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บทที่ ๓
การวิเคราะห์ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาจังหวัดสกลนคร
การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดสกลนคร เป็นการวิเคราะห์ ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ข้อมูล
ทางด้านสังคมและความมั่นคง ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ
(การพัฒนาแบบทั่วถึง,การเติ บโตทางเศรษฐกิจ,การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว,ประสิทธิภาพของภาครัฐ )
รวมทั้ ง ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายในของจั ง หวั ด สกลนครเพื่ อ ค้ น หาจุ ด แข็ ง (Strength) และจุ ด อ่ อ น
(Weakness) ส่วนปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของจังหวัดสกลนคร เพื่อค้นหาโอกาส (Opportunities) และ
อุ ป สรรค (Threats) โดยใช้ วิ ธี ก ารประชุ ม ระดมสมอง (Brainstorming) ของคณะกรรมการ ก.บ.จ.
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ
ในปี 2557 โครงสร้างการผลิตตามมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จัง หวัดสกลนคร
จานวน 16 สาขา มีมูลค่า 49,605 ล้านบาท อยู่ในลาดับที่ 11 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลาดับที่
46 ของประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (Per Capita : GPP) จานวน 60,759 บาท
อยู่ในลาดับที่ 10 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่ในลาดับที่ 63 ของประเทศ โดยสาขาการผลิตที่ทา
รายได้มากที่สุดคือสาขาภาคเกษตร ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ มีมูลค่า 13,321 ล้านบาท
รองลงมา คือ สาขาภาคนอกการเกษตร ได้แก่ สาขาการศึกษา มีมูลค่า 11,533 ล้านบาท สาขาการขายส่ง
การขายปลีก มีมูลค่า 5,451 ล้านบาท และสาขาตัวกลางทางการเงิน มีมูลค่า 3,643 ล้านบาท ตามลาดับ
1) เศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร ปี 2557
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปี 2557 หดตัวร้อยละ 1.8 เป็นผลมาจากภาคนอกเกษตรที่หดตัว
หลายสาขาการผลิต ในขณะที่ภาคเกษตรยังคงขยายตัวได้ดี
ภาคเกษตรมีมูลค่า 6,595 ล้านบาท (CVMs) ขยายตัวร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
โดยเป็นผลมาจากสาขาเกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้ขยายตัว ในขณะที่สาขาประมงหดตัวลง
ภาคนอกเกษตรมีมูลค่า 23,386 ล้านบาท (CVMs) หดตัวร้อยละ 4.8 โดยเป็นผลมาจากการ
ลดลงของสาขาการขายส่ ง ขายปลี กฯ สาขาอุ ตสาหกรรม สาขาเหมืองแร่ สาขาไฟฟ้ า ประปา สาขาโรงแรม
และภั ตตาคาร สาขาบริก ารด้ า นอสั งหาริม ทรัพ ย์ สาขาบริ ห ารราชการแผ่น ดิ น สาขาบริ การด้า นชุม ชน
และสาขาลูกจ้างในครัวเรือน ซึ่งสาเหตุมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ
2) เศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร ปี 2558
คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.7 จาก ปี 2557 โดยมีการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญ
ด้านอุปทาน (Supply) มีแนวโน้มชะลอตัวจากปี 2557 ตามการผลิตภาคเกษตรที่คาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ 0.1 ชะลอตัวจากปี 2557 เนื่องจากปี 2558 ฝนมาล่าช้า เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง
ประกอบกับราคาข้าวมีแนวโน้มลดลงตามราคาข้าวในตลาดโลกที่ราคาตกต่า และราคายางพารามีแนวโน้ม
ลดลง จากราคาน้ามันดิบที่ปรับตัวลดลง และเศรษฐกิจจีนยัง ไม่มีสัญ ญาณฟื้นตัวส่ง ผลให้ความต้องการใช้
ยางพาราลดลง และคาดว่ า รายได้ เ กษตรกรจะปรั บ ตั ว ลดลงตามราคาพื ช ผลทางการเกษตร ส่ ง ผลให้
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ภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.8 ชะลอตัวลงจากปีก่อนตามผลผลิตภาคการเกษตร และภาค
บริการคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.4 ชะลอตัวลงจากปีก่อน ตามรายได้เกษตรกรที่ลดลง
ด้านอุปสงค์ (Demand) ภายในจังหวัดคาดว่ายังมีแนวโน้มขยายตัวจากปีก่อน โดยการใช้จ่าย
ภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.0 จากรายจ่ายลงทุนตามมาตรการเร่ง รัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
ภาครัฐ รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.5 และการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะ
ขยายตัว ร้อยละ 3.4 แต่ เป็นการขยายตั วในอัตราชะลอลง ซึ่ง เป็นผลมาจากราคาพืชผลทางการเกษตร
โดยเฉพาะข้าวกับยางพาราที่อยู่ในสภาวะตกต่า ทาให้รายได้ของประชาชนมีแนวโน้มลดลง รวมถึงสถานการณ์
ทางด้านการเมืองที่ยังมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ประชาชนและนักลงทุนเกิดความไม่เชื่อมั่นในเสถียรภาพทาง
การเมือง จึงส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยและการลงทุนต่างๆ
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2558 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ
0.1 ต่อปี ลดลงจากปีก่อนหน้า ตามแนวโน้มการปรับลดลงของราคาน้ามันที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและค่าขนส่ง
3) เศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร ปี 2559
คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ1.7-4.5) ขยายตัว
ต่อเนื่องจากปี 2558 โดยมีการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญ
ด้านอุปทาน มีแนวโน้มขยายตัวจากปี 2558 ตามการผลิตภาคเกษตรที่คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 1.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -2.2 – 3.4) เนื่องจากในปี 2559 คาดว่าราคาสินค้าเกษตรจะ
เพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่ลดลงจากภาวะภัยแล้ง แม้จะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว แต่ยังคงมีความ
ต้ อ งการซื้ อ ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ร ายได้ เ กษตรกรจะปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ตามราคาพื ช ผลทางการเกษตร
และยั ง ส่ ง ผลให้ ภ าคอุ ต สาหกรรมเพิ่ มขึ้ น ตามผลผลิ ต ภาคเกษตร สาหรั บ ภาคบริก าร คาดว่า จะชะลอตั ว
จากปีก่อน เนื่องจากจะมีจานวนเที่ยวบินลดลง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ด้านอุปสงค์ ภายในจังหวัดคาดว่ามีแนวโน้มขยายตัวจากปี 2558 โดยการใช้จ่ายภาครัฐ
คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 13.8 (โดยมีช่ว งคาดการณ์ที่ร้อยละ 12.2 – 14.5) มีแนวโน้มขยายตัวจาก
รายจ่ายลงทุนตามการดาเนินนโยบายของรัฐบาล ด้านการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการน้า
การแก้ไขช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางราคาตกต่า รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนและการ
บริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวแต่เป็นการขยายตัวแบบชะลอลง
การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดสกลนคร เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของ
จังหวัดสกลนครเพื่อค้ นหาจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ส่วนปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ของจังหวัดสกลนคร เพื่อค้นหาโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยใช้วิธีการประชุมระดม
สมอง (Brainstorming) ของคณะกรรมการ ก.บ.จ คณะอนุกรรมการจัดทาแผนพัฒนาจั งหวัด คณะทางาน
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคมและความมั่นคง
การดาเนินงานภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความมั่นคงภายใน
เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสาคัญ เนื่องจากความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเป็นปัจจัยที่ทาให้สังคม
ชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข จัง หวัดสกลนคร ซึ่ง มีบทบาทตามภารกิจในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของ ประชาชนและความมั่นคงภายในที่สาคัญหลายภารกิจ เช่น การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
การควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อประชาชนและสัง คม งานกิจการมวลชน การรักษาความมั่นคงชายแดน
งานการข่ าว การจั ดการปัญ หาสถานะบุค คล เป็ นต้ น ทั้ง นี้ การจะก่อ ให้ เกิด ความสงบสุ ขได้ อย่ างแท้ จริ ง
การปฏิ บั ติง านจะต้อ งมี การบูร ณาการร่ ว มกับ หน่ว ยงานที่เ กี่ ยวข้ อ ง เพื่อ สร้า งระบบการรัก ษาความสงบ
เรียบร้อย และความมั่นคงภายในให้ได้มาตรฐาน มีความเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่น ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน องค์กร/หน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ที่ จั ง หวั ด สกลนครเผชิ ญ อยู่ ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หาสั ง คมปั ญ หา
อาชญากรรม ปัญหาความคิดเห็นที่แตกต่างของประชาชน หรือปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยภายใน ซึ่งจังหวัด
สกลนคร เป็นผู้รับผิดชอบหรือสนับสนุนเพื่อแก้ไ ขปัญ หาหรือกาหนดมาตรการในการดาเนินงาน ทั้ง นี้การ
ดาเนินการในการรักษาความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคงทุกด้านที่อยู่ในอานาจหน้าที่ฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็น
ฝ่ายพลเรือนต้องมีการบูรณาการกับ หน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สภาความมั่นคง
แห่ง ชาติ กองอานวยการรักษาความมั่นคง ภายใน ทหาร ตารวจ ฯลฯ เพื่อคุ้มครองและรักษาไว้ซึ่งความ
ปลอดภัย และความผาสุกในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนและประเทศในภาพรวม ดังนี้
1) ภัยคุกคาม
จังหวัดสกลนคร มีภัยคุกคาม ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ปัญหาการ
ท าลายป่ า ไม้ ปั ญ หาการก่ อ การร้ า ย ปั ญ หาการค้ า อาวุ ธ ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ และปั ญ หาการฟอกเงิ น
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ และไม่รุนแรง มีเพียงปัญหายาเสพติด ที่มีระดับ
รุนแรงในบางอาเภอ คือ อาเภอเมืองสกลนคร อาเภอสว่างแดนดิน อาเภอวาริชภูมิ อาเภอเต่างอย

๒) การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ เป็นคดีประเภท
เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ กลุ่มที่ ๒ เป็นคดีประเภทเกี่ยวกับทรัพย์ กลุ่มที่ ๓ เป็นคดีประเภทพิเศษ และ
กลุ่มที่ ๔ เป็นคดีประเภทที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

๓) การจัดระเบียบสังคม
ด้ว ยในปั จ จุ บั น จั ง หวั ด สกลนคร มี ส ถานประกอบกิ จ การที่ เ สี่ ย งต่ อ การท าผิ ด กฎหมายที่
เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอยู่หลายประเภท โดยสถานประกอบกิจการแต่ละประเภท
เหล่านี้จะมีกฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพื่อกากับดูและและการดาเนินกิจการ กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม กากับดูแล ให้สถานประกอบกิจการดาเนินกิจการเป็นไปตามแนวทางที่
ถูกต้อง และมีมาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อสังคมและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งความสงบ
เรียบร้อยของสังคม จากสถิติข้อมูลสถานประกอบกิจการดัง กล่าวข้างต้นในพื้นที่ จัง หวัดสกลนคร แบ่ง เป็น
ประเภทได้ดังนี้ เช่น สถานบริการร้าน เกมส์อินเตอร์เน็ต คาราโอเกะ โรงรับจานา ร้านจาหน่ายสุราทุกประเภท
ร้านจาหน่ายยาสูบทุกประเภท สถานที่ทาสุราชุมชน เป็นต้น
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นอกจากสถานประกอบกิจการข้า งต้นแล้ว ยัง พบว่าในพื้นที่จัง หวั ดสกลนครมี การดาเนิ น
กิจกรรมของกลุ่มบุคล อันมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม เช่น การเรี่ยไร ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการเรี่ยวไร พ.ศ.๒๔๘๗ การเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘
ปัจจุบันปรากฏว่าสถานประกอบกิจการและการดาเนินกิจกรรมดั งกล่าว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างมากในตาบลหมู่บ้าน ทาให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมและเป็นเหตุของปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติ ด ในหมู่ บ้า น ประกอบกับ พนั กงานเจ้ า ที่ผู้ ป ฏิบั ติ ง านในการควบคุม ก ากับ ดู แลให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมายมีจานวนน้อย ดูแลไม่ทั่วถึง เป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบกิจกระทาการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย สร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่สังคมและประชาชน จนมีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กากับดูแล และมีการจับกุมดาเนินคดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจา ดังนั้น ในการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเสร้างเครือข่ายหรือผู้ช่วยในการกากับดูแลสถานประกอบกิจการและการดาเนิน
กิจกรรมอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเหล่านี้ขึ้นในพื้นที่ตาบล หมู่บ้าน เพื่อเป็นหู เป็นตา และรายงาน
ข่าวหรือเบาะแสการกระทาความผิดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เกี่ยวข้อง
๔) การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ดารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่
สถานการณ์ การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยในพื้ นที่ จั ง หวั ดสกลนครที่ ผ่ านมา จั ง หวั ด
สกลนครมี สมาชิกวุฒิสภา จานวน ๑ คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จานวน ๗ คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน ๑ แห่ง สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี จานวน ๔๓ แห่ง
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน ๙๗ ๓.๒ ในการออกเสียง
ประชามติ เมื่อวั นที่ 7 สิงหาคม 2559 ตามรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2557 (ชั่ วคราว) ผู้ สิทธิ ออกเสี ยง จ านวน
869,581 คน ผู้มาใช้สิทธิ 49๔,๖๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๗ มีผลการลงคะแนนออกเสียงประชามติ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ เห็นชอบ จานวน ๒๑๖,๙๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๑ ไม่เห็นชอบ
จานวน ๒๓๖,๒๔๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐
ประเด็นที่ ๒ เห็นชอบ ๑๘๓, ๐๕๓ คะแนน คิดเป็นเป็นร้อยละ ๓๗.๙๗ ไม่เห็นชอบ
๒๔๕,๔๐๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐ บัตรเสีย ๑๒,๕๖๙ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๐
จากสถานการณ์ ข้ า งต้ น ถึ ง แม้ ว่ า จะไม่ ป รากฏความขั ด แย้ ง ทางความคิ ด ทางการเมื อ ง
จนเป็นมูลเหตุให้เกิดความรุนแรง แต่จาเป็นต้องมีกิจกรรมแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้า ใจที่ถูก ต้อ งเกี่ยวกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัต ริ ย์ท รงเป็ นประมุ ข ส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรียนรู้และกล่อมเกลาทางสังคม เพื่อปลูกฝัง บ่มเพาะความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัต ริย์ การสร้ างกิจกรรมเสริมสร้างความจงรักภั กดีและเทิด ทูนสถาบัน การสร้างเครือข่ายเพื่ อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ และสกัดกั้นการเผยแพร่ความคิดและทัศนคติที่ไม่เหมาะสมต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนการลดเงื่อนไข
ทางสังคม เพื่อไม่ให้มีการนาความแตกต่างหรือความรู้สึกเหลื่อมล้าในสังคมไปสร้างประเด็นปัญหาต่างๆ
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดินและที่ดิน
ดินในพื้นที่จังหวัดสกลนครแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ได้แก่ บริเวณเทือกเขาทางตอนใต้เป็น
ดินบนภูเขาที่ลาดเชิงเขาทั่วไป ส่วนบริเวณที่ราบเป็นดินเกิดบนที่ราบขั้นบันไดสูงที่เก่าๆ ของลาน้า ดินเกิดบน
ที่ราบขั้นบันไดสูงที่เก่าๆ ของลาน้าเป็นดินที่มีความสมบูรณ์ต่ามาก ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายซึ่งมีโครงสร้าง
ไม่คงทนเมื่อมีฝนตกทาให้เกิดการกัดกร่อนผิวดินสูง โดยเฉพาะบริเวณที่ว่างเปล่าเป็นเหตุให้ดินถูกน้าที่ซึมลงไป
ซะล้างอาหารและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพืชลงไปยัง ส่วนลึกพ้นเขตของรากพืชที่จะดูดเอามาเลี้ยงลาต้นได้
การปรับปรุงดินทาได้ค่อนข้างลาบากเพราะการใส่ปุ๋ยอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องดูแลเรื่องการชลประทาน
และการจัดการบารุงรักษาดินอื่นๆพร้อมกันไปด้วย
นอกจากปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่าแล้ว จังหวัดสกลนครยังประสบปัญหาด้านดินเค็ม
ตามผลการสารวจของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า จังหวัดมีพื้นที่ดินเค็มระดับต่างๆ คือที่กลุ่มมีเกลือมาก ๒๐๓.๖๔
ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ ๒.๑ ของพื้นที่รวมทั้งจังหวัด ที่กลุ่มมีเกลือปานกลาง ๑๕๖.๕๗ ตารางกิโลเมตร
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑.๖ ที่ ก ลุ่ ม มี เ กลื อ น้ อ ย ๑,๓๖๓.๐๖ ตารางกิ โ ลเมตร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๔.๒ และที่ สู ง
ประกอบด้วยหินที่มีเกลืออีก ๑,๔๓๓.๑๘ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙
จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุจากการทาเกลือสินเธาว์ ปัญ หา
แผ่ น ดิ น ทรุ ด ตั ว เป็ น ปั ญ หาผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ พื้ น ที่ ป รากฏปั ญ หาแผ่ น ดิ น ทรุ ด ตั ว
ประกอบด้วยและมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต
๒) ทรัพยากรป่าไม้
พื้นที่ป่าไม้จังหวัดสกลนครในปัจจุบัน พบในบริเวณที่อยู่ใกล้กับแนวเทือกเขาภูพานเป็นส่วน
ใหญ่ นอกจากนั้นจะกระจายเป็นหย่อมๆ ตามท้องที่อาเภอต่างๆ ภายในจังหวัดสาหรับสภาพป่าไม้ที่ยังคงความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอยู่จะพบในท้องที่อาเภอภูพาน อาเภอส่องดาว อาเภอเต่างอย และอาเภอโคกศรี
สุพรรณโดยป่าที่พบส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าผลัดใบ ป่าเต็งรัง ประเภทป่าแดง และป่าโปร่ง พันธุ์ไม้ที่สาคัญ
ที่พบได้แก่ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พลวง ไม้ยาง ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ไม้มะค่าแต้ ไม้แดง และไม้ไผ่ป่า เป็นต้น สกลนคร
มีพื้นที่ป่ารวมกันทั้งหมด 1,057,015.20 ไร่ โดยลดลงจากปีทีแล้ว ร้อยละ 3.30 ซึ่งเกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่า
3) ทรัพยากรน้า
จังหวัดสกลนคร มีแม่น้า ห้วย ลาธาร คลอง จานวน ๒๗๐ สาย ซึ่งในจานวนนี้ มีที่ใช้งานได้ใน
ฤดูแล้ง จานวน ๒๖๖ สาย มีหนอง บึง จานวน ๒๐๒ แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ฤดูแล้งได้ทุกแห่ง และมีแหล่งน้า
อื่น ๆ อี กจ านวน ๑๑ แห่ ง ที่ มีสภาพใช้ง านได้ใ นฤดูแล้ ง ทุก แห่ ง เช่ นเดียวกัน แหล่ ง น้าที่ ส าคัญ ของจัง หวั ด
สกลนคร นอกจากน้าฝนแล้วยังได้แก่ น้าท่า ซึ่งประกอบ ด้วย แหล่งน้าธรรมชาติหลายสาย อันมีต้นน้าอยู่ใน
บริเวณเทือกเขาภูพาน ลาน้าที่สาคัญ ได้แก่ ลาน้าสงคราม ลาน้ายาม ลาน้าอูน ลาน้าก่า พื้นที่ชุ่มน้าหนองหาร
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2. สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์คุณภาพน้า ปี ๒๕๕๘ หนองหารเป็นแหล่งน้าจืดผิวดินธรรมชาติที่ใหญ่เป็นอันดับสอง
ของประเทศและใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมพื้นที่ ๑๒๓ ตารางกิโลเมตรอยู่ในเขตอาเภอ
เมืองสกลนคร และอาเภอโพนนาแก้วพื้นที่ลุ่มน้า ๗๗,๐๑๔ ไร่ ลาห้วยแหล่งต้นน้า ๑๖ สาย และ ๑๖ เกาะ
ปริมาณน้าในฤดูฝน ๑๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้าในฤดูแล้ง ๑๑๙ ลูกบาศก์เมตร การใช้ประโยชน์ที่ดิน
รอบหนองหารมีการใช้ประโยชน์หลากหลายได้แก่การประมง การเลี้ยงสัตว์ การเกษตรกรรมและการทานา
คุณภาพน้าหนองหารเฉลี่ยจัดอยู่ในเกณฑ์ ดี - เสื่อมโทรม
น้าอูน มีเขื่อนสร้างเพื่อปิดกั้นลาน้าอูน ที่อาเภอพัง โคน จัง หวัดสกลนคร เป็นเขื่อนดินสู ง
๒๙.๕๐ เมตร สันเขื่อนยาว ๓,๐๐๐ เมตร เก็บน้าได้ ๕๒๐ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ ตัวเขื่อน
เสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ มีพื้นที่ลุ่มน้าประมาณ๓,๕๔๒.๘๙ ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้าท่า ๑,๓๙๐.๙๑ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี มีการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบแม่น้าที่หลากหลายกิจกรรมได้แก่การประมง การเลี้ยงสัตว์ การ
เลี้ยงปลาในกระชัง การเกษตรกรรมคุณภาพน้าในแม่น้าอูน จัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าดี- เสื่อมโทรม หรืออยู่ใน
แหล่งน้าผิวดินประเภทที่ ๒-๔ (เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้า การประมงการเกษตรและเพื่อการอุตสาหกรรม) โดย
มีค่าออกซิเจนละลายน้าอยู่ในช่วง ๖.๙๒ – ๘.๗๖ มิลลิกรัม /ลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อยู่ในช่วง
๑๕๐ – ๙๓๐ MPN/๑๐๐ ml และค่าปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียอยู่ในช่วง <๓๐ – ๔๓๐ MPN/๑๐๐
ml ซึ่ง เป็นปัญหาที่พบคือมีค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียปริมาณ
ค่อนข้างสูง มีบางสถานีที่ดาเนินการตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้าโลหะหนัก ได้แก่ สถานี ON ๐๑ สถานี NH
๐๒ และสถานีON ๐๒ ซึ่งทุกสถานี ที่ทาการตรวจวิเคราะห์ปีละ ๓ ครั้ง มีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพในแหล่ง
น้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณรอบแม่น้ามีการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายกิจกรรมได้แก่การทา
ประมง การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลาในกระชัง การเกษตรกรรม และการทานาเกลือ ในหลายพื้นที่เช่นบ้านโนน
สะอาด อาเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ซึ่งประกอบกิจการทานาเกลือสินเธาว์ โดยวิธีการสูบน้าเกลือจากใต้ดิน
บริเวณกลางแม่น้าสงครามเพื่อนามาต้มทาเกลือสินเธาว์
คุณ ภาพน้ าในแม่ น้าสงครามจัด อยู่ ในเกณฑ์คุ ณภาพน้ าดี -พอใช้ห รือ อยู่ใ นแหล่ ง น้าผิว ดิ น
ประเภทที่ ๒-๓ (เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้าการประมงการเกษตร) โดยมีค่าออกซิเจนละลายน้าอยู่ในช่วง ๘.๖๒ –
๑๒.๑๙ มิลลิกรัม/ลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียอยู่ในช่วง ๙๐ – ๙๓๐ MPN/๑๐๐ ml และค่าปริมาณ
ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียอยู่ในช่วง ๓๖ – ๙๓๐ MPN/๑๐๐ ml และพบว่าแม่น้าสงคราม มีค่าการนาไฟฟ้า
ค่อนข้างสูง
3. ระบบบาบัดน้าเสีย
1) ระบบบาบัดน้าเสียโดยวิธีธรรมชาติ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สามารถรองรับ
น้าเสียได้ 16,000 ลบ.ม.ต่อวัน มีสถานีสูบน้าเสีย 2 แห่ง คือ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้า และสถานสูบน้าเสีย
คูหมากเสื่อ น้าเสียจะถูกบาบัดโดยไหลเข้าสู่ระบบบาบัดผ่านบ่อผึ้ง และแบบพืชน้า (บึงประดิษฐ์) จึงจะปล่อย
ไหลลงสู่หนองหาร
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2) ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย หนองสนม เป็ น ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย โดยวิ ธี ธ รรมชาติ ผ สมผสานกั บ
เทคโนโลยีแบบประหยัด ในฤดูฝนระบบน้าเสียหนองสนมจะกลายเป็นทางระบายน้าฝนที่มีน้าไหลหลากท่ วม
ระบบบาบัด ต้นพืชในระบบถูกทาลาย กังหันชัยพัฒนามีสภาพชารุดไม่สามารถใช้งานได้
3) ระบบบาบัดน้าเสียเทศบาลตาบลท่าแร่และโรงบาบัดน้าเสียเทศบาลตาบลท่าแร่ โรงบาบัด
น้าเสียเทศบาลตาบลท่าแร่จังหวัดสกลนครเป็นระบบบาบัดแบบบ่อผึ่ง ขนาด ๒,๐๕๔ ลบ.ม./วัน ปัญ หาที่
ประสบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสียในช่วงฤดูแล้งเพราะปริมาณน้าเสียที่เข้าสู่ระบบน้อยกว่าที่
ออกแบบไว้
4. ขยะมูลฝอย
1) สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวม
สถานการณ์ ขยะมู ลฝอยในภาพรวมของจัง หวัดสกลนคร มีมู ลฝอยทั่วไปชุมชน ประมาณ
1,040 ตันต่อวัน แบ่งเป็นมูลฝอยที่เกิดจากเทศบาล/อบต. ที่มีการให้บริการ จานวน 431 ตันต่อวัน และเป็น
มูลฝอยที่เกิดในเขตเทศบาล/อบต. ที่ไม่มีการให้บริการ 609 ตันต่อวัน (พิจารณาจากอัตราการเกิดมูลฝอย
เทศบาลนคร 1.89 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เทศบาลเมือง 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวันเทศบาลตาบล 1.02
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน องค์การบริหารส่วนตาบล 0.91 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน : กรมควบคุมมลพิษ ปี 2550)
มีสถานที่กาจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ โดยเป็นการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill)
จานวน 3 แห่ง ได้แก่ ระบบกาจัดมูลฝอยเทศบาลนครสกลนคร เทศบาลตาบลพังโคนและเทศบาลตาบลท่าแร่
มีปริมาณมูลฝอยที่กาจัดถูกหลักวิชาการ 161.33 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 64.84 ของปริมาณมูลฝอยที่เก็บ
รวบรวมได้ ส่วนปริมาณมูลฝอย จานวน 87.67 ตันต่อวัน ถูกกาจัดในสถานที่กาจัดมูลฝอยแบบไม่ถูกหลัก
วิชาการกระจายทั่วไปในพื้นที่ 18 อาเภอของจังหวัด ซึ่งก่อให้ เกิดมูลฝอยสะสมตกค้างปริมาณ 21,869.82
ตัน (อัตราการสะสมมูลฝอย 19.63 กิโลกรัมต่อคน) ส่งผลให้เป็นจัง หวัดที่มีปริมาณมูลฝอยสะสมลาดับ 56
ของประเทศ
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3.4 การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบ ทิศทางการพัฒนาประเทศ
4 มิติโดยใช้ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงกับกรอบทิศทาง
การพั ฒนาระดั บประเทศ จากข้ อมู ลจากตั วชี้ วัดการพัฒนาระดั บจั งหวั ด ซึ่ ง ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนา
เศรษฐกิ จแห่ งชาติ ได้ จั ดท าขึ้ นมาพิจารณาประกอบการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลข้ อเท็ จจริ ง ของพื้ นที่ เพื่ อสะท้ อนถึ ง
การพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยเปรียบเทียบกับค่ากลางของประเทศ และสามารถเชื่อมโยงสู่ประเด็นปัญหาและ
ประเด็ นการพัฒนาของจังหวั ดได้ชั ดเจนยิ่งขึ้น จากผลการวิเคราะห์ สถานการณ์ ของตั วชี้วั ดการพัฒนาจังหวั ด
สกลนคร สรุปได้ดังนี้
1. ภาพรวมสถานการณ์การพัฒนา
การพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดสกลนครยังอยู่ในระดับสูง กว่าระดับประเทศ โดยตัวชี้วัด
ภาพรวม (Composite Index) มีค่ากลางอยู่ที่ 31.27 จังหวัดสกลนครเท่ากับ 31.80 ซึ่ง สูง กว่าค่ากลาง
0.53 เมื่อพิจารณาทั้ง 4 มิติ พบว่ามิติ ประสิทธิภาพของภาครัฐมีค่ากลางของประเทศอยู่ที่ 45.68 จังหวัด
สกลนครเท่ากับ 48.25 ซึ่งสูงกว่าค่ากลาง 2.57 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลตัวชี้วัด ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สีเขียวค่ากลางของประเทศ อยู่ที่ 22.53 ของสกลนครอยู่ที่ 32.25 ซึ่งสูงกว่าค่ากลาง 9.71 และมิติด้านการ
เจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ มีค่ากลางของประเทศอยู่ที่ 29.73 จัง หวัด สกลนครเท่ ากับ 30.98 ซึ่ง สูง กว่ า
ค่ากลาง 1.25 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลตัวชี้วัดปรากฏว่าการออมเฉลี่ยต่อรายได้ของครัวเรือน อัตราการว่างงาน
การเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ตัวชี้วัดหลายตัวอยู่ในค่าที่ดีกว่าระดับประเทศ
ส่วนภาพรวมมิติการพัฒนาแบบทั่วถึง ค่ากลางระดับประเทศ 27.14 จังหวัดสกลนครเท่ากับ
15.71 ซึ่งต่ากว่าค่ากลาง 11.43 ระดับการพัฒนาในมิติการพัฒนาแบบทั่วถึง ในภาพรวมยังไม่ดีนัก ตัวชี้วัด
หลายตัวอยู่ต่ากว่าระดับค่ากลางของประเทศ เช่น ผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกาลังแรงงาน ปีการศึกษาเฉลี่ย
ต่อประชากรไทยอายุ 15-59 ปี ค่าเฉลี่ย O-NET ประชากรที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจน สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ เป็นต้น
2. ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ
2.1 มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง
ภาพรวมของมิตินี้อยู่ในเกณฑ์ต่า ตัวชี้วัดหลายตัวอยู่ต่ากว่าระดับค่ากลางของประเทศ
ได้แก่ ร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร จานวน
ปีก ารศึก ษาเฉลี่ ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี และร้ อยละผู้ อยู่ ในระบบประกัน สั ง คมต่ อก าลัง แรงงาน
จากข้อมูลข้างต้น จังหวัดจึงควรเน้นด้านการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของระบบประกันสังคม ต่อผู้อยู่ใน
กาลังแรงงานและผู้ประกอบอาชีพ/ธุรกิจส่วนตัวให้เข้ากับระบบประกันสังคม ด้านการศึกษาพบว่า ประชากร
มีปีการศึกษาเฉลี่ยค่อนข้างต่า ควรมีระบบการติดตามประชากรที่อยู่ในวัยเรียนเพื่อแนะแนวการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลดีต่อครอบครัว จังหวัด และประเทศ ให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
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2.2 มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ภาพรวมของมิตินี้ อยู่ในเกณฑ์สูง กว่ าค่ากลาง โดยที่มีตัวชี้ วัด ที่สูง กว่าค่ากลางได้แ ก่
อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน การออมเฉลี่ยต่อรายได้ครัวเรือน อัตราการว่างงาน ซึ่งทั้ง
4 ตัวชี้วัดนี้เป็นการเชื่อมโยงของรายได้ -หนี้สิน-การออม และ GPP ดัง นั้นเมื่อมีรายได้น้อยหรือรายได้ลดลง
แต่ค่าใช้จ่ายคงที่หรือเพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลถึง การออม และผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP ของจัง หวัดมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงลดลง จังหวัดจึงควรส่งเสริมด้านอาชีพ เช่น การแปรรูผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP
การขึ้นทะเบียน GI กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs เพิ่มรายได้ให้ประชากรวัยแรงงาน และผู้สูงอายุที่ยังทางานได้
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม GPP ของจังหวัดให้สูงขึ้นด้วย
2.3 มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว
ภาพรวมของมิติ นี้อ ยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยัง มีตั วชี้วั ดบางตั วอยู่ ต่ากว่า ระดับค่ ากลางของ
ประเทศ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ ปริมาณขยะ สัดส่วนปริมาณไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร
และสั ดส่ ว นปริ ม าณการใช้ไ ฟฟ้ า ภาคที่ ไ ม่ ใ ช่ ค รัว เรื อนต่ อ GPP ซึ่ ง ทั้ ง 4 ตั ว ชี้ วัด นี้ เป็ น เรื่ องของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ พลังงานของจังหวัด จังหวัดจึงควรรณรงค์ ส่งเสริมการปลูกป่า อนุรักษ์ป่าไม้ที่
เหลืออยู่ และให้มีการประหยัดพลังงานทั้งน้ามันเชื้อเพลิงและไฟฟ้า เนื่องจากพลังงานทั้ง 2 อย่าง ไม่สามารถ
ผลิตได้เอง และยังถูกกาหนดราคาโดยผู้ผลิตต่างประเทศเท่านั้น จังหวัดยังสามารถสนับสนุนการผลิตพลังงาน
ทดแทน เช่น นาผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ แกลบ เศษเหง้ามัน เศษวัสดุเหลือ เพื่อใช้ทดแทนน้ามันเชื้อเพลิง
2.4 มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ
ภาพรวมของมิ ติ นี้ สู ง กว่ า ค่ า กลางของประเทศ ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง ความสามารถในการ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นสาธารณู ป โภคที่ จ าเป็ น ต่ อ การด ารงชี พ ต้ อ งว่ า ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง และการจั ด การที่ ดี ขึ้ น
โดยครั ว เรื อ นที่ เ ข้า ถึ ง ไฟฟ้า มี ม ากขึ้น ความสามารถในการเบิ ก จากงบประมาณของจั ง หวั ด ดี ขึ้ น รวมทั้ ง
สถานพยาบาลที่ไ ด้รับ รองคุณ ภาพ HA จัด การได้ ดีขึ้น มาก ส่วนครั วเรื อนที่เ ข้าถึ ง น้ าประปา การเข้ าถึ ง
อินเตอร์เนต การจัดเก็บภาษีต่อรายได้รวมยังมีการจัดเก็บได้ไม่ครบถ้วน จาเป็นต้องหาแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไข โดยจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับทรัพยากรที่มี อยู่อย่าง
คุ้มค่าที่สุด
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๓.5 การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) จังหวัดสกลนคร
1) การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน เป็นการประเมินผลการวิเคราะห์ตามสภาพพื้นที่และ
ทรัพยากรของจังหวัด ที่มีผลการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้

จุดแข็ง (Strength)
๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นแหล่งความรู้ 19 ผลสาเร็จที่โดด
เด่นในการประกอบอาชีพและดารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ต่อปี) ปี 2558
- เนื้อโคขุนโพนยางคา
จานวน 487,948,600 บาท
- นม UHT/พาสเจอร์ไรส์
จานวน 451,445,065 บาท
- ผ้าย้อมคราม
จานวน 226,822,085 บาท
- น้าหมากเม่า
จานวน 38,629,350 บาท
- ข้าวฮาง
จานวน 31,014,065 บาท
3. พื้นที่ทาการเกษตรมีปริมาณมาก และมีศักยภาพในการสร้างรายได้มากถึง ร้อยละ 32.50
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยมีผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
- ข้ าวเปลื อกเหนี ยว (นาปี + นาปรั ง) พื้ นที่ 1,528,079 ไร่ ผลผลิ ตปี 2558 จ านวน
641,196 ตัน ราคาเฉลี่ย 11,714 บาท/ตัน รวมเป็น 7,510 ล้านบาท
- ข้าวเปลือกเจ้า (นาปี + นาปรัง) พื้นที่ 729,852 ไร่ ผลผลิต ปี 2558 จานวน 302,038
ตัน ราคาเฉลี่ย 13,794 บาท/ตัน รวมเป็น 4,166 ล้านบาท
- ยางพารา พื้ นที่ปลูก ปี 2558 จานวน 388,077 ไร่ ผลิตรวม 36,578 ตัน ราคาเฉลี่ ย
3,600 บาท/ตัน มูลค่ารวม 131 ล้านบาท
- มันสาปะหลัง พื้นที่ปลูก 168,590ไร่ ผลผลิต 286,815 ตัน ราคาขายเฉลี่ย 1,970 บาท/ตัน
มูลค่ารวม 565 ล้านบาท
- อ้อยโรงงาน พื้ นที่ปลูก 31,535 ไร่ ผลผลิต 214,627 ตั น ราคาเฉลี่ย 1,200 บาท/ตั น
ราคารวม 257 ล้านบาท
- มะม่วง พื้นที่ปลูก 2,629 ไร่ ผลผลิต 6,628 ตัน ราคาเฉลี่ย 25,000 บาท/ตัน ราคารวม
165 ล้านบาท
4. เป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบจากการเกษตรที่สามารถนามาผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพหรือเชื้อเพลิงชีวมวล
ได้จานวนมาก ศักยภาพพลังงานชีวมวลและชีวภาพ ปี 2558 ซึ่งคิดเป็น 1.03 % ต่อพลังงานที่ใช้ปกติ
- ข้าวมีพื้นที่เพาะปลูก 2,257,931 ไร่ มีปริมาณแกลบ 245,155.91 ตัน คิดเป็นค่า
พลังงาน เท่ากับ 83.55 ktoe
- มันสาปะหลัง มีพื้นที่เพาะปลูก 168,590 ไร่ มีปริมาณเศษเหง้ามัน 13,493.60 ตัน
คิดเป็นค่าพลังงาน เท่ากับ 4.05 ktoe
- ปาล์มมีพื้นที่เพาะปลูก 8,365 ไร่ มีปริมาณเศษวัสดุเหลือ 10,735.60 ตัน คิดเป็นค่า
พลังงาน เท่ากับ 3.22 ktoe
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- ศั ก ยภาพก๊ า ซชี ว ภาพจากมู ล สั ต ว์ (โค+กระบื อ +สุ ก ร+เป็ ด +ไก่ ) ปริ ม าณมู ล สั ต ว์
402291.22 ตัน คิดเป็นค่าพลังงาน 9.96 ktoe ที่ผลิตได้ต่อปี
5. หนองหารเป็นทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ มีขนาด 77,0๑๔ ไร่ ที่มีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์
ในลุ่มน้าหนองหาร จึงเป็นแหล่งความรู้ของผู้ที่สนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
6. แหล่งท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม ประกอบด้วย
- เชิ งธรรมชาติ ได้ แก่ อุ ทยานแห่ งชาติ ภู พาน อุ ทยานแห่ งชาติ ภู ผายล อุ ทยานแห่ งชาติ
ภูผาเหล็ก อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ และหนองหาร
- เชิ งธรรมะ ได้ แก่ วั ดพระธาตุ เชิ งชุ มวรวิ หาร วั ดป่ าสุ ทธาวาส วั ดถ้ าผาแด่ น และแหล่ ง
อารยธรรมขอมในพื้นที่วัดพระธาตุภูเพ็ก วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุดุม สะพานขอม ปราสาทบ้านพันนา
และโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ ที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
- เชิงวั ฒนธรรมประเพณี ได้แก่ ประเพณี แห่ ปราสาทผึ้ง และประเพณีแห่ดาวคริสต์ มาส
ประเพณีวันภูไทโลก บ้านโนนหอม จังหวัดสกลนคร ประเพณีรวมน้าใจไทกะเลิง ประเพณีไทโส้ อาเภอกุสุมาลย์
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ ที่มีศักยภาพสามารถดึง ดูดนักท่องเที่ยวได้ ตลอดจนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพน้อยให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถดึง ดูดและรองรับนักท่องเที่ยวทั้ง ในและต่างประเทศ
โดยสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดสกลนคร
7. จั ง หวั ด สกลนคร มี ก ลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ จ านวน ๖ กลุ่ ม 2 เชื้ อ ชาติ ได้ แ ก่ ภู ไ ท ไทญ้ อ ไทโส้
ไทกะเลิง ไทโย้ย ไทลาวอีสาน คนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างมีวัฒนธรรม
ประเพณี ที่ โ ดดเด่ น สื บ ทอดและยึ ด มั่ น ในวั ฒ นธรรมประเพณี จ ากรุ่ น สู่ รุ่ น ตลอดมา และอยู่ ด้ ว ยกั น ด้ ว ย
ความรักสามัคคีเป็นน้าหนึ่งเดียวกันมาจนทุกวันนี้ จึงเป็นที่มาของการเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม
8. จัง หวั ดสกลนคร มี สถาบัน การศึ กษาระดับ อุด มศึ กษา จ านวน 3 แห่ ง ระดับอาชี วศึ กษา
จานวน 4 แห่ง และสถานศึกษาของเอกชนซึ่ง เป็นแหล่ง พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด
บริการวิชาการแก่ชุมชน สามารถรองรับนักศึกษาภายในจังหวัด ภายนอกจังหวัด และต่างประเทศได้ จานวน
33,781 คน และผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาและอาชีวะเข้าสู่ตลาดแรงงานปีละไม่น้อยกว่า 6,200 คน
สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนภายในจังหวัดสกลนคร จานวน 1,700 ล้านบาท/ปี
9. จัง หวัดสกลนคร มีผลิตภัณฑ์ที่ ขึ้นทะเบี ยน GI ซึ่ง เป็ นสิ่ง บ่ง ชี้ ทางภูมิศ าสตร์ และสินค้ า
ที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่ ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร หมากเม่าสกลนคร น้าหมากเม่าสกลนคร ข้าวฮางหอม
สกลทวาปี และโคขุนโพนยางคา ถือเป็นสิ่งสาคัญที่กลุ่มผู้ผลิต สามารถตั้งราคาให้สูงกว่าสินค้าและบริการปกติ
10. จังหวัดสกลนคร มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย จานวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยสกลนคร หลวงปู่ แ ฟ๊ บ สุ ภั ท โท และโรงพยาบาลการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ผ สมผสาน
วัดคาประมง ซึ่ง ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยใช้ยาสมุนไพรควบคู่กับยาแผนปัจจุบันในการรักษาโรค สามารถ
พัฒนาไปสู่แพทย์ทางเลือกได้
11. จังหวัดสกลนคร มีการจัดการประสิทธิภาพของภาครัฐที่สูง โดยค่ากลางของประเทศ ร้อยละ
45.68 จังหวัดสกลนครร้อยละ 48.25 โดยเฉพาะความสามารถในการเบิก จ่ายงบประมาณของจั ง หวั ด
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ค่ากลางของประเทศอยู่ที่ ร้อยละ 92.11 จังหวัดสกลนคร ร้อยละ 97.07 ซึ่งช่วยให้โครงการต่างๆเป็นไป
ตาม เป้าหมาย

จุดอ่อน (Weakness)
๑. จังหวัดสกลนคร มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ปี ๒๕๕7) เท่ากับ 60,759 บาท โดยจัดอยู่ใน
ล าดั บ ที่ 63 ของประเทศ และล าดั บ ที่ 10 ของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยมี ผ ลิ ต ภาพแรงงาน
ภาคการเกษตร เท่ากับ 13,480 บาท/คน และผลิตภาพแรงงานนอกภาคการเกษตร เท่ากับ 36,152 บาท/คน
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน O-NET ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยู่ในระดับต่ากว่า
ค่ากลางของประเทศ โดยในระดับชั้น ม.3 ค่ากลางของประเทศ 34.95 คะแนน สกลนครเท่ากับ 34.07 คะแนน
๓. จานวนปีการศึก ษาเฉลี่ ยของประชากรอายุ 15 - 59 ปี ปี 2559 ของจัง หวัด สกลนคร
มีค่าเฉลี่ย 7.90 ปี ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 8.90 ปี
4. จังหวัดสกลนคร มีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ กลาง เล็ก จานวน 295 แห่ง มีพื้นที่ชลประทาน
จานวน 478,862 ไร่ ได้รับการพัฒนาแล้ว 140 แห่ง และอ่างเก็บน้าที่มีที่ต้องพัฒนา จานวน 155 แห่ ง
ซึ่งปริมาณน้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่
5. เกณฑ์เส้ นความยากจนของจังหวัดสกลนคร 2,475 บาท/เดือน (คนที่มีรายได้ต่ากว่าเส้น
ความยากจน 218,500 คน คิดเป็นร้อยละ 23.58 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ ที่มีสัดส่วนคนจน
เพียงร้อยละ 10.43)
6. กาลังแรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมต่าเมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด ไตรมาสที่
3 ปี 2558 มีผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 457,508 คน แยกเป็นแรงงานที่ต้องเข้าระบบประกันสังคม
ภาคบัง คับ จานวน 66,101 คน และภาคสมัครใจ จานวน 391,407 คน อยู่ในระบบประกันสัง คมแล้ว
จานวน 66,058 คน (ภาคบังคับ 28,163 คน และภาคสมัครใจ 37,895 คน) คิดเป็นร้อยละ 14.44
แสดงให้เห็นว่าผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมีถึง ร้อยละ 85.56
7. จังหวัดสกลนครมี โรงฆ่าสัตว์ ทั้งหมด จานวน 16 โรง ซึ่งทั้ง 16 โรง ไม่ผ่านมาตรฐาน GMP
เป็นอุปสรรคในการแข่งขันตลาดเนื้อสัตว์ในประชาคมประชาคมอาเซียน
8. การเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาจังหวัดสกลนคร ต้องผ่านเทือกเขาภูพานโดยใช้เส้นทาง
คมนาคมที่มีความคดเคี้ยวและลาดชัน มีความสูง จากระดับน้าทะเล 524 เมตร ทาให้การคมนาคมขนส่ง
ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น
9. พื้นที่ที่มีการปลูกจริงในปัจจุบันในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ปี 2558
- ข้าว จานวน 1,247,271 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 55.24 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด
- มันสาปะหลัง จานวน 35,809 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 21.24 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด
- อ้อยโรงงาน จานวน 9,238 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 29.29 ของพื้นที่ทั้งหมด
- ยางพารา จานวน 41,971 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 10.81 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด
การปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้ผลผลิตต่า
10. เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มในการทาการเกษตร ทาให้ขาดความเข้มแข็ง ขาดอานาจต่อรอง
ในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจาหน่ายผลผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงยัง ไม่สามารถ
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ส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ทาให้มีต้นทุนการผลิตสูง และจาหน่ายผลผลิตได้
ราคาต่า
๑1. ระบบสาธารณู ป โภคด้ า นการประปายั ง ไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่
โดยสามารถให้บริการได้เพียง ร้อยละ 10.75 ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 15.77
๑2. ผลผลิตทางการเกษตร GAP ขาดการเชื่อมโยงกับตลาด ราคาไม่แตกต่าง เกษตรกรจึง ไม่
สนใจ เข้าสู่ระบบ GAP

โอกาส (Opportunities)
๑. นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
- การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
- การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
- การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
- การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
- การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
- การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
- การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพัฒนา และนวัตกรรม
- การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
2. ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560-25๗๙)
- ด้านความมั่นคง
- การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
- การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และการสร้างสัง คม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
- การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
- การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
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4. ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ( Thailand 4.0)
- การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition)
- การสร้ างสัง คมที่มี จิต วิญ าณของความเป็ นผู้ ประกอบการ (Entrepreneur Driven
Proposition)
- การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community Driven Proposition)
5. ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่
- การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
- การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
- การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง
- การปรั บ ปรุ ง ระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยี ข องชาติ ใ ห้ เ กิ ด ความมั่ น คงและยั่ ง ยื น
ในอนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก
- การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
6. แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้า (พ.ศ.2558 - 2569)
- การจัดการน้าอุปโภคบริโภค
- การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
- การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย
- การจัดการคุณภาพน้า
- การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
- การบริหารจัดการ
7. สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
- การช่ว ยเหลื อ ปัจ จัย การผลิ ต การสนับ สนุน เครื่อ งจั กรกลการเกษตร การสนั บสนุ น
สหกรณ์ชุมชน การช่วยเหลือเรื่องโรงสี โรงอบ ศูนย์แปรรูปในชุ มชน โครงการพี่จูง น้ อง (โดยภาคเอกชน)
และการดาเนินการเกี่ยวกับ Social Business
- การบริ ห ารจั ด การน้ าเพื่ อ บรรเทาภั ย แล้ ง การขุ ด บ่ อน้ าบาดาลการขุ ด ลอกคู คลอง
และการรองรับน้าฝนนอกเขตพื้นที่เขื่อน
- การจั ด ระเบี ย บการประมงให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง การประมงน้ าลึ ก การประมงน้ าตื้ น
การประมงทะเลชายฝั่ง การประมงทะเลนอกชายฝั่ง การประมงน้าจืด
- การคืนพื้นที่ป่า และจัดหาที่ดินให้แก่ผู้ไม่มีที่ทากิน
- การจัดให้มีร้านขายสินค้าราคาถูกในทุกพื้นที่

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๒๕
- การจัดหาพื้นที่เพื่อทาการค้า
- การช่วยเหลือ SMEs
- การแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน และ Nano-Finance
- การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ทั้งในเรื่องของคุณภาพการสอนของครู หนี้สินครู
คุณภาพของนักเรียน หลักสูตรการเรียนการสอนระบบการประเมินการเรียนการสอน
- การดูแลประชาชนเรื่องที่อยู่อาศัย
- การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
- การปรั บ ปรุ ง ให้ ร ะบบการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพทั้ ง 3 ระบบ (กองทุ นหลั กประกั นสั งคม
และการเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ) เป็นมาตรฐานเดียวกันและลดความเหลื่อมล้าของการใช้สิทธิ
- การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (อัยการ ศาล ทนาย)
- การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
8. สรุปผลการประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของ
ประเทศ (กพข.) กับภาคเอกชน
- ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
- ด้านการพัฒนา คลัสเตอร์ ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- ด้านการพัฒนาเชิงศักยภาพ
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
- ด้านการจัดการข้อมูลภายใต้แผนปฏิบัติการ
9. ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557 - 2561)
- การเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ
- การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและศักยภาพให้คน ชุมชน และสังคม
- การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
- การผนึกกาลังและบูรณาการแผนในทุกระดับ
- การบริหารจัดการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565
- แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง
- แผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- แผนงานการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางหลวงเพื่ อ เชื่ อ มโยงฐานการผลิ ต ที่ ส าคั ญ
ของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
- แผนงานการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้า
- แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ
11. ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 – 2561
- การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง
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- การพั ฒ นาเมื อ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐาน และการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น เพื่ อ เชื่ อ มโอกาส
สู่ประชาคมอาเซียน
- การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนและส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน การอานวยความเป็นธรรมและ
การพัฒนากฎหมาย/บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมในสังคม
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพิบัติภัย (ภัยพิบัติ) โดยสร้างความพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
- การพั ฒ นาขี ด ความสามารถขององค์ ก รในการบริ ห ารจั ด การแบบบู ร ณาการโดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
12. แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เพิ่มศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
- พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
- ยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ เชิ ง ประเพณี วั ฒ นธรรมอารยธรรมขอม ยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ และกีฬาสู่นานาชาติ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลาย ทางชีวภาพ
ในพื้นที่ต้นน้าเลย ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร
13. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
- การพัฒนาการค้าชายแดนและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- พัฒนาการท่องเที่ยว
- พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
14. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะ 3 ประเทศ 9 จังหวัด ที่ใช้เส้นทาง
หมายเลข 8 และ 12 ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา
15. เส้นทางเป็นจุดเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน และจีนตอนใต้ (นครหนานหนิง) โดยอยู่ใกล้สะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒ (มุกดาหาร) แห่งที่ ๓
(นครพนม) และแห่งที่ 5 (บึงกาฬ) ที่จะดาเนินการก่อสร้างในอนาคตของ จังหวัดสกลนคร
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16. กระแสนิยมการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ มากขึ้น
- ตลาดข้าวฮางยังเปิดกว้าง ทั้งภายในและต่างประเทศมีความต้องการข้าวอินทรีย์ กระแส
การบริโภคข้าวเพื่อสุขภาพนับวันยิ่งมากขึ้นเกิดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แกมมาออริซานอล
วิตามินอี สารฟีโนลิค ไลซีน และสาร“กาบา”(Gamma aminobutyric acid)
- เนื้อโคขุนโพนยางคาเป็นเนื้อคุณภาพดีราคาสูง ความต้องการมีมากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นโอกาสให้เกิดการส่งเสริมการผลิตและเสริมสร้างรายได้
- ผ้า ย้อ มคราม เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ที่ มาจากภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่นซึ่ ง ปลอดจากสารเคมี และไม่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าทางจิตใจทั้งผู้ผลิตและผู้ครอบครอง เป็นสินค้า OTOP ที่มีมูลค่าทางตลาดสูง
สามารถนาไปตัดชุดแฟชั่นร่วมสมัยและส่งเสริมการใช้งานมากขึ้น
17. ยุทธศาสตร์ สกลนคร มหาเวชนคร แห่งพฤกษเวช
- ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์การเพิ่มมูลค่าและการตลาด ใช้สมุนไพรในการรักษาทาง
การแพทย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม (อาหารเสริม เครื่องสาอาง เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์)
18. การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ขยายการส่งออกและเพิ่มโอกาสทางการค้า เพราะอาเซียนเป็นกลุ่มมิตรประเทศ ที่ใกล้ชิด
ที่สุด และปัจจุบันเป็นคู่ค้าและตลาดส่งออกสาคัญที่สุดของไทยและเมื่ออุปสรรคภาษีและมิใช่ภาษีระหว่างอาเซียน
ถูกยกเลิกไป จะเปิดโอกาสให้สินค้าเคลื่อนย้ายเสรี ไทยจึงมีโอกาสที่ขยายการส่งออกไปยังอาเซียนได้มากขึ้น
- เปิดโอกาสการค้าและบริการ สาหรับสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเที่ยวโรงแรม
และร้านอาหาร สุขภาพ ฯลฯ
- สร้างเสริมโอกาสการลงทุน จากต่างประเทศ (FDI) มายัง อาเซียนซึ่งมีประชากรกว่า
600 ล้านคน เป็นเขตลงทุนที่น่าสนใจทัดเทียมกับจีนและอินเดีย
- เพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการในประเทศ จากการใช้ทรัพยากร การผลิต
ร่วมกัน / เป็นพันธมิตรดาเนินธุรกิจร่วมกับอาเซียนอื่นๆ จะทาให้ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Comparative
Advantage) โดยเลือกใช้จุดแข็งของแต่ละประเทศในการผลิต/ส่ง ออกทาให้ลดต้นทุ นการผลิต และเพิ่มขีด
ความสามารถแข่งขัน
- เพิ่มอานาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก เพราะการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและชัดเจน
ของอาเซียนจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาคมโลกและเพิ่มอานาจในการเจรจาต่อรองกับกลุ่มการค้าอื่น ๆ เช่น
สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ฯลฯ ส่งผลให้อาเซียนสามารถมีบทบาทสาคัญมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ เช่น WTO
IMF World Bank และในเวทีระดับภูมิภาค เช่น APEC ASEM และไทยจะสามารถผลักดันประเด็นที่จะเป็น
ประโยชน์กับไทยเข้าไปในการเจรจาได้
- ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเนื่องจากการเข้าร่วม AEC จะช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนจะทาให้เกิดการจ้างงานและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมือง
- ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการราคาถูกลงและหลากหลายมากขึ้น และมีการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่กว้างขวางมากขึ้น
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อุปสรรค (Threats)
1. การผลิตสินค้าเกษตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทาให้ราคาสินค้าตกต่า
2. ปัญหาภัยธรรมชาติทาให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
3. ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน ทาให้สินค้าบางประเภทจะมีการแข่งขันมากขึ้นอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน การก่อการร้าย และโรคติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้าน
4. เกษตรกรทาการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว คือการทาการเกษตรประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โรคแมลงระบาด ภัยธรรมชาติ
5. ในปี พ.ศ.2563 จะมีการเปิดการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งจะทาให้มีการนาเข้าเนื้อสัตว์
รวมถึงนมผงเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ทาให้เกษตรผู้เลี้ยงต้องประสบปัญหาการแย่งตลาดของผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์และนมโคจากต่างประเทศ
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๓.6 การกาหนดกลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยใช้ TOWS Matrix
จุดแข็ง (S) + โอกาส (O)
โอกาส (O)

กลยุทธ์

S๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นแหล่ง
ความรู้ 19 ผลสาเร็จที่โดดเด่นในการประกอบอาชีพและดารงชีวิตของ
ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
S2 มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ต่อปี) ปี 2558
- เนื้อโคขุนโพนยางคา จานวน 487,948,600 บาท
- นม UHT/พาสเจอร์ไรส์ จานวน 451,445,065 บาท
- ผ้าย้อมคราม จานวน 226,822,085 บาท
- น้าหมากเม่า จานวน 38,629,350 บาท
- ข้าวฮาง
จานวน 31,014,065 บาท
S3 พื้นที่ทาการเกษตรมีปริมาณมาก และมีศักยภาพในการสร้างรายได้มาก
ถึง ร้อยละ 32.50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยมีผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตร
S4 เป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบจากการเกษตรที่สามารถนามาผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
หรือเชื้ อเพลิ ง ชีวมวล ได้จ านวนมาก ศัก ยภาพพลัง งานชีวมวลและ
ชีวภาพ ปี 2558 ซึ่งคิดเป็น 1.03 % ต่อพลังงานที่ใช้ปกติ
S5 หนองหารเป็นทะเลสาบน้าจืด ที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ มีขนาด
77,0๑๔ ไร่ ที่ มี ศั ก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น แหล่ ง น้ าเพื่ อ
การเกษตรและการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมกลุ่มชาติ
พันธุ์ในลุ่มน้าหนองหาร จึง เป็นแหล่ง ความรู้ของผู้ที่ส นใจที่จ ะศึกษา
วัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์
S6 แหล่งท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม
S7 จังหวัดสกลนคร มีกลุ่มชาติพันธุ์ จานวน ๖ กลุ่ม 2 เชื้อชาติ ได้แก่ ภูไท

O๑ นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
O2 ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560-25๗๙)
O3 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
O4 ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ( Thailand 4.0)
O5 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่
O6 แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้า(พ.ศ.2558-2569)
O7 สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ
O8 สรุปผลการประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(กพข.) กับภาคเอกชน
O9 ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557 - 2561)
O๑0 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2558 – 2565
O๑1 ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 – 2561
O๑2 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
O๑3 ทิศทางพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๒
O14 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค
(พ.ศ. 2560 – 2564)
O๑5 การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะ 3 ประเทศ 9
จังหวัด ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ในด้านการศึกษา
วัฒนธรรม การค้า/ลงทุน และการท่องเที่ยว
O๑6 เส้นทางเป็นจุดเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวไปสู่

SO1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(S1,O1,O2,O3)
SO2 ส่งเสริมการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ
และมาตรฐาน (S2,S8,O1,O2,O4)
SO3 สร้างขีดความสามารถในการค้า การลงทุน
ของผู้ประกอบการ
(S2,S4,O1,O2,O3,O4,O10,O19)
SO4 สร้างความเข็มแข็งของสถาบันเกษตรกร และ
เสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชนในภาค
เกษตรกรรม (S3,O2,O6)
SO5 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการ
อนุรักษ์ (S4,O1)
SO6 สนับสนุนการท่องเที่ยว 3 ธรรม
(S6,S7,O2,O15,O16)
SO7 ส่งเสริมการบูรณาการการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(S6,O14)
SO8 ส่งเสริมการผลิต การบริโภคและการจาหน่าย
พืชสมุนไพร(S10,O18,O19)
SO9 สนับสนุนการขึ้นทะเบียน GI เพื่อเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์(S9,O1,O4,O17,O18)
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จุดแข็ง (S)

๒๓๐

จุดแข็ง (S)

โอกาส (O)
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ไทญ้อ ไทโส้ ไทกะเลิง ไทโย้ย ไทลาวอีสาน คนไทยเชื้อสายจีน และคน
ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน และจีนตอนใต้ (นคร
ไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งแต่ละกลุ่ม ต่างมีวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่น
หนานหนิง) โดยอยู่ใกล้สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๒
สืบทอดและยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นตลอดมา และอยู่
(มุกดาหาร), แห่งที่ ๓ (นครพนม) และแห่งที่ 5 (บึงกาฬ) ที่จะ
ด้วยกันด้วยความรักสามัคคีเป็นน้าหนึ่ง เดียวกันมาจนทุกวันนี้ จึง เป็น
ดาเนินการก่อสร้างในอนาคตของจังหวัดสกลนคร
ที่มาของการเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม
O17 กระแสนิยมการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
S8 จัง หวัดสกลนคร มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 แห่ง
มากขึ้น
ระดับอาชีวศึกษา จ านวน 4 แห่ง และสถานศึกษาของเอกชนซึ่ง เป็น O๑8 ยุทธศาสตร์ สกลนคร มหาเวชนคร แห่งพฤกษเวช
แหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดบริการวิชาการ O๑9 การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แก่ชุมชน สามารถรองรับนักศึกษาภายในจังหวัด ภายนอกจังหวัด และ
ต่ า งประเทศได้ จ านวน 33,781 คน และผลิ ต บุ ค ลากรในระดั บ
ปริญญาและอาชีว ะเข้า สู่ตลาดแรงงานปีล ะไม่น้อยกว่า 6,200 คน
สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนภายในจังหวั ดสกลนคร จานวน 1,700
ล้านบาท/ปี
S๙ จัง หวัด สกลนคร มี ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ที่ ขึ้น ทะเบีย น GI ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง บ่ ง ชี้ท าง
ภูมิศ าสตร์ และสิ นค้ าที่ส าคั ญของจัง หวัด ได้แก่ ผ้ าครามธรรมชาติ
สกลนคร หมากเม่าสกลนคร น้าหมากเม่าสกลนคร ข้าวฮางหอมสกล
ทวาปี และโคขุนโพนยางคา ถือเป็นสิ่งส าคัญที่กลุ่มผู้ผลิต สามารถตั้ง
ราคาให้สูงกว่าสินค้าและบริการปกติ
S๑๐ จังหวัดสกลนคร มีโ รงพยาบาลแพทย์แผนไทย จ านวน ๒ แห่ง ผ่าน
การรับรองมาตรฐานจากส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิล ปะและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยใช้ยา
สมุนไพรควบคู่กับยาแผนปัจจุบันในการรักษาโรค สามารถพัฒนาไปสู่
แพทย์ทางเลือกได้
S11 จังหวัดสกลนคร มีการจัดการประสิทธิภาพของภาครัฐที่สูง

กลยุทธ์

๒๓๑

จุดแข็ง (S) + อุปสรรค (T)
จุดแข็ง (S)

กลยุทธ์

T1 การผลิตสินค้าเกษตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทาให้ราคา ST1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ
สินค้าตกต่า
คุณภาพและมาตรฐาน (S2,T3)
T2 ปัญหาภัยธรรมชาติทาให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
ST2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
T3 ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน ทาให้สินค้าบางประเภทจะมี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (S1,T1,T4)
การแข่งขันมากขึ้นอาจก่อให้เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน การก่อ ST3 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และฟื้นฟูป่า
การร้าย และโรคติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้าน
อนุรักษ์ป่าต้นน้าเชิงบูรณาการ (S1,T2)
T๔ เกษตรกรทาการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว คือการทาการเกษตรประเภทใด
ประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โรคแมลงระบาด ภัย
ธรรมชาติ
T5 ในปี พ.ศ.2563 จะมีการเปิดการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งจะทาให้
มีการนาเข้าเนื้อสัตว์รวมถึงนมผงเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ทาให้
เกษตรผู้เลี้ยงต้องประสบปัญหาการแย่งตลาดของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
และนมโคจากต่างประเทศ
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S๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นแหล่ง
ความรู้ 19 ผลสาเร็จที่โดดเด่นในการประกอบอาชีพและดารงชีวิตของ
ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
S2 มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ต่อปี) ปี 2558
- เนื้อโคขุนโพนยางคา จานวน 487,948,600 บาท
- นม UHT/พาสเจอร์ไรส์ จานวน 451,445,065 บาท
- ผ้าย้อมคราม จานวน 226,822,085 บาท
- น้าหมากเม่า จานวน 38,629,350 บาท
- ข้าวฮาง
จานวน 31,014,065 บาท
S3 พื้นที่ทาการเกษตรมีปริมาณมาก และมีศักยภาพในการสร้างรายได้มาก
ถึง ร้อยละ 32.50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยมีผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตร
S4 เป็นพื้นที่ที่มวี ัตถุดิบจากการเกษตรที่สามารถนามาผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
หรือเชื้ อเพลิ ง ชีวมวล ได้จ านวนมาก ศัก ยภาพพลัง งานชีวมวลและ
ชีวภาพ ปี 2558 ซึ่งคิดเป็น 1.03 % ต่อพลังงานที่ใช้ปกติ
S5 หนองหารเป็นทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ มีขนาด
77,0๑๔ ไร่ ที่ มี ศั ก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น แหล่ ง น้ าเพื่ อ
การเกษตรและการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมกลุ่มชาติ
พันธุ์ในลุ่มน้าหนองหาร จึง เป็นแหล่ง ความรู้ของผู้ที่ส นใจที่จ ะศึกษา
วัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์
S6 แหล่งท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม
S7 จังหวัดสกลนคร มีกลุ่มชาติพันธุ์ จานวน ๖ กลุ่ม 2 เชื้อชาติ ได้แก่ ภูไท
ไทญ้อ ไทโส้ ไทกะเลิง ไทโย้ย ไทลาวอีสาน คนไทยเชื้อสายจีน และคน
ไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งแต่ละกลุ่ม ต่างมีวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่น

อุปสรรค (T)

๒๓๒

จุดแข็ง (S)

อุปสรรค (T)
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สืบทอดและยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นตลอดมา และอยู่
ด้วยกันด้วยความรักสามัคคีเป็นน้าหนึ่ง เดียวกันมาจนทุกวันนี้ จึง เป็น
ที่มาของการเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม
S8 จัง หวัดสกลนคร มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 แห่ง
ระดับอาชีวศึกษา จ านวน 4 แห่ง และสถานศึกษาของเอกชนซึ่ง เป็น
แหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดบริการวิชาการ
แก่ชุมชน สามารถรองรับนักศึกษาภายในจังหวัด ภายนอกจังหวัด และ
ต่ า งประเทศได้ จ านวน 33,781 คน และผลิ ต บุ ค ลากรในระดั บ
ปริญญาและอาชีว ะเข้า สู่ตลาดแรงงานปีล ะไม่น้อยกว่า 6,200 คน
สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนภายในจังหวัดสกลนคร จานวน 1,700
ล้านบาท/ปี
S๙ จัง หวัด สกลนคร มี ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ที่ ขึ้น ทะเบีย น GI ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง บ่ ง ชี้ท าง
ภูมิศ าสตร์ และสิ นค้ าที่ส าคั ญของจัง หวัด ได้แก่ ผ้ าครามธรรมชาติ
สกลนคร หมากเม่าสกลนคร น้าหมากเม่าสกลนคร ข้าวฮางหอมสกล
ทวาปี และโคขุนโพนยางคา ถือเป็นสิ่งส าคัญที่กลุ่มผู้ผลิต สามารถตั้ง
ราคาให้สูงกว่าสินค้าและบริการปกติ
S๑๐ จังหวัดสกลนคร มีโ รงพยาบาลแพทย์แผนไทย จ านวน ๒ แห่ง ผ่าน
การรับรองมาตรฐานจากส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิล ปะและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยใช้ยา
สมุนไพรควบคู่กับยาแผนปัจจุบันในการรักษาโรค สามารถพัฒนาไปสู่
แพทย์ทางเลือกได้
S11 จังหวัดสกลนคร มีการจัดการประสิทธิภาพของภาครัฐที่สูง

กลยุทธ์
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๒๓๓

จุดอ่อน (W) + โอกาส (O)
จุดอ่อน (W)

โอกาส (O)

กลยุทธ์
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W๑ จังหวัดสกลนคร มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ปี ๒๕๕7) เท่ากับ 60,759 O๑ นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
WO1 เพิ่มศักยภาพในการคมนาคมขนส่ง
บาท โดยจัดอยู่ใน ลาดับที่ 63 ของประเทศ และลาดับที่ 10 ของภาค O2 ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560-25๗๙)
(W8,O1,O10)
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผ ลิตภาพแรงงานภาคการเกษตร เท่ากับ O3 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
WO2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
17,861 บาท/คน และผลิตภาพแรงงานนอกภาคการเกษตร เท่ากับ O4 ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ( Thailand 4.0)
ประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
36,653 บาท/คน
O5 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่
(W5,O1,O2,O3)
W2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน O-NET ในระดับประถมและมัธยมอยู่ O6 แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้า(พ.ศ.2558-2569)
WO3 เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะของคนทุก
ในระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
O7 สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบ
กลุ่ม (W2,W3,O1,O3)
W3 จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 - 59 ปี ปี 2558 ของ
แห่งชาติ
WO4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จัง หวัดสกลนคร มีค่าเฉลี่ย 7.90 ปี ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ O8 สรุ ป ผลการประชุ ม หารื อ ร่ ว มระหว่ า งคณะกรรมการพั ฒ นาขี ด
ทรัพยากรน้าให้เป็นระบบ (W4,O2,O6)
8.90 ปี
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(กพข.) กับภาคเอกชน
W4 จังหวัดสกลนคร มีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ กลาง เล็ก จานวน 295 แห่ ง มี O9 ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557 - 2561)
พื้นที่ชลประทาน จานวน 478,862 ไร่ ได้รับการพัฒนาแล้ว 140 แห่ง O๑0 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
และอ่างเก็บน้าที่มีที่ต้องพัฒนา จานวน 155 แห่ง ซึ่ง ปริมาณน้ายังไม่
พ.ศ. 2558 – 2565
เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในจังหวัด
O๑1 ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 – 2561
O๑2 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
W5 เกณฑ์เส้นความยากจนของจังหวัดสกลนคร 2,475 บาท/
เดือน (คนที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน 218,500 คน O๑3 ทิศทางพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๒
คิดเป็นร้อยละ 23.58 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ O14 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค
(พ.ศ. 2560 – 2564)
ที่มีสัดส่วนคนจนเพียงร้อยละ 10.43)
O๑5 การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะ 3 ประเทศ 9
W6 กาลัง แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสัง คมต่าเมื่อเทียบกับประชากรวัย
จังหวัด ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ในด้านการศึกษา
แรงงานทั้งหมด ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน
วัฒนธรรม การค้า/ลงทุน และการท่องเที่ยว
457,508 คน แยกเป็ น แรงงานที่ต้อ งเข้ าระบบประกัน สัง คมภาค O๑6 เส้นทางเป็นจุดเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวไปสู่
บังคับ จานวน 66,101 คน และภาคสมัครใจ จานวน 391,407 คน
ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน และจีนตอนใต้ (นคร
อยู่ ใ นระบบประกั น สั ง คมแล้ ว จ านวน 66,058 คน (ภาคบั ง คั บ
หนานหนิง) โดยอยู่ใกล้สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๒

๒๓๔

จุดอ่อน (W)

โอกาส (O)
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28,163 คน และภาคสมัครใจ 37,895 คน) คิดเป็นร้อยละ 14.44
(มุกดาหาร), แห่งที่ ๓ (นครพนม) และแห่งที่ 5 (บึงกาฬ) ที่จะ
แสดงให้เห็นว่าผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมีถึง ร้อยละ 85.56
ดาเนินการก่อสร้างในอนาคตของจังหวัดสกลนคร
W7 7. จังหวัดสกลนครมีโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด จานวน 16 โรง ซึ่งทั้ง 16 โรง ไม่ O17 กระแสนิยมการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
ผ่านมาตรฐาน GMP เป็นอุปสรรคในการแข่งขันตลาดเนื้อสัตว์ในประชาคม
มากขึ้น
ประชาคมอาเซียน
O๑8 ยุทธศาสตร์ สกลนคร มหาเวชนคร แห่งพฤกษเวช
W8 การเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาจังหวัดสกลนคร ต้องผ่านเทือกเขาภู O๑9 การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พานโดยใช้เส้นทางคมนาคมที่มีความคดเคี้ยวและลาดชัน มีความสูงจาก
ระดับน้าทะเล 524 เมตร ทาให้การคมนาคมขนส่ง ต้องเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น
W9 พื้นที่ที่มีการปลูกจริงในปัจจุบันในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
W๑0 เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มในการทาการเกษตร ทาให้ขาดขาดความ
เข้มแข็ง ขาดอานาจต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจาหน่าย
ผลผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงยังไม่สามารถส่งเสริม
การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ทาให้มีต้นทุนการ
ผลิตสูง และจาหน่ายผลผลิตได้ราคาต่า
W๑1 ระบบสาธารณู ปโภคด้ านการประปายั ง ไม่ส ามารถให้บ ริการได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยสามารถให้บริการได้เพียง ร้อยละ 10.22 ซึ่งต่า
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 17.51 และครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า
ร้อยละ 87.48 ต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 94.77
W๑2 ผลผลิตทางการเกษตร GAP ขาดการเชื่อมโยงกับตลาดและราคาไม่
แตกต่าง เกษตรกรจึงไม่สนใจเข้าสู่ระบบ GAP

กลยุทธ์

๒๓๕

จุดอ่อน (W) + อุปสรรค (T)
จุดอ่อน (W)

กลยุทธ์

T1 การผลิตสินค้าเกษตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทาให้
WT1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ราคาสินค้าตกต่า
ทรัพยากรน้าให้เป็นระบบ (W4,T1)
T2 ปัญหาภัยธรรมชาติทาให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
WT2 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการจังหวัดสู่องค์การ
T3 ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน ทาให้สินค้าบางประเภทจะมี
สมรรถนะสูง
การแข่งขันมากขึ้นอาจก่อให้เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน การ
WT3 ส่งเสริมการนาการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ก่อการร้าย และโรคติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้าน
ใหม่มาใช้ในการบริหารจังหวัด
T๔ เกษตรกรทาการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว คือการทาการเกษตรประเภทใด
ประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โรคแมลงระบาด ภัย
ธรรมชาติ
T5 ในปี พ.ศ.2563 จะมีการเปิดการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งจะทา
ให้มีการนาเข้าเนื้อสัตว์รวมถึงนมผงเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น
ทาให้เกษตรผู้เลี้ยงต้องประสบปัญหาการแย่งตลาดของผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์และนมโคจากต่างประเทศ

เดือน (คนที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน 218,500 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.58 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ
ที่มีสัดส่วนคนจนเพียงร้อยละ 10.43)
W6 กาลังแรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมต่าเมื่อเทียบกับประชากรวัย
แรงงานทั้งหมด ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน
457,508 คน แยกเป็นแรงงานที่ต้องเข้าระบบประกันสังคมภาคบังคับ
จานวน 66,101 คน และภาคสมัครใจ จานวน 391,407 คน อยู่ใน
ระบบประกันสังคมแล้ว จานวน 66,058 คน (ภาคบังคับ 28,163 คน
และภาคสมัครใจ 37,895 คน) คิดเป็นร้อยละ 14.44 แสดงให้เห็นว่าผู้
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W๑ จังหวัดสกลนคร มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ปี ๒๕๕7) เท่ากับ 60,759
บาท โดยจัดอยู่ใน ลาดับที่ 63 ของประเทศ และลาดับที่ 10 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผลิตภาพแรงงานภาคการเกษตร เท่ากับ
17,861 บาท/คน และผลิตภาพแรงงานนอกภาคการเกษตร เท่ากับ
36,653 บาท/คน
W2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน O-NET ในระดับประถมและมัธยมอยู่
ในระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
W3 จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 - 59 ปี ปี 2558 ของ
จัง หวัดสกลนคร มีค่าเฉลี่ย 7.90 ปี ซึ่ง ต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
8.90 ปี
W4 จังหวัดสกลนคร มีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ กลาง เล็ก จานวน 295 แห่ง มี
พื้นที่ชลประทาน จานวน 478,862 ไร่ ได้รับการพัฒนาแล้ว 140 แห่ง
และอ่างเก็บน้าที่มีที่ต้องพัฒนา จานวน 155 แห่ง ซึ่งปริมาณน้ายังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในจังหวัด
W5 เกณฑ์เส้นความยากจนของจังหวัดสกลนคร 2,475 บาท/

อุปสรรค (T)

๒๓๖

จุดอ่อน (W)

อุปสรรค (T)
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ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมีถึง ร้อยละ 85.56
W7 7. จังหวัดสกลนครมีโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด จานวน 16 โรง ซึง่ ทั้ง 16 โรง ไม่
ผ่านมาตรฐาน GMP เป็นอุปสรรคในการแข่งขันตลาดเนื้อสัตว์ในประชาคม
ประชาคมอาเซียน
W8 การเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาจังหวัดสกลนคร ต้องผ่านเทือกเขาภู
พานโดยใช้เส้นทางคมนาคมที่มีความคดเคี้ยวและลาดชัน มีความสูงจาก
ระดับน้าทะเล 524 เมตร ทาให้การคมนาคมขนส่งต้องเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น
W9 พื้นที่ที่มีการปลูกจริงในปัจจุบันในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
W๑0 เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มในการทาการเกษตร ทาให้ขาดขาดความ
เข้มแข็ง ขาดอานาจต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจาหน่าย
ผลผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงยังไม่สามารถส่งเสริม
การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ทาให้มีต้นทุนการ
ผลิตสูง และจาหน่ายผลผลิตได้ราคาต่า
W๑1 ระบบสาธารณูปโภคด้านการประปายังไม่สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยสามารถให้บริการได้เพียง ร้อยละ 10.22 ซึ่งต่า
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 17.51
W๑2 ผลผลิตทางการเกษตร GAP ขาดการเชื่อมโยงกับตลาด ราคาไม่
แตกต่าง เกษตรกรจึงไม่สนใจเข้าสู่ระบบ GAP

กลยุทธ์
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