๒๓๗

บทที่ ๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร
๔.1 ตาแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning)
1) การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2) การค้า การลงทุน
3) การพัฒนาการท่องเที่ยว

๔.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
“ เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว ”

๔.3 พันธกิจ (Mission)
พันธกิจที่ ๑ บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ ๒ ประสานงานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ทุ ก ภาคส่ ว น ในจั ง หวั ด
สกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันธกิจที่ ๓ กากับ ตรวจสอบและควบคุ มการบริ หารราชการจั ง หวัด สกลนครตามหลัก การบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.4 ค่านิยม (Value)
“ อยู่สกล รักสกล ทาเพื่อสกลนคร ”
อยู่สกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร ทั้งโดย
การเกิดและที่อยู่อาศัยอันมีความหลากหลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อศรัทธาในศาสนา
พุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากภูมิลาเนาอื่นๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานและ
หรือมาประกอบสัมมาอาชีพอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
รักสกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งโดยการเกิดและที่อยู่อาศัย ที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ต่างมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักความผูกพันกับจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเมืองที่
น่าอยู่ ด้วยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตสานึกหวงแหนความเป็นสกลนคร
ทาเพื่อสกลนคร หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งโดยการเกิดและที่อยู่อาศัยที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร ข้าราชการที่มีภูมิลาเนาในจังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติงานในจังหวัดอื่นๆ มีความ
รักสกลนคร การปฏิบัติหน้าที่การงาน การประกอบสัมมาอาชีพ เป็นการทางานด้ วยหัวใจเพื่อจังหวัดสกลนคร
จึงต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดมั่น ถือมั่นในความถูกต้อง
ดีงาม กล้าทาในสิ่งที่ถูกต้อง

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๓๘

๔.5 เป้าประสงค์รวม (Goal)
“ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน ”
ตัวชี้วัด
๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา
๒) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา
๓) จานวนฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 30๐ แปลง/ฟาร์ม

๔.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์

๑

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒

การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

๓

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

๔

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

๕

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๓๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑.๑ มีการพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความ
มัน่ คงและยั่งยืน

๒๕64
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๑.๑.3 ร้อยละของจานวนสถาบันเกษตรกร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ของจานวนสถาบันที่นามาจัด
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๘๐

1.1.4 จานวนผู้ผ่านการอบรมเกษตร
Young smart farmer เพิ่มขึ้น
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1.1.5 จานวนพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์
เพิ่มขึ้น/ไร่
1.2.1 ร้อยละจานวนครัวเรือนที่มีการปลูก
สมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน อย่างน้อย ๕
รายการ
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๑.๑.๑ ร้อยละ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดสกลนคร (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา
๑.๑.๒ จานวนฟาร์มทีผ่ ่านมาตรฐาน GAP
เพิ่มขึ้นต่อปี

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

กลยุทธ์
๑.๑.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและ
มาตรฐาน

๑.๑.1.2 สร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันเกษตรกร และเสริมสร้าง
ศักยภาพให้ประชาชนในภาค
เกษตรกรรม

1.2.1.1 ส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพร
ในการรักษา
1.2.1.2 ส่งเสริมพัฒนาพืชสมุนไพร
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1.2 เป็นเมืองพฤกษเวชมหานคร

๒๕61
3

ค่าเป้าหมาย
๒๕62
๒๕63
3
3

ตัวชี้วัด

๒๔๐

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
1.2.2 ร้อยละจานวนสถานศึกษาในทุก
ระดับที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
สมุนไพร
1.2.3 จานวนแปลงปลูกสมุนไพรต้นแบบ

๒๕61
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ค่าเป้าหมาย
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๒๕64
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1.2.4 จานวนรายการผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรที่ผลิตได้
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1.2.5 มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร (ล้านบาท)
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1.2.6 ร้อยละความนิยมในการใช้สมุนไพร
ของประชาชนในจังหวัดสกลนคร
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“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

อย่างครบวงจร

240

10

กลยุทธ์

๒๔๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด

๒.๑ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด

๒.๑.๑ ร้อยละจานวนผู้ประกอบการ SMEs
ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
๒.๑.๒ ร้อยละของจานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา
๒.๑.๓ ร้อยละของรายได้จากการจาหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
2.2.1 จานวนแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม ได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น
๒.๒.๒ ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

๒.๒ แหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม ของ
จังหวัดสกลนครเป็นที่ยอมรับอย่าง
แพร่หลายมากขึ้น

๒.๓ จังหวัดสกลนครเป็นจุดเชื่อม
การคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
และจีนตอนใต้
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๕
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๒.๒.3 ร้อยละของจานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

5

5

5

5

๒.๓.๑ ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดสกลนคร (GPP) สาขาการขนส่ง
สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา

3

3

3

3

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

กลยุทธ์
๒.๑.๑.๑ สร้างขีดความสามารถใน
การค้า การลงทุน

๒.๒.๑.๑ สนับสนุนการท่องเที่ยว
3 ธรรม

๒.๓.๑.๑ เพิ่มศักยภาพในการ
คมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทาง
อากาศ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๒๔๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๓.๑ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3.๑.1 ร้อยละของครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
และดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าความจาเป็น
พอเพียง
พื้นฐาน

3.3 มีพัฒนาการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ

3.3.1 ร้อยละผู้เข้าเรียนในวิชาที่ใช้
ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
3.3.2. จานวนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษา
กาหนดให้สอดคล้องกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ
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“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

กลยุทธ์
๓.๑.๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒.๑.๑ เสริมสร้างการเรียนรู้และ
ทักษะของคนทุกกลุ่ม

242

๓.๒ มีการพัฒนาครอบครัว ชุมชน ๓.2.1 จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
และสังคมให้เกิดการเรียนรู้
อายุ 15 – 59 ปี เพิ่มขึ้น
ตลอดชีวิต
๓.2.2 ร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาสายสามัญและอาชีพสูงขึ้น
๓.2.3 ร้อยละของประชาชนวัยเรียนทุกระดับ
มีการศึกษาขั้นพื้นฐานและจบภายในกาหนด
๓.2.4 ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการพัฒนา
ฝีมือเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
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80

ค่าเป้าหมาย
๒๕62
๒๕63
85
90

3.3.1.1 ส่งเสริมให้การศึกษาใน
ระดับ ประถม มัธยม และอุดมศึกษา
ให้มีการใช้ภาษาต่างประเทศ

๒๔๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๕62
๒

๒๕63
๒

๔.๑.๒ ร้อยละ จานวนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกได้รับการ
ทวงคืนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

๑๕

๑๕

๑๕

4.1.3 ร้อยละ สถิติคดีที่เกี่ยวกับป่าไม้และการ
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ลดลง

15

20

25

๔. ๑ บริหารจัดการ
๔.๑.๑ ร้อยละจานวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนคร
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณา เพิ่มขึ้น
การมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๕64
๒
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้
๔.๑.๑.๒ การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการรองรับของระบบนิเวศและ
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติใน
จังหวัด
๑๕ ๔.๑.๒.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๔.๑.๒.๒ ส่งเสริมการจัดการแก้ไข
ปัญหาความเสื่อมโทรมใน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ
30 4.1.3.1 การดาเนินมาตรการทาง
กฎหมาย อย่างเข้มงวด
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๒๕61
๒

กลยุทธ์

๒๔๔

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๔.๒ บูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาวิกฤติการน้าแล้ง
อุทกภัย ตลอดจนปัญหาความ
ขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์จาก
น้า ภาคเกษตรกรรมและภาค
ประชาชน

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
๔.๒.๑ มีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรสาหรับชุมชนหมู่บ้านเป้าหมายที่ขาด
แคลนน้า เพิ่มขึ้น

๒๕61
25

๒๕62
25

๒๕63
25

25

25

25

๘๐

๘๐

๘๐

๑๐

15

20

15

15

18

100

100

100

100

15

15

15

15
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๒๕64
25 ๔.๒.๑.๑ ส่งเสริมการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุโภค
บริโภค
๔.๒.๑.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการน้าภาคการเกษตร
25 ๔.๒.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการปัญหาอุทกภัย
๘๐ ๔.๓.๑.๑ ส่งเสริมการควบคุมและ
ลดมลพิษทางน้า
25 4.3.2.1 การจัดการขยะมูลฝอย
เชิงรุก
20
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๔.๒.๒ จานวนพื้นที่อุทกภัยได้รับการแก้ไขปัญหา
เพิ่มขึ้น
๔.๓ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๔.๓.๑ ร้อยละ แหล่งน้าผิวดินทีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
ด้านน้า อากาศ ขยะมูลฝอยและ พอใช้ขึ้นไป
ของเสียอันตราย โดยการมีส่วน ๔.๓.๒ ร้อยละของปริมาณน้าเสียในชุมชนเมือง ผ่าน
ร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็น
การบาบัดอย่างถูกหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
ระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ป้องกัน แก้ไข ลดและขจัดมลพิษ ๔.๓.๓ ร้อยละการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใหม่ เพิ่มขึ้น
๔.๓.๔ ร้อยละของ ครัวเรือน วัด โรงเรียน สถานที่
ราชการ มีการจัดการขยะต้นทาง
๔.๓.๕ ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยกาจัดถูกหลัก
วิชาการ เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

๒๔๕

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔.๓.๖ ร้อยละขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพิ่มขึ้น
๔.๔.๑ จานวนหมู่บ้านมีแผนบริหารจัดการและ
๔.๔ เพิ่มขีดความสามารถการ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับ
ภูมิอากาศ อย่างมีประสิทธิภาพ หมู่บ้าน
4.4.1 จานวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริม

๒๕62
100

๒๕63
100

๒๕64

10

10

10

10

1,500

1,500

1,500

100

๔.๔.๑ ส่งเสริมจานวนหมู่บ้านให้มี
แผนบริหารจัดการและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับหมู่บ้าน
1,500 4.4.1.1 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและการอนุรักษ์
245

4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้
พลังงานทดแทนใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

๒๕61
80

กลยุทธ์
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๒๔๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๕.๑ มีการบริการประชาชนอย่าง
ประทับใจ

๕.1.๑ ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ
ในบริการของจังหวัด
๕.1.๒ ร้อยละของการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ ได้มาตรฐาน

๕.๒.3 จานวนกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมการ
ป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มขึ้น

๒๕64
๘๕

95

95

95

95

๙๐

๙๐

๙๕

๙๕

๘5

๘5

๘5

๘5

๑0

๑0

๑0

๑0
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กลยุทธ์
๕.1.๑.๑ พัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการจังหวัดสู่องค์การ
สมรรถนะสูง
๕.๒.๑.๑ ส่งเสริมการนาการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้
ในการบริหารจังหวัด
246

๕.๒ มีการบริหารกิจการบ้านเมือง ๕.๒.๑ ร้อยละของข้าราชการบรรจุใหม่ที่ผ่าน
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในการ
การฝึกอบรมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนา
๕.๒.๒ ร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับ
การแก้ไขตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด

๒๕61
๘๕

ค่าเป้าหมาย
๒๕62
๒๕63
๘๕
๘๕

๒๔๗

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ (ต่อ)
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๕.๓ มีการรักษาความมั่นคงความ
สงบเรียบร้อยความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๓.๑ ร้อยละของการชุมนุมโดยสงบในพื้นที่
และไม่มีสถานการณ์รุนแรงจนถึงขั้นต้องใช้
กาลังสลายการชุมนุม

๒๕62
๙๕

๒๕63
๙๕

๒๕64
๙๕

๕.๓.๒ ร้อยละการเกิดคดีอุกฉกรรจ์ (ประเภท
1) ลดลง
๕.๓.๓ ร้อยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

10

10

10

10

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

5.3.4 ร้อยละของปัญหาด้านแรงงานทั้งใน
ระบบและแรงงานนอกระบบได้รับการแก้ไข

95

95

95

95

5.3.5 ร้อยละคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ลดลง
จากปีที่ผ่านมา

50

50

50

50

๕.๓.๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถใน
การรักษาความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
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๙๕
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๒๔๘

๔.7 แผนที่ยทุ ธศาสตร์จังหวัดสกลนคร
วิสัยทัศน์ “ เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเทีย่ ว ”
ประเด็นยุทธศาสตร์
หลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์
สนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

คุณภาพ
การให้บริการ
ประสิทธิภาพ
พัฒนาองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน

- มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในจังหวัดให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับอาเซียน
- จังหวัดสกลนครเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 3 ธรรม ที่ได้รับ
การยอมรับในระดับประเทศ
- จังหวัดสกลนครเป็นจุดเชื่อม
การคมนาคมขนส่งสู่
อาเซียนและจีนตอนใต้

- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดแี ละดารงชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- มีการพัฒนาครอบครัว
ชุมชนและสังคมให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง

- มีพื้นที่ป่าอนุรกั ษ์และป่าต้นน้าได้รับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ควบคู่
การส่งเสริมสนับสนุนปลูกปาไม้เศรษฐกิจ
ชุมชน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดการ
ขยะในพื้นที่ได้อย่างดี
- มีพื้นที่ชุ่มน้านานาชาติ(หนองหาร) พื้นที่ลุ่ม
น้าและแหล่งน้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์
พื้นฟู เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

มีการบริการประชาชนอย่างประทับใจ
มีการรักษาความมั่นคงสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
มีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

- มีการบริการประชาชนอย่าง
ประทับใจ
- มีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การเพื่อการพัฒนา
- มีการรักษาความมั่นคงความสงบ
เรียบร้อยความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
- มีการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม
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ประสิทธิผล

- มีการพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

๒๔๙
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