
 
 

 

แผนขับเคลื่อนเทศบาลเมอืงมุกดาหาร 
(ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตามพระราช 
บัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน
และกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่า ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่
สูงข้ึน มีอัตราก าลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามกันไปด้วย 
  จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จะต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตราก าลังจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนด
จุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ 
ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถ
บริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์
สภาพปัญหา/ความต้องการของเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนา การก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการ
บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การก าหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เม่ือมีปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความ
รุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็น
โอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
   
 
 
 



 
 

 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
   กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
           น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุข
ของคนไทยสังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
   กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
   1. ด้านความม่ันคง 
     (1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
     (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
     (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบ
ใหม่ 
     (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
     (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
     (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
     (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่ งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
     (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
     (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งความม่ันคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
     (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
   3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
     (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
     (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
       (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 



 
 

 

    4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
      (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
     (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
     (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
      (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
     (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
   5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
     (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
     (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
     (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
    6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
    (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
     (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
     (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
     (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
     (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
     (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
     (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
     1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12     
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้น้อมน าหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 911  โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 ครั้งนี้ ส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของภาคีการ พัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของ แผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความม่ังคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
    แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 
ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัย
สนับสนุน ดังนี้ 



 
 

 

   ยุทธศาสตร์ที่   1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
  ๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดช่วงชีวิต 
  ๑.๔ เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ 
 
๒. เป้าหมายการพัฒนา 
  ๒.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 
  ๒.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 

    ๒.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ๒.๔ คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น 
    ๒.๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
   ยุทธศาสตร์ที่  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่  3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่  4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5. การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน   
   ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย   
  ยุทธศาสตร์ที่ 7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์   
     ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ   
     ยุทธศาสตร์ที่ 10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
     
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง” 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารง
ชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
     ๒. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพา
ตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้  
     ๓. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
     4. เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ และ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  



 
 

 

     ๕. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขงและมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   เป้าหมายและตัวชี้วัด  
     ๑. พื้นที่ชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ าเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัย
แล้งลดลง  
     2. สัดส่วนคนจนลดลง  
     3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
     ๔. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มข้ึน 
     5. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  
อย่างย่ังยืน  
   แนวทางการพัฒนา  
     1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ 
      2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล 
      3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า  
      4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ  
    
            ยุทธศาสตร์ที่ ๒  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด ความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม  
   แนวทางการพัฒนา  
     1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน  
     2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
     3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
     4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น  
     5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก  
     6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    แนวทางการพัฒนา  
     1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร  
     2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง  
     3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่  
     4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ  (Bio Economy)  ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่
ส าคัญของภาค  
     5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs  ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน  
     6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม  
     7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่  
     8) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 



 
 

 

     9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ 
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ   
    แนวทางการพัฒนา  
     1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่  
     ๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้  
     ๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย 
บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
กับประเทศ เพื่อนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง  
    ๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์  
     ๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
     ๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ  
     ๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์
การ ท่องเที่ยว และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆ ของภาค 
     แนวทางการพัฒนา  
     1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่  
     2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาค 
    3) พัฒนาเมืองส าคัญ อาทิเช่น นครราชสีมา ขอนแก่น  
     4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพที่ส าคัญ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านใน
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
    แนวทางการพัฒนา  
     1) พัฒนาด่านชายแดน  
     2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน  
     3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   
 
   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 
   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด    
    หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดที่จ าเป็นต้อง
จัดท าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในอนาคต 
    จากการที่มีการจัดตั้งกลุ่มจังหวัด ตามมาตรา 26 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหาร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ซึ่งบัญญัติให้มีคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) พิจารณาจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนด
จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
จัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของ
จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดท าหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด 
 
 



 
 

 

   กรอบแนวคิดของการจัดกลุ่มจังหวัด มี 3 ประการ คือ 
    ประการแรก เรื่องของการจัดการปัญหาในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันระหว่างจังหวัด ปัญหา
นี้เป็นปัญหาทั้งทางด้านสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหาเรื่อง
อาชญากรรม หรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราคาพืชผลต่างๆ ที่เป็นปัญหาร่วมกันในพื้นที่ เช่น เรื่องราคา
ข้าวต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาปริมาณข้าวในระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดพิจิตร เป็นต้น 
    ประการที่สอง เน้นความร่วมมือในเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
    ประการที่สาม ยุทธศาสตร์ในจังหวัดใกล้เคียงกันจะมีจุดเน้นของแต่ละจังหวัดที่ต่างกัน แต่
เกื้อกูลกัน เราก็ต้องการให้มีเจ้าภาพในแต่ละยุทธศาสตร์ให้จังหวัดใดเป็นผู้น าในยุทธศาสตร์นั้น
รับผิดชอบ 
    โดยเทศบาลเมืองมุกดาหารเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร 
ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัด
นครพนมและจังหวัดมุกดาหาร มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
แม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนที่จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร มีสะพานมิตรภาพเชื่อมประเทศไทยกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม ท าให้
สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศ 
ในกลุ่มอินโดจีนได้ 
   ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  (สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
   จุ ด เ น้ น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ( Positioning) เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ข อ ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒  ได้แก่   
    1) จุดเน้นที่ ๑ การท่องเที่ยว  
    2) จุดเน้นที่ 2 การเกษตร  
    3) จุดเน้นที่ 3 การค้าการลงทุน   
 วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒:  

“ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว 3 ธรรม เชื่อมโยง 3 ประเทศ มุ่งพัฒนา เศรษฐกิจสู่
อาเซียน" 

 พันธกิจกลุ่มจังหวัด   
   “ประสานความร่วมมือในการบิรหารจัดการกลุ่มจังหวัดฯ แบบบูรณาการ ในด้านการ
ท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขนาดเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในกลุ่ม
จังหวัด” เป้าประสงค์รวม:  
   “การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชน”  
 ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์รวม   
   1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP: Gross Provincial Cluster Product) เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๓ จากปีท่ีผ่านมา  
   2) รายได้ต่อหัวต่อปี (GPCP per Capita) เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕ จากปีท่ีผ่านมา  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ประกอบด้วย   
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 
อย่างยั่งยืน  โดยมุ่งเน้นที่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ๓ ธรรม ของกลุ่มจังหวัด พัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
และ บริการแก่บุคคลากรด้านการท่องเที่ยว  



 
 

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร  โดย
มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ผลผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับตลาด และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการแปรรูป
เพื่อเพิ่ม มูลค่า  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓: การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน   โดยมุ่งเน้นการ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เอ้ือ
ต่อ การค้า การลงทุน และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในการค้า การ
ลงทุน  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔: การพัฒนาสังคมและความม่ันคง  ผ่านการส่งเสริมการน าเอาวิธีการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด สนับสนุนกิจกรรมในการรักษาความ 
ม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐในการ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัด 
 
 แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 
  วิสัยทัศน์ (เป้าหมายการพัฒนา) 

“เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน” 
  พันธกิจ 
   1. พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัต
โลกสู่สังคมฐานความรู้ 
   3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
   4. สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในภาคเกษตร และสนับสนุนภาค
การค้าชายแดน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 
   2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีความม่ันคงและเป็น
ธรรม 
   3. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า (เกษตร) 
   เป้าประสงค์ 
    1. เกษตรกรและองค์กรเกษตรมีความเข้มแข็ง 
    2. สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 
    3. พื้นที่การเกษตรมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา) 
     1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันการเกษตร 
     2. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
     3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
    4. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 



 
 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน เพื่อเชื่อมโยง
อาเซียนสู่สากล (การค้า) 
 
   เป้าประสงค์ 
     มูลค่าการค้าและการลงทุนของจังหวัดเพิ่มขึ้น 
   กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา) 
     1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้าการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสเพื่อขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
    2. พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน 
    3. ส่งเสริมการเปิดตลาดและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ 
    4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพื่อ
สนับสนุนการค้าการลงทุน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 
   เป้าประสงค์ 
    1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยย่ังยืน 
    2. การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร 
   กลยุทธ์  (แนวทางการพัฒนา) 
    1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และ
วัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 
     2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว  
เชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ความสามารถทางการแข่งขัน  
     3. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดตามแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบ 
บูรณาการ 
    4. ขยายความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวระหว่างเครือข่าย และ
พันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    5. การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน (สังคม)   
   เป้าประสงค์ 
    1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่มีความม่ันคงและเป็น
ธรรม 
   กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา) 
     1. พัฒนาระบบสวัสดิการโครงสร้างพื้นฐานและความม่ันคงทางสังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
    2. พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและการให้บริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและ
เชื่อมโยงทุกระดับ 
    3. พัฒนาสถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบรองรับการเป็น
เมืองน่าอยู่และชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
    4. พัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาจังหวัดทุกมิติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (ทรัพยากรธรรมชาติ) 



 
 

 

   เป้าประสงค์ 
    เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติ 
   กลยุทธ์  (แนวทางการพัฒนา) 
    1.การส่งเสริมการอนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2. การรักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
     3. การป้องกัน และฟื้นความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  
    4. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานขาดแคลนและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน (ความม่ันคง) 
   เป้าประสงค์ 
    เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพความม่ันคงทางสังคมให้ทั่วถึง 
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความม่ันคงบริเวณชายแดน ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
   กลยุทธ์ 
    1. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรและเครื่องมือในการสร้างความม่ันคงชายแดน 
    2. สร้างความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
    3. ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และต้านยาเสตติด 
   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
   วิสัยทัศน์  (Vision) 
   “สังคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความม่ันคง ด ารงอยู่คู่การท่องเที่ยว หนึ่งเดียว
การศึกษาดี มีมาตรฐานสากล บูรณาการสู่อาเซียน” 
   กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดมุกดาหารเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 7 ด้าน  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑. เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับคุณภาพชีวิตให้
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดมุกดาหารให้
ลดลง 
   ๑.๒ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความสนใจในด้านกีฬา เพื่อสุขภาพ และ
นันทนาการ 
   ๑.๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
    ๑.๔ ให้การบริการด้านสุขภาพอนามัยพื้นฐานที่ดี 
    ๑.๕ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๑.๖ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมให้อยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑.๗ ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   ๒. พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
    ๒.๑ พัฒนาการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 



 
 

 

    ๒.๒ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านไฟฟ้า น้ าประปา และโทรศัพท์ อย่าง
พอเพียงและท่ัวถึง 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    แนวทางการพัฒนา 
    ๑. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ประจ าจังหวัด 
   ๑.๑ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกาส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
   ๑.๒.ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนความสามารถของผู้ประกอบการและสร้าง
เครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
   ๑.๓ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้จากกาท่องเที่ยว โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมุกดาหาร 
   ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
    แนวทางการพัฒนา   
    ๑.ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาการตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน 
    ๑.๑ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง 
     ๑.๒ ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน 
     ๑.๓ ปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดอาเซียน 
     ๑.๔ พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดมุกดาหาร 
เพื่อน าเข้าสู่ตลาดอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา    
    ๑. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ 
บูรณาการ 
     ๑.๒ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     ๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาฝังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
    แนวทางการพัฒนา  
    ๑. พัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาซียน 
     1.1 ให้บริการด้านการศึกษาและสนับสนุนวัสดุ สื่อ-อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา พัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    ๑.๒ ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
    ๑.๓ สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
    ๑.๔ ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 



 
 

 

 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖  เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    แนวทางการพัฒนา  
    ๑. ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีช่องทางในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ 
    ๑.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
    ๑.๒ พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 
    ๑.๓ สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
    ๑.๔ ที่สาธารณะทางสังคมเพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ปรึกษา หารือ และร่วมติดตามตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ก าหนดนโยบายสาธารณะ และความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 
    ๑.๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสพร้อมรับการ
ตรวจสอบ 
    ๑.๖ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง มีบทบาทและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มข้ึน 
   ยุทธศาสตร์ที ่7   เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
    แนวทางการพัฒนา  
    ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและการจัดการอาหารปลอดภัย 
     ๑.๑ สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมการน าเข้า โดยเน้นการก าหนดปัจจัยการผลิตหรือ
การน าสารเคมีเป้าหมายเข้ามาได้เฉพาะด้าน โดยการบูรณาการการท างาน ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง 
    ๑.๒ จัดท ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตและวัตถุมีพิษทางการเกษตร
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เน้นการขึ้นทะเบียนควบคุมแหล่งผลิตและจ าหน่าย โดยประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง รวมถึงการปราบปรามผู้กระท าผิดตามกฎหมาย 
    ๑.๓ รณรงค์การลด ละ เลิก ใช้สารเคมี รวมถึงการสร้างจิตส านึกให้ผู้บริโภคตระหนัก
ถึงความส าคัญของความปลอดภัยด้านอาหาร โดยการรณรงค์จูงใจให้มีการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยใน
สัดส่วนที่มากขึ้น การสร้างพฤติกรรมใหม่ในการบริโภค รณรงค์ให้ปลูกผักกินเอง (ผักสวนครัวรั้วกินได้ ) 
หรือเชิญชวนให้มีการกินผักพื้นบ้านมากขึ้น 
    ๑.๔ รณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกะทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค 
    ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อยกระดับความรู้ผู้ส่งออก 
เกษตรกร และร้านค้า ให้มีความตระหนักถึงความส าคัญของการผลิต และการบริหารจัดการอาหาร
ปลอดภัย 
    ๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดจ าหน่าย ส าหรับ
ผู้บริโภค อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
    ๑.๗ ส่งเสริมการผลิต การตลาด และการบริโภคพืชผักประจ าท้องถิ่น 
    ๑.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชน 
 



 
 

 

 
2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
  “พัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม จัดสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่
มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบยั่งยืน ฟื้นฟูองค์กรเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
ก้าวน าระบบการบริหารและการเมือง” 
 2.2 พันธกิจ 

  1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน 

   3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้าน
สวัสดิการ สังคม ด้านการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   4. ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
 
 2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองของเทศบาลเมือง
มุกดาหารเอาไว้รวม  5  ยุทธศาสตร์  ดังต่อไปนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   วัตถุประสงค์ 
    - เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในการเดินทาง 
    - เพื่อปรับปรุงพื้นฐานที่บริเวณแม่น้ าโขงให้มีสภาพดี 
    - เพื่อให้บริการไฟฟ้าสาธารณะอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
   เป้าหมาย 

   - ก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลทุกสาย 
   - ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างและขยายเขตไฟฟ้า ในเขตเทศบาล 
  แนวทางในการพัฒนา 

    - ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายต่างๆ ที่มีสภาพเป็นลูกรังให้เป็นคอนกรีตให้ครอบคลุมทั่วทั้ง
เขตเทศบาล  และปรับปรุงถนนในส่วนทีแคบและช ารุด 
    - จัดระเบียบการจราจรในส่วนที่เกี่ยวกับการจอดยานพาหนะ สัญญาณจราจรและ
เครื่องหมายจราจรอื่นๆ 
    - ติดตั้ง และปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะตามตรอกซอยให้ท่ัวถึง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/การค้า 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาล 
    2.  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนอาชีพเสริม  และการประกอบอาชีพหลักของประชาชน 
    3.  เพื่อปรับปรุงแหล่งการค้าของประชาชน 
    
                 เป้าหมาย 
    1. ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดอินโดจีน  จ านวน 1 แห่ง 
    2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชนเทศบาล  จ านวน 34 ชุมชน 
   แนวทางการพัฒนา 



 
 

 

    1. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชนต่างๆ 
    2. พัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มของอาชีพที่มีอยู่แล้วให้ม่ันคงและย่ังยืน 
    3. ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดอินโดจีนให้เป็นศูนย์กลางการจ าหน่าย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
    วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้ความรู้ประชาชนในด้านสุขภาพอนามัย 
     2. เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     3. เพื่อยกระดับทางการศึกษา 
    เป้าหมาย   
     1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักป้องกันและส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขต
เทศบาล จ านวน 34 ชุมชน 
     2. ส่งเสริม  สนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 34 
ชุมชน 
     3. ปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน  สถานที่ออกก าลังกาย ในเขตเทศบาล 
 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ด้านสาธารณสุข เน้นให้การบริการแก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ป้องกัน 
โรคและส่งเสริม ในลักษณะของการสาธารณสุขมูลฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     2. ส่งเสริม  สนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม  ของท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 
       3. ปรับปรุงสภาพสวนสาธารณะ สถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกก าลังกายของ
ประชาชนให้เพียงพอกับความต้องการ และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ม่ัวสุม
อบายมุข และสิ่งเสพติด 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย  ระบบระบายน้ าที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
     2. เพื่อปรับปรุงความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
     3. เพื่อบูรณะ และปรับปรุงตลาดและโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
เป้าหมาย 
     4. ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียในเขตเทศบาล จ านวน 1 แห่ง 
     5. ปรับปรุงความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล จ านวน 34 ชุมชน 
     6. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมขังในเขตเทศบาล จ านวน 34 ชุมชน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าเสียภายในชุมชนก่อนปล่อยลงสู่
แม่น้ า คลอง หนอง บึง 
      2. ปรับปรุงระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วมในเขตตัวเมือง  ให้สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในเขตตัวเมือง 



 
 

 

     3. ปรับปรุงในด้านความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดย
เน้นหนักในเรื่องการจัดเก็บ-ก าจัดขยะมูลฝอย การระบายน้ า บ าบัดน้ าเสีย โดยจัดหาสถานที่ก าจัดขยะ
มูล  ฝอย และสถานที่บ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
     4. ปรับปรุงบูรณะตลาด โรงฆ่าสัตว์ ให้มีความสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล ได้ระดับ
มาตรฐาน ตลอดจนการส่งเสริมและฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าอาหารต่างๆได้เข้าใจในด้าน
สุขาภิบาลด้วย 
     5. ปรับปรุงบริเวณแม่น้ าโขงให้มีสภาพดี และเอื้ออ านวยต่อการท่องเที่ยวของจังหวัด 
           ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
    วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
      2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนได้มีสวนรวมในการปกครองท้องถิ่น 
     3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เทศบาล 
    เป้าหมาย 
     1. ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลจ านวน 34 ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมอืง 
     2. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้พนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหารทุกคน 
    แนวทางการพัฒนา  
      1. ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
     2. เสริมสร้างทัศนคติ  ค่านิยมให้ประชาชนเกิดความรักในท้องถิ่น เคารพกฎหมาย 
     3. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ  และพฤติกรรมในการท างานของ
พนักงานเทศบาล ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเอื้ออ านวยต่อการจัดการบริการ 
การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานเทศบาล 
     4. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้รัดกุมและมีคุณธรรม โดยยึดหลัก
ตาม 
    แนวทางแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง 
 
 2.3 เป้าประสงค์ 
   เป้าประสงค์ของการพัฒนาเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
   ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ก่อสร้างถนนที่มีสภาพเป็นลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ า  และปรับปรุง
ขยายถนนที่คับแคบให้สะดวกในการสัญจร ให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาลอย่างเร่งด่วนเป็นล าดับ
ส าคัญ   
    2. ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน รางระบายน้ า สะพาน และทางเท้าที่ช ารุดทรุด
โทรมให้สามารถใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
    3. ก่อสร้างรางระบายน้ าตามถนนต่างๆ ในชุมชนให้ทั่วถึง โดยเฉพาะบริเวณน้ าท่วมต้อง
ด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
    4. ด าเนินการขุดลอกคูคลองสาธารณะ ท่อระบายน้ า ตลอดจนก าจัดวัชพืช เพื่อให้
สามารถรองรับน้ าฝน และระบายน้ าได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม 



 
 

 

     5. โครงการก่อสร้างถนนสายใหม่ เพื่อความสะดวกต่อการคมนาคม และเป็นการพัฒนา
พื้นที่ที่ไม่มีถนนผ่านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการก่อสร้างสะพานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการ
คมนาคมทั้งภายในพื้นที่และท้องถิ่นใกล้เคียง เพื่อรองรับการพัฒนาและการเจริญเติบโตของเมือง  
    6. ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะตามถนน  ตรอก  ซอย  และการขยายเขตประปาให้
ทั่วถึง โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
    7. พัฒนาระบบจราจรในเขตเมืองให้มีความสะดวกปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง 
   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
    1. พัฒนาและส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร เช่นการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ของชุมชนต่าง ๆ 
หลากหลายรูปแบบ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชน  เพื่อสนองความต้องการของชุมชน โดย
เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผล  
    2. จัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวให้เต็มตามศักยภาพของท้องถิ่นที่มี
อยู่ โดยจะเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขง  และปรับปรุงการค้าขายในตลาดอินโดจีนให้
เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว  
    3. เสริมสร้างเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม  ประเพณี  ตลอดจนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว  โดยเน้นการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาให้เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัด
มุกดาหาร พร้อมทั้งส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้แพร่หลายทุกรูปแบบ   
    4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ตลาดอินโดจีนและตลาด
ราตรี ตลอดจนผู้ให้บริการในด้านต่างๆ ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุม
ทั่วถึง 
    5. ปรับปรุง และจัดระเบียบตลาดสดเทศบาลทุกแห่งให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาดน่าเดิน น่าซื้อ โดยให้ชุมชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
   ด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    1. จัดการด้านสาธารณสุข โดยเน้นให้การบริการแก่ประชาชนในการป้องกันโรค และ
ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในลักษณะของการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาศึกษา ชักชวนให้ประชนเข้าวัดฟังเทศน์ ปลูกจิตส านึกใน
การเป็นพุทธมามะกะที่ดี โดยให้ผู้น าชุมชนทุกระดับมีส่วนรวมในกิจกรรม และให้มีการพัฒนาศาสน
สถาน และเทวสถานให้สะอาด ร่มเย็น สงบสุข เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านจิตใจต่อชุมชน  
    3. ส่งเสริม สนับสนุนและสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ท้องถิ่นโดยเน้นให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
    4. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และกิจกรรมด้านกีฬา 
ทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อความสัมพันธ์ และนันทนาการ ตลอดจนการ
พัฒนาปรับปรุง สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ที่สาธารณะในชุมชนพร้อมอุปกรณ์ ให้ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนและออกก าลังกายอย่างเพียงพอ   
    5. จัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตลอดจนการลดละเลิกบุหรี่
และเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์  
    6. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และ
ด าเนินการด้านการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดยจะเน้นในด้านการประกัน
โอกาส การประกันคุณภาพ และการประกันประสิทธิภาพ เป็นเรื่องส าคัญ  



 
 

 

    7. จัดท าโครงการเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับสวัสดิการทางสังคมที่
มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง โดยจะเน้นการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์บรรเทาทุกข์แก่ผู้มีรายได้น้อย 
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็นล าดับส าคัญ 
    8. จัดหา และปรับปรุงอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านการบรรเทาสาธารณะภัยให้
เพียงพอ ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งพัฒนาบุคลากร   ให้มีความรู้ความช านาญ  มีการเตรียม
ความพร้อมตลอดเวลา  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการมีสวนร่วมของประชาชนในรูปกลุ่มอาสาสมัคร
ต่างๆ เช่น อปพร. เพื่อเป็นการป้องกันต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
    9. จัดท าโครงการฝึกอบรม อปพร. ให้มีความพร้อม และเพียงพออย่างต่อเนื่อง 
    10. จัดท าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าป้องกันอัคคีภัย ตามแนวริมเขื่อนแม่น้ าโขง และ  
หนองนาบึง เพื่อให้สามารถใช้น้ าในการดับเพลิงในภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วน ได้อย่างรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ และลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
    1. ปรับปรุงระบบการจัดท าความสะอาด  ระบบการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย อย่างถูก
วิธี ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ  
    2. บ ารุง รักษา ไม้ดอกไม้ประดับ  บริเวณอาคารสถานที่ของเทศบาล และสวนหย่อมต่าง 
ๆ ให้ร่มรื่น สวยงานอยู่เสมอ 
    3. จัดท าโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าและเขื่อนกันตลิ่งพัง บริเวณล าห้วยมุก และห้วยแข้ 
เพื่อสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการเกษตร  และการประมงได้ตลอดทั้งปี ตลอดจนพัฒนาให้เป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  
    4. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน ให้มีการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ  เพื่อสร้างภูมิทัศน์
ของเมือง ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม   
   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
    1. บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ถูกต้องตามหลักนิติธรรม หลักธรรมาภิ
บาล  และสร้างระบบการบริหารงาน โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถ 
ตรวจสอบได้  และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเป็นเครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
    2. ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง และบทบาท
หน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารบ้านเมืองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ตามสิทธิที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างต่อเนื่อง    
    3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาคม และ
คณะกรรมการชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล แผนชุมชน รวมทั้งการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ภายในชุมชน โดยให้ชุมชนเสนอโครงการพัฒนาชุมชนและบริหาร
กันเองภายใต้ภารกิจที่พึงสนับสนุนได้   
    4. จัดระบบการบริการประชาชาชนให้รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม มีอัธยาศัยที่ดี และ
เสริมสร้างบุคลากรให้เกิดความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5. บริหารบุคลากรในหน่วยงานที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
และความต้องการจ าเป็นของงานที่มีความส าคัญ ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อประโยชน์ของ
ราชการเป็นส าคัญ  และส่งเสริม สร้างขวัญก าลังใจ  ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยใช้
ระบบคุณธรรม และจัดสวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  



 
 

 

    6. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร เอกสารต่างๆ ที่ประชาชนสนใจ
อย่างเปิดเผย สามารถตรวจสอบ และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
 
 2.4 ตัวชี้วัด 
   ตัวชี้ วัดผลการด าเนินงานหลัก  หรือ KPI (Key Performance Indicator) เปนการวัด
ความกาวหนา ของการบรรลุปจจัยหลักแหงความส าเร็จ หรือ ผลสัมฤทธิ์ขององคกร โดยเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับ มาตรฐาน หรือเปาหมายที่ตกลงกันไวให้องคกรสามารถใชผลของการวัดและการประเมิน
ความกาวหนาของ การบรรลุวิสัยทัศนขององคกร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคกร 
ตัวช้ีวัดผลการ ด าเนินงานหลักมีความเชื่อมโยงกับปจจัยหลักแหงความส าเร็จตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
หลักที่ดีควรมีความ เหมาะสม สามารถที่จะโนมนาวใหทุกคนในองคกร และผูมีสวนไดเสียประโยชน
ตลอดจนสาธารณชน เชื่อถือผลงานที่วัดจากตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักจะแสดงถึงภารกิจที่องคกร
จะตองปฏิบัติบนพื้นฐาน ของเปาหมายที่ตั้งไวโดยตองสามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม คุณลักษณะของ
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลักท่ีดีคือ ตอง "SMART" ไดแก  
 1. Specific ความเฉพาะเจาะจง ตัวชี้วัดควรมีความชัดเจนและมีความหมายมุงไปยังสิ่งที่วัดควร
ก าหนด ตัวชี้วัดใหชัดเจน ไมก ากวมเพื่อมิใหเกิดการตีความผิดพลาดและเพื่อสื่อสารความเขาใจให
ตรงกันทั่วทั้งองคกร  
 2. Measurable เปนตัวชี้วัดที่สามารถน าไปวัดผลการปฏิบัติงานไดจริงขอมูลที่ไดจากการวัด
สามารถ น าไป เปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากตัวช้ีวัดอื่นและใชวิเคราะหความหมายทางสถิติได  
 3. Attainable ( Achievable ) สามารถบรรลุผลส าเร็จได องคกรไมควรใชตัวชี้ วัดผลการ
ด าเนินงานหลักท่ีองค์กรไมสามารถ ควบคุมใหเกิดผลไดโดยตรง  
 4. Realistic มีความสมจริง ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักมีความเหมาะสมกับองค์กรและไม่ใช้
ต้นทุนการวัดที่สูงเกินไป  
 5. Timely สามารถใช้วัดผลการปฏิบัติงานไดภายในเวลาที่ก าหนด ควรปรับปรุงตัวชี้วัดให้
ทันสมัยอยูเ่สมอ 

สรุปข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน   
    โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

1. จ านวนเส้นทางคมนาคมที่ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 
4. จ านวนโครงการระบบระบายน้ าที่มีการก่อสร้างและซ่อมแซม 
5. จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการด าเนินการในแต่ล

ปีงบประมาณ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
 

1. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น โดยวัดจากรายได้จากข้อมูลการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มในจากผู้ประกอบการในเขต 

2. ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นวัดจากข้อมูลสถิติการเข้าพักของ
นักท่องเที่ยว 

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
4. จ านวนของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนการค้าขึ้นใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน   1. จ านวนโครงการ หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ 



 
 

 

    ด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

2. ประชากรในชุมชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน 
3. ประชากรในชุมชนได้รับบริการด้านสังคม 
4. ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับบริการสวัสดิการสังคม 
5. ทุกครัวเรือนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและปลอดภัยจากยาเสพติด 
6. ปริมาณเรื่องร้องเรียนที่ลดลงในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารลดลง 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

1. คุณภาพของอากาศ น้ าในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารที่เพิ่มขึ้น 
2. จ านวนคน หรือ อัตราที่ลดลงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
3. จ านวนกิจกรรม หรือ โครงการที่เกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกที่เกี่ยวกับ

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
4. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การเมืองและการบริหาร 

1. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครอง  

2. จ านวนพนักงานที่เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมที่มากขึ้น 
3. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาบริการ 
4. จ านวนประชาชนที่เข้ามาติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของ

ทางเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
 

 2.5 ค่าเป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน   
    โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ าภายในเขตเทศบาล 
ทุกสาย 

2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาในเขตเทศบาล 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

 

1. ผลักดันตลาดอินโดจีนให้เป็นแหล่งการค้าชายสินค้าแดนที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย   

2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและผลิตภัณฑ์ของชุมชนเทศบาล ให้ได้ 
1 ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ์ 

3. ให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพการค้า การลงทุน 
การเกษตร ที่เหมาะสม มีความอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตนเองได้ 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน   
    ด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
 

1. การสร้างสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา 
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ให้อยู่ในสังคม อย่างมีสุข  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมและยาเสพติด 
3. สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและการป้องกันโรคของ

ประชาชน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัยทั้งในระบบ นอกระบบและตาม

อัธยาศัยทุกระดับให้มีคุณภาพและศักยภาพมาตรฐานการศึกษาสากล 
5. การพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 
 

 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแล ฟื้นฟู แหล่งน้ าในชุมชน 
2. รณรงค์ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นและการจัดให้มี

สวนสาธารณะเพิ่มขึ้น  
3. พัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล รวมทั้งการดูแลระบบ

บ าบัดน้ าเสียรวม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

การเมืองและการบริหาร 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ทั้ง  34  ชุมชนให้

เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการประชุมประชาคมทั้งในระดับ
ชุมชนและการประชาคมเมือง  

2. เพิ่มงบประมาณในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การส ารวจสอบถาม
ปัญหาความต้องการของชุมชน   

3. ส่งเสริมการกิจกรรมที่จะพัฒนาความรู้  ความสามารถ  ให้พนักงาน
เทศบาลเมืองมุกดาหารทุกคน 

 
 
 2.6 กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา) 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1) ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายต่างๆ ที่มีสภาพเป็นลูกรังเป็นถนนคอนกรีตให้ครอบคลุมทั่ว
เขตเทศบาลและปรับปรุงถนนในส่วนที่แคบและช ารุด 
    2) ติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะตามตรอกซอยให้ท่ัวถึง 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการค้า 
   1) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนภูมิทัศน์บริเวณตลาดอินโดจีนนให้เป็นศูนย์กลางการจ าหน่าย 
   2) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    1) ให้บริการแก่ประชาชนให้มีความรู้การป้องกันโรค และส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในลักษณะของการสาธารณสุขมูลฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2) ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   1) ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   2) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม 
   3) การปลูกป่าชุมชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   1) กิจกรรมส่งเสริมและการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองตาม
ระบบประชาธิปไตย 
   2) ส่งเสริมทัศนคติ ความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการท างานของพนักงาน
เทศบาล 
   3) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้รัดกุมและมีคุณธรรม โดยยึดหลักตาม
แนวทางแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง 
   4) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน 



 
 

 

 
 
 

 


