่อนบาน
3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคม
4. การพัฒนาและดํารงความสัมพันธทางการทูต และความรวมมืออันดีกับประเทศเพือ่ นบาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวติ
ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาสถานศึกษา และระบบการใหบริการทางการศึกษา
2. การพัฒนาสถานพยาบาล และระบบการใหบริการสาธารณสุข
3. การเสริมสรางความมั่นคง สงบสุข และความปลอดภัยในสังคม
(อาชญากรรม ยาเสพติด สาธารณภัย)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ประกอบดวย 1 กลยุทธ คือ
1. การพัฒนาทรัพยากรทางน้ํา และระบบนิเวศวิทยา (แมน้ําลําคลอง ทะเล/ชายฝง น้ําใตดิน)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
1. การรักษาความปลอดภัยตามชายแดน
2. การพัฒนาการตรวจคนเขาเมืองและปองกันผูลักลอบเขาเมือง
3. การปองกันการลักลอบนําเขายาเสพติด
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศน: : การคาและการทองเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สูอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร
1

3

2

4

5

6

การพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว

การพัฒนาการคา
ชายแดนและ
ความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน

พัฒนาปจจัยการผลิตและ
ประสิทธิภาพการผลิต

พัฒนาแหลงทองเที่ยวและ
กิจกรรมการทองเที่ยวใหมี
คุณภาพ

พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและ
สงเสริมการคาการลงทุน

พัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/
สรางมูลคา และใหมีคุณภาพ

พัฒนาการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
พัฒนาสถานพยาบาล และ
การคา การลงทุน เชื่อมโยงกับ ระบบการให
บริการสาธารณสุข
ประเทศเพื่อนบาน

การพัฒนาการตรวจคนเขา
เมืองและปองกันผูลักลอบเขา
เมือง

สงเสริมศักยภาพดาน
การตลาดและการกระจาย
สินคา

พัฒนาปจจัย/โครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
เครือขายเชื่อมโยงเสนทางการ
คมนาคม

เสริมสรางความมั่นคง สงบสุข
และความปลอดภัยในสังคม
(อาชญากรรม ยาเสพติด สา
ธารณภัย)

ปองกันการลักลอบนําเขายา
เสพติด

พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ภาคบริการดานการทองเที่ยว
อยางครบวงจร

พัฒนาและดํารงความสัมพันธ
ทางการทูต และความรวมมือ
อันดีกับประเทศเพื่อนบาน

การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตร

การพัฒนาดานสังคม
และ
คุณภาพชีวติ

การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

การรักษาความมั่นคง
ชายแดน

พัฒนาสถานศึกษา และระบบ
การใหบริการทางการศึกษา

พัฒนาทรัพยากรทางน้ํา และ
ระบบนิเวศวิทยา
(แมน้ําลําคลอง ทะเล/ชายฝง
น้ําใตดิน)

การรักษาความปลอดภัยตาม
ชายแดน

กลยุทธ

3

แผนภาพที่ 17 แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556
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4. รายงานตัวอยางการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554 ของ
จังหวัดมุกดาหาร
4.1 แนวทางการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ
แนวทางการแปลงแผนพัฒนาไปสูแผนปฏิบัติราชการนั้น เริ่มตนจากการจัดทําแผนยุทธศาสตร
(Strategy Map) ซี่งประกอบดวยการวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร เพื่อใหไดซึ่งการประเมิน
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) หรือกรอบการวิเคราะห
SWOT Analysis อันจะนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดหรือวิสัยทัศน (Vision)
ตอจากนั้นจึงจะทําการวิเคราะหถึงประเด็นสําคัญที่จะตองมุงเนนเพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว
เพื่อใหไดมาซึ่งประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนาจังหวัด (Strategic Issues) ทั้งนี้ เมื่อ
สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญไดแลว จําเปนจะตองกําหนดเปาประสงค (Goals)
สําหรับแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อใหทราบถึงเปาหมายการพัฒนาในแตละประเด็น ตอจากนั้น
จึ ง จะกํ า หนดกลยุ ท ธ (Strategies) ที่ สํ า คั ญ ในแต ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ ให ส ามารถบรรลุ
เปาประสงคดังกลาว ดังแสดงในแผนภาพที่ 18
การจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategy Map)
กระบวนการ

ผลลัพธ

การวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร

จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม (SWOT)

การกําหนดทิศทางของจังหวัด

วิสัยทัศน (Vision)

การวิเคราะหถงึ ประเด็นสําคัญที่จะตองมุงเนน
เพื่อที่จะบรรลุวสิ ัยทัศน

ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issues)

การกําหนดเปาประสงคสําหรับ
แตละประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค (Goals)

การกําหนดกลยุทธหรือ
สิ่งที่จะทําเพื่อใหบรรลุเปาประสงค

กลยุทธ (Strategies)

แผนภาพที่ 18 การจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategy Map)

เมื่อกําหนดแผนยุทธศาสตร (Strategy Map) ของจังหวัดไดแลว จึงจะเขามาสูกระบวนการ
แปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย การกําหนดกลยุทธ (Strategies) ที่สําคัญใน
แตละประเด็นยุทธศาสตร ตอจากนั้นจึงนําเสนอโครงการและสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับ
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กลยุทธดังกลาว รวมทั้งระบุหนวยงานที่รับผิดชอบในโครงการนั้นๆ และสุดทายคือ การจัดทําคําขอ
งบประมาณในโครงการตางๆที่นําเสนอ ดังแสดงในแผนภาพที่ 19
กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
กระบวนการ

ผลลัพธ

การกําหนดกลยุทธ

กลยุทธ (Strategies)

โครงการและสิ่งที่จะดําเนินการ
เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ

โครงการ (Project)

การระบุหนวยงานที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่รับผิดชอบของแตละโครงการ

งบประมาณที่จะตองใชสําหรับแตละโครงการ

งบประมาณที่จะเสนอขอ

แผนภาพที่ 19 กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ

ทั้ ง นี้ จากกระบวนการแปลงแผนยุ ท ธศาสตร ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ ดั ง กล า ว ทํ า ให ค ณะที่ ป รึ ก ษา
สามารถจัดทําตัวอยางการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 โดยมี
แผนงานโครงการที่สําคัญ (Flagship Project) ที่มีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและ
กลยุทธของจังหวัด และคํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพื่อเปนตัวอยางในการแปลง
แผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 ของจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษา
ขอยกตัว อย า งการแปลงแผนพั ฒ นาจัง หวั ด ไปสูแ ผนปฏิ บั ติ ร าชการในประเด็ น ยุท ธศาสตร ก าร
พั ฒ นาการค า ชายแดนและความสั ม พั น ธ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ก าร
พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เนื่องจากเปนประเด็นยุทธศาสตรหลักที่สอดคลองกับ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน
“การคาและการทองเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สูอินโดจีน”
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ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัด
2. เพื่อพัฒนาดานความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
กลยุทธ
ในการกําหนดกลยุทธที่สําคัญในแตละประเด็นยุทธศาสตรนั้น จะใชแนวทางการพัฒนาของ
หวงโซมูลคา (Value Chain) ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา เชน การพัฒนา
ดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน ประกอบดวย การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนและสงเสริมการคาการลงทุน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการคา การลงทุนเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบาน การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการคาการลงทุน การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานเครือขายเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคม การพัฒนาและดํารงความสัมพันธ
ทางการทูตและความรวมมืออันดีกับประเทศเพื่อนบาน การออก/ปรับกฎหมาย กฎระเบียบที่เอื้อตอ
การสงเสริมการคาการลงทุน และการคาชายแดน เปนตน อยางไรก็ดี ในการกําหนดกลยุทธเพื่อการ
พัฒนาในแตละดานนั้น จําเปนตองจัดลําดับความสําคัญกลยุทธตามความเรงดวน (Urgency)
ผลกระทบ (Potential Impact) ความเปนไปได (Actionable) ความพรอมของประชาชน
(Readiness) และการเชื่อมโยง (Integration) ดังนั้น ในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ทํา
ให ส ามารถกํ า หนดกลยุ ท ธ ที่ สํ า คั ญ ในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ด า นการพั ฒ นาการค า ชายแดนและ
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานไดดังนี้
1.
2.
3.
4.

การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและสงเสริมการคาการลงทุน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการคา การลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคม
การพัฒนาและดํารงความสัมพันธทางการทูต และความรวมมืออันดีกับประเทศเพือ่ นบาน
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ประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
วิสัยทัศนของจังหวัด: การคาและการทองเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สูอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
1.
2.

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
เพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัด
เพื่อพัฒนาดานความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

กลยุทธ: กลยุทธของกลุมจังหวัดโดยยึดตามแนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคา โดยกลยุทธที่เนนสี (Highlight) คือ กลยุทธของ
จังหวัดในรางแผนพัฒนา พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม
4
1
2
3
5
6
ออก/ปรับกฎหมาย
พัฒนาและดํารง
พัฒนาโครงสราง
พัฒนาศักยภาพ
ความสัมพันธ
กฎระเบียบที่เอื้อ
พัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาระบบ
พื
น
้
ฐานด
า
น
บุ
ค
ลากรด
า
น
ทางการทูต และ
ตอการสงเสริม
ชายแดนและ
ฐานขอมูล
เครื
อ
ข
า
ย
การค
า
การลงทุ
น
ความร
ว
มมื
อ
การค
า การลงทุน
สงเสริมการคาการ
สารสนเทศด
า
น
เชื่อมโยงกับ
เชื่อมโยงเสนทาง
อันดีกับประเทศ
และการคา
ลงทุน
ประเทศเพื่อนบาน การคา การลงทุน
การคมนาคม
เพื่อนบาน
ชายแดน

6

แผนภาพที่ 20 ประเด็นยุทธศาสตรดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพื่อเพิ่มผลผลิตตอไรและยกระดับคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูป และสราง/เพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตร
3. เพื่อเพิ่มสัดสวนทางการตลาดและชองทางการจัดจําหนายสินคาของสินคาเกษตร
กลยุทธ
เนื่องดวยในการพัฒนาในแตละดานนั้น จําเปนตองพัฒนาในรูปแบบของหวงโซคุณคา หรือ
Value Chain เชน การพัฒนาทางดานเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบดวย การพัฒนา
ปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/สรางมูลคา และใหมี
คุ ณ ภาพ การส ง เสริ มศัก ยภาพตลาดและการกระจายสิน คา การเพิ่ม ความรูค วามสามารถของ
เกษตรกรและผูประกอบการ การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบการขนสงสินคา/โลจิสติกส
เป นต น อยางไรก็ดี ในการกํ าหนดกลยุ ทธเ พื่อการพัฒนาในแตละด านนั้น จํา เปนตองจัดลําดับ
ความสําคัญกลยุทธตามความเรงดวน (Urgency) ผลกระทบ (Potential Impact) ความเปนไปได
(Actionable) ความพรอมของประชาชน (Readiness) และการเชื่อมโยง (Integration) ดังนั้นในการ
ทบทวนแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด มุ ก ดาหารทํ า ให ส ามารถกํ า หนดกลยุ ท ธ ที่ สํ า คั ญ ในแต ล ะประเด็ น
ยุทธศาสตร เพื่อแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 ไดดังนี้
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1. การพัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
2. การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/สรางมูลคา และใหมีคุณภาพ
3. การสงเสริมศักยภาพดานการตลาดและการกระจายสินคา
ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร
วิสัยทัศนของจังหวัด: การคาและการทองเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สูอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
1. เพื่อเพิ่มผลผลิตตอไรและยกระดับคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
2. เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูป และสราง/เพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตร
3. เพื่อเพิ่มสัดสวนทางการตลาดและชองทางการจัดจําหนายสินคาของสินคาเกษตร
กลยุทธ: กลยุทธของกลุมจังหวัดโดยยึดตามแนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคา โดยกลยุทธที่เนนสี (Highlight) คือ กลยุทธของ
จังหวัดในรางแผนพัฒนา พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม
4
2
3
5
1
พัฒนาปจจัยการผลิต
และประสิทธิภาพการ
ผลิต

พัฒนาการแปรรูปเพื่อ
เพิ่ม/สรางมูลคา และ
ใหมีคุณภาพ

สงเสริมศักยภาพดาน
การตลาดและการ
กระจายสินคา

การสรางมาตรฐาน
สินคาเกษตร

4

แผนภาพที่ 21 ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร
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พัฒนา/ยกระดับองค
ความรูของเกษตรกร
และผูประกอบการ

ทั้งนี้ ในการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูการปฏิบัติ จะตองระบุถึงโครงการตางๆ ที่จําเปนตอง
ดําเนินการในจังหวัดในแตละปงบประมาณเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาของ
จังหวัด ไมวาโครงการนั้นจะดําเนินการโดยกลุมจังหวัด จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือภาคเอกชน
นอกจากนี้ การแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูการปฏิบัติ จําเปนจะตองเปนไปอยางบูรณาการ
โดยโครงการที่สําคัญของจังหวัดจะตองมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด และมีการกําหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบของแตละโครงการ ซึ่งโครงการตางๆนั้นสามารถแบงความรับผิดชอบ
ออกเปน ระดับกระทรวง/กรม (Function-Based Projects) ระดับกลุมจังหวัด (Cluster-Based
Projects) และระดับจังหวัด(Provincial Projects) ตามแตละกลยุทธในแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
คณะทํางานที่ปรึกษาไดนําเสนอตัวอยางโครงการที่สําคัญในแตละกลยุทธ และจําแนกตามขอบเขต
ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานไวเบื้องตน ดังแสดงในแผนภาพที่ 22 (ประเด็นยุทธศาสตรดาน
การคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน) และแผนภาพที่ 23 (ประเด็นยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
1

2
พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและ
สงเสริมการคาการลงทุน

ระดับกระทรวง
(FunctionBased Projects)

4
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานเครือขายเชื่อมโยง
เสนทางการคมนาคม

• โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงถนน/สะพานที่
เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน

พัฒนาและดํารง
ความสัมพันธทางการทูต
และความรวมมือ
อันดีกับประเทศเพื่อนบาน

• โครงการแตงตั้งผูแทน
ทางการทูตเพื่อเชื่อมโยง
ความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบาน

• โครงการพัฒนาระบบ
ธุรกรรมการเงิน
• โครงการจัดตั้งพื้นที่ปลอด
ภาษี (Duty Free Zone)
• โครงการแตงตั้งผูแทน/
องคกรทางการคา

• โครงการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาดาน
การคาการลงทุน

• โครงการจัดตั้งศูนยบริการ

• โครงการสงเสริมศักยภาพ • โครงการศึกษาความเปนไป • โครงการสงเสริมและจัด
และความรูดานการคา
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
ไดในการขยายทางรถไฟจาก
ลงทุนของผูประกอบการ
เชือ่ มโยงกับประเทศ
จังหวัดอุดรธานีผานสกลนคร
เพือ่ นบาน
และนครพนมไปถึ
ง
มุ
ก
ดาหาร
• โครงการพัฒนาองคความรู
ของประชาชนในพืน้ ที่ เพื่อ
การใชประโยชน

ขอมูลทางการตลาดดาน
ระดับกลุม จังหวัด
การคาชายแดน
(Cluster-Based
• โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
Projects)
พิเศษของกลุมจังหวัด

ระดับจังหวัด
(Provincial
Projects)

3
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
การคา การลงทุน

• โครงการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศดานการคา การ
ลงทุน และการคาชายแดน
• โครงการสงเสริมการคา
ชายแดนสูภูมิภาคอินโดจีน
ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

• โครงการเสริมสราง
ผูประกอบการใหม(NEC)

• โครงการจัดตั้ง
ศูนยกลางโลจิสติกส
(Logistic) จังหวัด
มุกดาหาร

• โครงการเสริมสราง
ความสัมพันธดานเศรษฐกิจ
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ความสงบเรียบรอยกับ
ประเทศเพื่อนบานตาม
โครงการพัฒนาเมืองคูแฝด
• โครงการความรวมมือดาน
การเกษตรระหวางเมืองคู
แฝดสาม

9

แผนภาพที่ 22 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดน
และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
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ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
1

2
พัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพ
การผลิต

ระดับกระทรวง
(FunctionBased Projects)

ระดับกลุม จังหวัด
(Cluster-Based
Projects)

ระดับจังหวัด
(Provincial
Projects)

3
พัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/สราง
มูลคา และใหมีคณ
ุ ภาพ

สงเสริมศักยภาพดานการตลาดและ
การกระจายสินคา

• โครงการพัฒนาพื้นทีช่ ลประทาน
• โครงการพัฒนาทิ่ดินเพื่อการเกษตร

• โครงการพัฒนาการแปรรูปสินคา
เกษตรใหมๆ เพื่อเพิ่มมูลคา

• โครงการจัดตั้งศูนยกระจายสินคา
เกษตร (Distribution Center)
• โครงการสงเสริมการบริโภคสินคา
เกษตร

• โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุพ ืชให
เหมาะสมกับสภาพดิน

• โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอม
มะลิปลอดภัยและไดมาตรฐาน GAP

• โครงการประชาสัมพันธสินคา
เกษตรปลอดภัย

• โครงการขุดลอกหนอง ฝาย และ
พัฒนาแหลงน้ํา
• โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตปุย
อินทรีย
• โครงการพัฒนาศูนยขาวชุมชน

• โครงการสงเสริมการพัฒนาการ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ OTOP
• โครงการเพิ่มมูลคาผลผลิตขาว
(ขาวกลอง, ขาวฮาง)

• โครงการศึกษาความเปนไปได
และความเหมาะสมในการจัดตั้ง
ตลาดกลางจําหนายและกระจาย
ผลผลิต
• โครงการปรับปรุงศูนยรวม
ผลิตภัณฑสินคา OTOP

7

แผนภาพที่ 23 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร
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4.2 สรุปโครงการที่สําคัญ (Flagship) เบื้องตนภายใตประเด็นยุทธศาสตร
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในจังหวัดมุกดาหาร ทําใหสามารถสรุป
โครงการที่สําคัญ (Flagship) เบื้องตน ภายใตประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดนและ
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน และประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
เปาประสงค
(ภายใตประเด็น
ยุทธศาสตร)

กลยุทธและแนวทาง

แผนงาน / โครงการ

1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนและสงเสริม
การคาการลงทุน

1.1.1 โครงการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศดานการคา การ
ลงทุน และการคาชายแดน
1.1.2 โครงการสงเสริมการคา
ชายแดนสูภูมิภาคอินโดจีน
ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
1.2.1 โครงการเสริมสราง
ผูประกอบการใหม (NEC)

1. เพื่อเพิ่มมูลคา
การคาชายแดน
1.2 การพัฒนาศักยภาพ
ของกลุมจังหวัด
บุคลากรดานการคา การ
2. เพื่อพัฒนาดาน
ความสัมพันธกับ ลงทุน
ประเทศเพื่อนบาน
1.3 การพัฒนาโครงสราง 1.3.1 โครงการจัดตั้งศูนยกลาง
โลจิสติกส (Logistic) จังหวัด
พื้นฐานดานเครือขาย
มุกดาหาร
เชื่อมโยงเสนทางการ
คมนาคม
1.4 การพัฒนาและดํารง 1.4.1 โครงการเสริมสราง
ความสัมพันธดานเศรษฐกิจ
ความสัมพันธทางการทูต
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
และความรวมมือ
ความสงบเรียบรอยกับ
อันดีกับประเทศเพื่อน
ประเทศเพื่อนบานตาม
บาน
โครงการพัฒนาเมืองคูแฝด
1.4.2 โครงการความรวมมือดาน
การเกษตรระหวางเมืองคู
แฝดสาม
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หนวยงานหลัก
•
•

สํานักงานคลังจังหวัด
มุกดาหาร
สํานักงานพาณิชยจังหวัด
มุกดาหาร

•

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดมุกดาหาร

•

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดมุกดาหาร

•

สํานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดมุกดาหาร

•

ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เปาประสงค
(ภายใตประเด็น
ยุทธศาสตร)

กลยุทธและแนวทาง

แผนงาน / โครงการ

1.1 การพัฒนาปจจัยการ 1.1.1 โครงการขุดลอกหนอง ฝาย
และ พัฒนาแหลงน้ํา
ผลิตและประสิทธิภาพ
1. เพื่อเพิ่มผลผลิต
1.1.2 โครงการจัดตั้งโรงงานผลิต
ตอไรและยกระดับ การผลิต
ปุยอินทรีย
คุณภาพของ
1.1.3 โครงการพัฒนาศูนยขาว
ผลผลิตทาง
ชุมชน
การเกษตร
2. เพื่อเพิ่ม
1.2 การพัฒนาการแปร 1.2.1 โครงการสงเสริมการ
ประสิทธิภาพใน
พัฒนาการเพิ่มมูลคา
การแปรรูป และ รูปเพื่อเพิ่ม/สรางมูลคา
ผลิตภัณฑ OTOP
และใหมีคุณภาพ
สราง/เพิ่มมูลคา
1.2.2 โครงการเพิ่มมูลคาผลผลิต
ใหกับสินคาเกษตร
ขาว(ขาวกลอง, ขาวฮาง)
3. เพื่อเพิ่มสัดสวน
ทางการตลาดและ
ชองทางการจัด
1.3 การสงเสริมศักยภาพ 1.3.1 โครงการศึกษาความเปนไป
จําหนายสินคาของ ดานการตลาดและการ
ไดและความเหมาะสมในการ
สินคาเกษตร
จัดตั้งตลาดกลางจําหนาย
กระจายสินคา
และกระจายผลผลิต
1.3.2 โครงการปรับปรุงศูนยรวม
ผลิตภัณฑสินคา OTOP
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หนวยงานหลัก
•

•
•

•
•

•
•

อําเภอนิคมคําสรอย
อําเภอดอนตาล อําเภอ
เมืองมุกดาหาร
อปท.พื้นที่อําเภอดอนตาล
สํานักงานเกษตรจังหวัด
มุกดาหาร
สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร
อําเภอหนองสูง

สํานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
อําเภอหนองสูง
อปท.พื้นที่อําเภอดอนตาล

4.3 ตัวอยางโครงการนํารอง
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
กลยุทธ: การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/สรางมูลคา และใหมีคุณภาพ
โครงการ: โครงการสงเสริมการพัฒนาการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ OTOP
ชื่อโครงการ

โครงการสงเสริมการพัฒนาการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ OTOP
ที่มา: จังหวัดมุกดาหารมีกลุมอาชีพที่ลงทะเบียน OTOP ในป 2552 จํานวน 225 กลุม และได
สงผลิตภัณฑเขารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป 52 จํานวน 88
ผลิตภัณฑ
ความสําคัญของ
สภาพปญหา/ความตองการ: การดําเนินงานโครงการ OTOP เปนอีกชองทางหนึ่งที่สามารถ
โครงการ/หลักการ เชื่อมโยงกับการแกไขปญหาความยากจนจากการสงเสริมและพัฒนาสินคา OTOP ถาหาก
สินคา OTOP ไดรับการพัฒนาเพิ่มมูลคาจะสามารถทําใหกลุมมีรายไดจากการจําหนายสินคา
และเหตุผล
เพิ่มมากขึ้น และเปนการสรางงาน สรางรายได ในชนบท
ความเรงดวน: เนื่องจากกลุมอาชีพ OTOP ยังขาดการพัฒนาในดานคุณภาพและมาตรฐาน
สินคา ผลผลิตไมตอเนื่อง ขาดเทคนิคในการแปรรูปผลิตภัณฑและการตลาด
1. เพิ่มขีดความสามารถดานการบริหารจัดการกลุม
2. เพิ่มพูนทักษะดานการผลิต (แหลงวัตถุดิบ/การออกแบบผลิตภัณฑ/การศึกษาดูงาน
วัตถุประสงคของ
แลกเปลี่ยนเรียนรู/การแปรรูปผลิตภัณฑ/การบรรจุภัณฑ/การสรางเครื่องหมายการคา)
โครงการ
3. สงเสริมดานการตลาด (การประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ/การสรางเครือขายดานการผลิต/
การตลาด)
ผลผลิตและผลลัพธ 1. กลุมอาชีพไดรับการพัฒนาเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ จํานวน 50 กลุม 50 ผลิตภัณฑ
2. สมาชิกกลุมมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
ของโครงการ
1.จํานวนผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มที่ไดรับคุณภาพและมาตรฐาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2. จํานวนคนที่ไดรับการฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในดานการบริหารจัดการ 4 ดาน
ของโครงการ
3. รอยละของรายไดของสมาชิกกลุมที่เพิ่มขึ้น
ความเชื่อมโยงกับ โครงการนี้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรของจังหวัด รวมทั้งมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาการ
ยุทธศาสตรและ
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของระดับกระทรวง และกลุมจังหวัด ดังนั้น โครงการนี้มี
ความพรอมของ
ความพรอมที่จะผลักดันใหเกิดผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ
โครงการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
ผูรับผิดชอบ
ทรัพยากรที่ตองใช บุคลากรที่จะเปนวิทยากรในการฝกอบรมใหกับกลุมเปาหมาย
งบประมาณ

4,000,000 บาท

ผูที่เกี่ยวของกับ
กลุมเปาหมาย: กลุมผูผลิตชุมชน OTOP จํานวน 50 กลุม
โครงการนี้
ผูมสี วนไดสวนเสีย: คณะกรรมการ และสมาชิกกลุมอาชีพ OTOP
(Stakeholders) หรือ
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ผูที่ไดรับผลกระทบ
จากโครงการนี้
โครงการที่เกี่ยวของ
ความเสี่ยง

ระยะเวลา และ
กิจกรรมที่สําคัญของ
โครงการ

โครงการนี้มีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ ของจังหวัด ไดแก
โครงการปรับปรุงศูนยรวมผลิตภัณฑสินคา OTOP
วิถีชีวิตของคนทองถิ่นในชวงฤดูกาลทํานา การประกอบอาชีพเสริมตองหยุดชะงัก ทําใหไมมี
เวลาในการทํากิจกรรมเสริมในชวงฤดูกาลนี้ได ดังนั้น ควรจัดทําแผนการฝกอบรมใหชัดเจน
ไมใหทับซอนฤดูกาล
ระยะเวลาของโครงการเริ่มตนเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 สิ้นสุดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 โดย
มีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้
1. การฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะดานการเรียนรู 4 ดาน/การศึกษาดูงาน
2. พัฒนาขีดความสามารถกลุมผูผลิตชุมชนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ/การบรรจุภัณฑ/
การจัดทําเครื่องหมายการคา
3. งบประชาสัมพันธผานสื่อ แผนพับ และรูปแบบตางๆ
ระยะเวลาโครงการ

ม.ค.-54 ก.พ.-54 มี.ค.-54 เม.ย.-54 พ.ค.-54 มิ.ย.-54 ก.ค.-54 ส.ค.-54 ก.ย.-54 ต.ค.-54 พ.ย.-54 ธ.ค.-54

1. การฝกอบรมเพิมพูนทักษะดานการ
่
เรียนรู 4 ดาน/การศึกษาดูงาน
2. พัฒนาขีดความสามารถกลุมผู
 ผลิต

ชุมชนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ/
การบรรจุภัณฑ/การจัดทําเครือ่ งหมาย
การคา
3. งบประชาสัมพันธผานสือ่ แผนพับ
และรูปแบบตางๆ

ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพือ่ นบาน
กลยุทธ: การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและสงเสริมการคาการลงทุน
โครงการ: โครงการสงเสริมการคาชายแดนสูภูมิภาคอินโดจีนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ชื่อโครงการ

ความสําคัญของ
โครงการ/หลักการ
และเหตุผล

โครงการสงเสริมการคาชายแดนสูภูมิภาคอินโดจีนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
• ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
โลก หากภาครัฐเขาไปมีสวนชวยเยียวยาใหภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคการสงออกที่เปน
แหลงสรางรายไดของทองถิ่นและประเทศ ก็จะเปนการพลิกวิกฤตมาเปนโอกาสในการ
พัฒนาขีดความสามารถในดานการตลาดและผลิตภัณฑ
• จังหวัดมุกดาหารไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองการคาและการ
ทองเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออกสูอินโดจีน โดยมีพันธกิจในการพัฒนา คือ การ
พัฒนาระบบการคา การลงทุน การทองเที่ยว และความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
• จังหวัดมุกดาหารมีความไดเปรียบที่เปนจังหวัดชายแดนติดตอกับ สปป.ลาว และสามารถ
เชื่อมโยงไปถึง สส.เวียดนามได รวมทั้งยังสามารถเชื่อมตอไปยังประเทศจีนตอนใตไดอีก
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ดวย นอกจากนี้ผลจากการเปดใชสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 2 จังหวัดมุกดาหารนั้น ยัง
เปนโอกาสในการขยายตลาดสินคาใหกับประเทศคูแขง โดยเฉพาะประเทศจีน ดังนั้นจึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรงสรางศักยภาพของผูประกอบการคาชายแดนใหมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน เพื่อรักษาสวนแบงตลาดพรอมทั้งสรางโอกาสในการขยาย
ตลาดในประเทศเพื่อนบาน
1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหผูประกอบการคาชายแดน/สงออก สามารถตอสูกับคูแขงได
ภายใตวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่กําลังขยายตัวเขาสูภายในประเทศ
วัตถุประสงคของ
2. เพื่อพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส โดยอาศัยความไดเปรียบทางภูมิศาสตรในการทําตลาดใน
โครงการ
ภูมิภาคอินโดจีนของจังหวัดและสนับสนุนทางดานงบประมาณและการใชสถานะของ
ภาครัฐเพื่อบุกเบิกตลาดใหมๆในภูมิภาคนี้
1. สามารถกระตุนใหผูประกอบการคาชายแดนมีขีดความสามารถในการทําตลาดไดเพื่อ
รักษามูลคาการสงออกใหเติบโตปละไมนอยกวารอยละ 25 ของการสงออกในปที่ผานมา
2. ผูประกอบการคาชายแดนตลอดจนนักลงทุน จะไดรับทราบขอมูลดานการคา การลงทุน
(Demand Side) ที่ครบถวนและใชประโยชนไดจริงของประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอินโด
ผลผลิตและผลลัพธ
จีน
ของโครงการ
3. ทําใหความสัมพันธระหวางองคกรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการผานแดนของผูคน
สินคา และบริการของประเทศในกลุม ACMECS มีความใกลชิด แนนแฟน และมี
ความคุนเคยกันมากขึ้น สงผลดีตอการแกไขปญหาตางๆในดานการคา การทองเที่ยวและ
การลงทุนระหวางกันไดงายกวาเดิม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการคาชายแดน
ของโครงการ
ความเชื่อมโยงกับ โครงการนี้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดนและ
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานของจังหวัด รวมทั้งมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับ
ยุทธศาสตรและ
ยุทธศาสตรการการคาชายแดนของระดับกระทรวง และกลุมจังหวัด ดังนั้น โครงการนี้มีความ
ความพรอมของ
พรอมที่จะผลักดันใหเกิดผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ
โครงการ
ผูรับผิดชอบ
ทรัพยากรที่ตองใช
งบประมาณ

สํานักงานพาณิชยจังหวัดมุกดาหาร
บุคลากรที่มีความรูและประสบการณในการอบรมดานการคาชายแดนและความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน
5,700,500 บาท

กลุมเปาหมาย: ผูประกอบการคาชายแดน ผูประกอบการทั่วไปที่สนใจ เจาหนาที่ภาครัฐ/
ผูที่เกี่ยวของกับ
เอกชนที่เกี่ยวของ
โครงการนี้
(Stakeholders) หรือ ผูมสี วนไดสวนเสีย: ผูประกอบการคาชายแดน เจาหนาที่ภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวของ
ผูที่ไดรับผลกระทบ
จากโครงการนี้
โครงการนี้มีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ ของจังหวัด ไดแก
1. โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการคา การลงทุน และการคาชายแดน
โครงการที่เกี่ยวของ
2. โครงการเสริมสรางความสัมพันธดานเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และความสงบ
เรียบรอยกับประเทศเพื่อนบานตามโครงการพัฒนาเมืองคูแฝด
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3. โครงการความรวมมือดานการเกษตรระหวางเมืองคูแฝดสาม
1. เงื่อนไขทางการคาของประเทศเพื่อนบานอาจเปนอุปสรรคตอการทําตลาดสินคาของกลุม
ผูประกอบการคาชายแดนได
2. ผูประกอบการคาชายแดนอาจจะใชโอกาสและชองทางการตลาดที่ไดเรียนรู มาแขงขัน
กันเอง เชน การขายสินคาตัดราคากันเอง หรือการแยงคูคา
ความเสี่ยง
3. การเขารวมกิจกรรมผูประกอบการตองรับผิดชอบคาใชจายเอง ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่
ผูประกอบการอาจไมกลามาลงทุนเขารวมโครงการ
4. การอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดใชระยะเวลานาน กลุมเปาหมายอาจไมมีเวลาเขารวม
กิจกรรมไดตลอดหลักสูตร
ระยะเวลาของโครงการเริ่มตนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 โดยมี
กิจกรรมที่สําคัญดังนี้
1. ฝกอบรมใหความรูแกผูประกอบการคาชายแดนเกี่ยวกับการพัฒนาการคาชายแดน
และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
ระยะเวลา และ
2. ดําเนินการประชาสัมพันธ สรางการรับรูถึงความสําคัญในการสงเสริมการคาชายแดน
กิจกรรมที่สําคัญของ
สูภูมิภาคอินโดจีน และการสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ
โครงการ
ระยะเวลาโครงการ
1. ฝกอบรมใหความรู
2. ประชาสัมพันธ สรางการรับรู

ต.ค.-54 พ.ย.-54 ธ.ค.-54 ม.ค.-55 ก.พ.-55 มี.ค.-55 เม.ย.-55 พ.ค.-55 มิ.ย.-55 ก.ค.-55 ส.ค.-55 ก.ย.-55
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5. ผลการวิเคราะหแผนพัฒนาจังหวัดของที่ปรึกษากับแผนพัฒนาจังหวัดที่นําเสนอตอ ก.บ.ก.
จากการพิจารณาทบทวนและวิเคราะหแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหารที่ทางจังหวัดไดมีการปรับใหมและ
นําเสนอตอ ก.บ.ก. เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผานมา โดยที่ปรึกษาไดพิจารณาถึงองคประกอบตางๆ ทั้ง
ในมิติดานความสอดคลองเชื่อมโยงและมิติดานคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด สามารถสรุปขอคิดเห็น
และขอสังเกตไดดังนี้
1) ความสอดคลองระหวางแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนในระดับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหารมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนา
ระดับประเทศ ซึ่งไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน รวมทั้งสอดคลองกับ
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่งมีจังหวัดมุกดาหารเปนหนึ่งในสาม
จังหวัดภายใตกลุมจังหวัดดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติครอบคลุมการพัฒนาในทุกดาน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในขณะที่เนื่องจากแผนพัฒนาจังหวัดครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติดังกลาว ดังนั้น จึง
สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดเชนกัน และยังสอดคลองกับหลักเกณฑการพิจารณาแผนจังหวัด
ของ ก.บ.ก.ซึ่งระบุไววาแผนพัฒนาจังหวัดควรครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติ
2) ความชัดเจนและความเปนเหตุเปนผลของแผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน
วิสัยทัศนที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหารที่มีอยูในปจจุบันคือ “เมืองการคาและการ
ทองเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออกสูอินโดจีน” เปนวิสัยทัศนที่มีความเหมาะสม เนื่องจาก
สอดคลองกั บศักยภาพของจังหวัดมุกดาหาร และความตองการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น ที่
ปรึกษาเห็นดวยที่ทางจังหวัดยังคงวิสัยทัศนเดิมไว
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดมุกดาหารที่ไดปรับใหมและนําเสนอตอ ก.บ.ก.นั้น สอดคลองและ
เปนไปตามที่ที่ปรึกษาไดเสนอแนะและจัดทําเปนตัวอยางในเบื้องตน โดยประกอบดวย 6 ประเด็น
ยุทธศาสตรดังนําเสนอดานลางนี้ ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑการพิจารณาแผนของ ก.บ.ก. ซึ่งได
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ระบุไววาแผนพัฒนาจังหวัดควรครอบคลุมทุกมิติทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และความมั่นคง ซึ่งมีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การรักษาความมั่นคงชายแดน
3) ความสอดคลองระหวางเปาประสงค ตัวชี้วัดและกลยุทธในแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหารที่ไดนําเสนอตอ ก.บ.ก.นั้นมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและตัวชี้วัด
ที่ชัดเจนและสอดคลองกันในแตละประเด็นยุทธศาสตร รวมทั้งตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นนั้นสามารถวัดได
อยางเปนรูปธรรม นอกจากนั้น กลยุทธยังมีความสอดคลองและตอบสนองกับเปาประสงคและตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนาฯ รวมถึงมีความเปนไปไดในการแปลงไปสูการปฏิบัติที่จะชวยใหบรรลุผลตามตัวชี้วัด
นั้นไดอยางสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนมีการกําหนดกลยุทธและแผนงานโครงการที่เชื่อมโยงกันในลักษณะ
Value Chain (หวงโซคุณคา) ในแตละประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะของที่ปรึกษา
4) คุณภาพของโครงการที่นําเสนอในแผนพัฒนาจังหวัด
ในภาพรวม โครงการที่นําเสนอในแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหารนั้นมีความสอดคลองกับประเด็น
ยุ ท ธศาสตร และเป า ประสงค เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร ใ นระดั บ หนึ่ ง เนื่ อ งจากประเด็ น ยุ ท ธศาสตร แ ละ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรมีความหมายกวาง สามารถครอบคลุมไดทุกเรื่อง อยางไรก็ดี ในสวน
รายละเอียดโครงการ ที่ปรึกษาสามารถตั้งขอสังเกตบางประการไดดังนี้
4.1) มีบางโครงการที่ควรเปนบทบาทระดับหนวยงานสวนกลาง/กระทรวง หรือระดับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อาทิเชน โครงการดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน สราง
ถนน แหลงน้ํา เขื่อน ฝายและขุดลอกลําหวย หนอง ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดาน
การทองเที่ยว ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการคาชายแดนและความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน และประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งบางโครงการที่มิใชบทบาทของจังหวัด

44

4.2) โครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
การเกษตรนั้น สวนใหญเปนโครงการที่เนนการพัฒนาไปที่ตนน้ํา ซึ่งไดแก การพัฒนา
ปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งรวมกันมีจํานวนมากกวา 130 โครงการและ
ยังขาดการเชื่อมโยงอยางบูรณาการระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบ ไมวาจะเปนระดับ
หน ว ยงานส ว นกลาง/กระทรวง กลุ มจั ง หวั ด และจัง หวัด โดยจํ า แนกเปน รายสิน ค า
ทางการเกษตรอยางชัดเจน เชน สินคาขาว พืชไร ปศุสัตว ประมง และเชื่อมโยงใน
ลักษณะ Value Chain (หวงโซคุณคา) ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําของสินคาเกษตรนั้นๆ
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6.ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ
ในการดําเนินงานโครงการระยะที่ 2 นี้ สามารถสรุปประเด็นปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะไดดังนี้

1.

2.

ประเด็นปญหา / อุปสรรค
หนวยงานในสวนกลางที่ปฏิบัติงานอยูใน
พื้นที่จังหวัดไมทราบถึงโครงการในระดับ
กระทรวง อั น เนื่ อ งมาจากขาดการ
ประสานงานและเชื่ อ มโยงระหว า ง
หนวยงานในระดับตางๆ อยางบูรณาการ

หน ว ยงานในส ว นกลางมี ค วามล า ช า ใน
การจัดสงหนังสือราชการถึงจังหวัดเพื่อ
แจงใหทราบถึงการดําเนินงานโครงการนี้
ทํ า ให กํ า หนดการในการลงพื้ น ที่ ข อง
คณะทํ า งานที่ ป รึ ก ษาค อ นข า งเป น ไป
อย า งเร ง ด ว นและกระชั้ น ชิ ด ส ง ผลให
จังหวัดตองเรงดําเนินการประสานงานใน
จัง หวัด ในขณะเดี ย วกั นก็ มี ภ ารกิจ เป น
จํานวนมาก จึงทําใหไมมีเวลาเพียงพอใน
การเตรี ย มข อ มู ล มากเท า ที่ ค วรเพื่ อ ใช
สนับสนุนในการระดมความคิดเห็นในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขอเสนอแนะ
หนวยงานในระดับตางๆ ควรพัฒนาการประสานงาน
และเชื่ อ มโยงระหว า งกั น โดยเฉพาะในเรื่ อ ง
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งประกอบดวยโครงการตางๆ
เพื่อการทํางานรวมกันอยางบูรณาการ อันจะสงผลให
การพั ฒ นามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอย า ง
แท จ ริ ง และทํ า ให เ กิ ด การใช ง บประมาณอย า งมี
ประสิทธิภาพ ไมทับซอน และถูกตองเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น
หนวยงานในสวนกลางควรมีการวางแผนลว งหนา
และเตรี ย มการให พ ร อ มมากกว า นี้ เพื่ อ ให เ วลาที่
เพียงพอสําหรับจังหวัดในการเตรียมการ และไมให
ทับซอนกับภารกิจของจังหวัดที่มีอยูเดิม
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