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กรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายวีระชัย นาคมาศ) เพื่อ “บาบัดทุกข์
บารุงสุข” ให้กับประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร
1. งานสถาบันของชาติ

1.1 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
ที่มา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หั วทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา
พระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทา
กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อานวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดาริ (ศอญ.) เป็นผู้ควบคุม กากับ ดูแล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่
ละจังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุนและรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราโชบายและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม โดยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็นสามประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา
จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสา เฉพาะกิจ มีรายละเอียดในการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
1) จิตอาสาพัฒนา ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่ อพั ฒนาท้ องถิ่นของแต่ ละชุมชนให้ มีคุ ณภาพชี วิตและความเป็ นอยู่ที่ ดีขึ้ น ไม่ ว่ า
จะเป็นกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอานวย
ความสะดวก และความปลอดภัยในการดารงชีวิตประจาวัน การประกอบอาชีพ รวมทั้ง
การสาธารณสุข เป็นต้น
2) จิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อเฝ้าตรวจและเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุ
อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น
3) จิตอาสาเฉพาะกิจ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ ที่มีวัตถุประสงค์
ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ เป็นการใช้กาลังพลจิตอาสา
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่
ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธี และการเสด็จนั้น ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผลการดาเนินงาน
ข้ อ มู ล ก าลั ง พลจิ ต อาสาพระราชทานจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (ข้ อ มู ล ณ 29
กันยายน 2563) จานวน 30,926 คน (ชาย 14,171 คน ,หญิง 16,755 คน)
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1.2 การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่
ที่มา
กระทรวงมหาดไทยได้ ส นั บสนุ นการขั บเคลื่ อนโครงการอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดาริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยได้ร่วมเป็นกรรมการติดตามและ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ใ นระดั บ พื้ น ที่ 4 ภาค (ภาคเหนื อ กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้) โดยมีองคมนตรีเป็นประธาน เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม
และเร่งรัดการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในระดับพื้นที่ 4 ภาค
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารมี โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่ มน้าห้ วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตั้งอยู่ในพื้นที่ตาบลกกตูม อาเภอดงหลวง และตาบลบ้านค้อ อาเภอคาชะอี
ผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่ มน้าห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จั งหวั ดมุ กดาหาร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 จั งหวั ดมุ กดาหาร ได้ ด าเนิ น
โครงการฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ
5,473,250 บาท ดาเนินแล้ วเสร็จทุกโครงการ เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,364,394.99
บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย จานวน 108,855.01 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จังหวัดมุกดาหาร ได้เสนอขออนุมัติโครงการฯ จานวน 5 แผนงาน 13 โครงการ
งบประมาณ 5,746,400 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยที่
ประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้าห้วยบางทรายตอนบน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติเห็นชอบโครงการ และจังหวัดได้ส่งการขออนุมัติ
โครงการให้กระทรวงมหาดไทยและ สนง.กปร. แล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563
1.3 การพัฒนาคุณ ภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใ หม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”
โมเดล
ที่มา
“โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการประยุกตทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หั วรั ชกาลที่ 9 ใหเหมาะสมกั บสภาพแตละพื้ นที่ ตามภู มิ สั งคม การนอมน า
พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว“สืบสาน รักษา ตอยอด”พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ไปสูการปฏิบัติ
พื้นที่ดาเนินงาน
จานวน 3,246 ตาบล จานวน 24,842 ครัวเรือน งบประมาณ 4,787.9164 ล้าน
บาท วัตถุประสงค์ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่วิถีชีวิตของประชาชน
แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับครัวเรือน พัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
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ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมโครงการ
1. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
2. สร้างพื้นที่เรียนรู้ ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล และ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน
3. สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่
กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน
4. กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและ
สนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน
5. บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตาบล ต่อยอดทางธุรกิจ ร่วมกับภาคเอกชน
ในพื้นที่
6. พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐาน
อินทรีย์วิถีไทย
7. พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรม
และระบบฐานข้อมูล
เป้าหมาย “โคก หนอง นา”โมเดล จังหวัดมุกดาหาร

ที่

อำเภอ

โครงกำร
โครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้ นแบบกำร
เสริมสร้ำง
พัฒนำคุ ณภำพชี วิต ตำมหลัก
และพัฒนำ
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ "โคก หนอง
ผู้นำกำร
นำ โมเดล" งบกรมฯ ปี 64
เปลีย่ นแปลง

จำนวน จำนวน
ตำบล หมู่บำ้ น เป้ำหมำย 13 เป้ำหมำย 87
คร.
คร.

1
2
3
4
5
6
7

เมืองมุกดาหาร
นิคมคาสร้อย
ดอนตาล
ดงหลวง
คาชะอี
หว้านใหญ่
หนองสูง
รวม

12
7
7
6
9
5
6
52

149 7
79 1
63 1
60 1
88 1
43 1
44 1
526 13

คร.

1 ไร่
(คร.)

3 ไร่
(คร.)

20 10 13
12 7
7
8
7
4
3
3
2
6
3
3
10 6
8
28 6 25
87 42 62

7
5
4
1
3
2
3
25

ตำบล คร.

1
1
1
1
1
1
1
7

ขนำดพื้นที่

ตำบล
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2.งานตามนโยบายเร่งด่วน
ที่มา
ของรั ฐ บาล 12 ด้ า น ผ่ า น วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รัฐบาลภายใต้การนาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
กระทรวง/กรม
นายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหมได้ แ ถลงนโยบายของ
คณะรัฐ มนตรี ต่อรัฐสภาเพื่อให้ ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่ นดินผ่ าน
วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลคือ“มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น โดยแบ่ ง เป็ น นโยบายหลั ก 12 ด้ า น และนโยบายเร่ ง ด่ ว น 12 เรื่ อ ง
ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลจะสานต่องานด้านต่างๆ ที่ได้ดาเนินการไว้ โดยเฉพาะ
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การแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ที่เสียงสะท้อนจากภาคประชาชนต้องการให้รัฐบาล
เร่งแก้ปัญหารายได้ ค่าครองชีพ รวมทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินโดยกาหนด นโยบายหลัก
12 ด้าน คือ
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2.การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของ
ประเทศ
3. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10.การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม
เนื่องจากสถานการณ์และปัญหาที่ประเทศกาลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ปากท้องของประชาชน กลุ่มต่างๆ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ทาให้รัฐบาลได้กาหนดเรื่องเร่งด่วน
ที่ต้องดาเนินการ 12 เรื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบ ประกอบด้วย
1. แก้ไขปัญหาการดารงชีวิตประชาชน
การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจากัดในการประกอบ
อาชีพของคนไทย จัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวน
รู ป แบบและมาตรฐานหาบเร่ แ ผงลอยในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน แต่เป็นระเบียบเรียบร้อย
และสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชน
ปรับปรุงระบบที่ดินทากินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ โดยจัดการสิทธิในที่ดินให้
เหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือ
ประมงพื้นบ้านโดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประมงขององค์กรระหว่าง
ประเทศ
2. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ
การปรั บ ปรุ ง ระบบสวั ส ดิ ก ารและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ เบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุ
และคนพิ ก ารที่ มี ร ายได้ น้ อ ย ผู้ ย ากไร้ ผู้ ด้ อ ยโอกาส และพิ จ ารณาขยาย
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ความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัว
มีปั ญหาทางเศรษฐกิ จ และเร่ งรัดการพั ฒนา ระบบบริ การสุ ขภาพ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ
3. มาตรการเศรษฐกิจ
มาตรการเศรษฐกิ จ เพื่ อ รองรั บ ความผั น ผวนของเศรษฐกิ จ โลก โดยเร่ ง
กระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว
จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการค้าและมาตรการสนับสนุนเพื่อเพิ่มช่อง
ทางการส่งออก ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพ
และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และ
การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อสร้างรายได้
และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่มีข้อจากัดด้านการส่งออก และส่งเสริม
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
4. ช่วยเหลือเกษตรกร
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพื้นที่การเกษตรให้
สอดคล้องกับระบบบริห ารจัดการน้าและคุณภาพของดินตาม Agri-Map กาหนด
เป้าหมายรายได้เกษตรกรในสินค้าเกษตรสาคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง
ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด ด้วยการชดเชยการประกันรายได้ ส่งเสริมระบบประกันภัย
สินค้าเกษตร ส่งเสริม เกษตรพันธสัญญา และศึกษารูปแบบระบบแบ่งปันผลกาไร
สิ น ค้าเกษตรที่เ ป็นธรรม ส่ งเสริ มการใช้ผ ลผลิ ต ทางการเกษตร ในอุตสาหกรรม
พลังงาน ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการเกษตรเพื่อนาไปสู่การ
ลด ละ เลิกการใช้ สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี โดยจัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ต่อยอดภูมิปัญญาและ ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านใน
การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
และการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกาหนด กลไกที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ
ทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด
5. ยกระดับศักยภาพแรงงาน
การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไก
การปรับอัตราค่าจ้างที่สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานผ่ านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อนาไปสู่ การเพิ่มประสิ ทธิภ าพ
แรงงาน ควบคู่ ไปกับ การกากับ ดูแลราคาสิ น ค้าไม่ใ ห้ ก ระทบกั บค่ าครองชีพ ของ
ประชาชน และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และ
เปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
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6. วางรากฐานเศรษฐกิจ
การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรม
เป้ าหมายและวางรากฐานการพั ฒนา ภายใต้ แนวคิ ดเศรษฐกิ จชี วภาพ เศรษฐกิ จ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายใน
ระบบ 5G ควบคู่ไปกับ การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
และชุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลก ผ่ านแพลตฟอร์ มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่ อม เกษตรกร รวมถึ งผู้ ประกอบการยุ คใหม่ พร้ อมทั้ งส่ งเสริ มการใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต
7. เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
การเตรี ย มคนไทยสู่ ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์ มการเรีย นรู้ใหม่ใ น
ระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ด้ า นวิ ศ วกรรม คณิ ต ศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่ า งประเทศ
ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนา
โรงเรี ย นคุ ณ ภาพในทุ ก ต า บล ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต รออนไลน์ ข อง
สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ
เชื่ อมโยงระบบการศึ กษากั บภาคปฏิบั ติจ ริง ในภาคธุร กิจ สร้ างนั กวิ จัย ใหม่แ ละ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้
ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคน
ไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์
8. แก้ไขปัญหาการทุจริต
การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ราชการประจาโดยเร่งรัดการดาเนิน มาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทาง
กฎหมายเมื่อพบผู้กระทาผิดอย่างเคร่งครัด นาเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวัง
การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริ งจังและเข้มงวด เร่งรัดดาเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายเมื่อพบ ผู้กระทาผิดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
9. แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขชายแดนใต้
การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เร่งรัด
การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิต
และเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด และเร่งสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยน้ อมน ายุ ทธศาสตร์ พระราชทาน “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง พั ฒ นา” เป็ นหลั กในการ
ดาเนินการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของประชาชน เร่งรัดการให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
สาหรับเจ้ าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วย
กฎหมายไทยและหลักการสากล
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10. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
การพัฒ นาระบบการให้ บริ การประชาชน โดยมุ่ งสู่ ความเป็น รัฐ บาลดิจิทั ล
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุง
ระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่สาคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคล
และนิ ติ บุ ค คล เพื่ อ ลดการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ลดภาระค่ า ใช้ จ่ า ยของ
ประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความ จาเป็น ลดข้อจากัดด้านกฎหมายที่เป็น
ปัญหาอุปสรรคต่อการทาธุรกิจและการดารงชีวิตของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่
เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
11. มาตรการรองรับภัยแล้งอุทกภัย
การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย
การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบ
ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกาหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที รวมทั้งพัฒนาการ
ปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
12. สนับสนุนการศึกษา รับฟังความคิดเห็น เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ
การสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารศึ ก ษา การรั บ ฟัง ความเห็ น ของประชาชน และการ
ดาเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
โดยจะให้ ความส าคัญและติดตามการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วนของ
รัฐบาลในพื้นที่ผ่านกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ โดยจะต้องนาไปปฏิบัติให้ ประสบ
ผลสาเร็จ และเป็นรูปธรรมต่อไป
3. แนวทางการพัฒนาจังหวัด 3.1 เป้าหมายการพัฒนา
มุกดาหาร
“เมื อ งการค้ า ทั น สมั ย เกษตรคุ ณ ภาพสู ง ท่ อ งเที่ ย วชายโขง เชื่ อ มโยง
อาเซียน”
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์
๑) การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
2) การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน เพื่อเชื่อมโยง
อาเซียนสู่สากล
3) การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
4) การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมเพื่อเป็นฐานการพัฒ นา
อย่างยั่งยืน
6) การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดให้ยึดหลักการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
(One Plan) โดยรั ฐบาลมุ่งเน้นให้ ประเทศมีกรอบการทางานเพื่อพัฒ นาประเทศ
โดยมีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการกระทรวง สาหรับใน
ระดับพื้นที่มีการจัดทาแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒ นาอาเภอ แผนพัฒ นาตาบล และแผนพัฒ นาหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งสะท้อน
ความต้ อ งการของประชาชน โดยมี ก ลไกการบริ ห ารงานที่ ส า คั ญ ได้ แ ก่
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รายละเอียด
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) คณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่ มจั งหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.)
โดยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ให้ประสานเชื่อมโยง
กัน (One Plan) ซึ่งรัฐบาลมุ่งหมายให้ความต้องการของประชาชนถูกสะท้อนเข้าไป
ในแผนจากระดับล่างขึ้นไประดับบน กล่าวคือ ในขั้นต้นให้บรรจุโครงการตามความ
ต้องการของประชาชนลงในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อดาเนินการก่อน แต่หาก
เกินความสามารถจึงนาไปบรรจุในแผนระดับที่เหนือขึ้นไปตามลาดับ นอกจากนี้
ในการดาเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) หรือโครงการตามภารกิจ
ของหน่วยงานต่าง ๆ (Function) จะต้องพิจารณาจากความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ (Area) โดยยึดข้อมูล จปฐ. เป็นหลัก
4.ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ข อ ง 4.1 ปัญหาขยะมูลฝอย
จั ง ห วั ด / ปั ญ ห า ค ว า ม 4.2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
เดือดร้อนของประชาชน
1) ด้านผลกระทบจากสถานการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )
2) ด้าน OTOP ดาเนินการต่อยอดโครงการ OTOP นวัตวิถี
4.3 ปัญหาความยากจน ดาเนินการสารวจข้อมูล จปฐ. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
5. การรายงานสถานการณ์ 5.1 รายงานข้อมูลต่ อผู้ ว่าราชการจั งหวัดมุกดาหารโดยตรง ทางโทรศัพท์ หรื อผ่ าน
สาคัญ เร่งด่วน
ช่องทางไลน์
5.2 รายงานผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
5.3 มอบหมายที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหารจัดทาระบบรายงานผล

กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
โทร./โทรสาร 0-4261-1330

