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ส่วนที่ 2
2. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสกลนคร
๒.๑ บทวิเคราะห์
2.1.1 ข้อมูลวิเคราะห์และสรุปประเด็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
จากการสารวจ และรวบรวมความต้องการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทั้ง 18 อาเภอ
สามารถสรุปสภาพปัญหา/แนวทางการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละประเด็น ได้ดังนี้
ประเด็น
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ปัญหา / แนวทางพัฒนา
- ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึง
- ปรับปรุงระบบน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
2. ด้านเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมอาชีพ/กลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือน
- ส่งเสริมการตลาดในการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสินค้า
เพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าตกต่า
- ส่งเสริมปัจจัยการผลิตด้านทุน และวัสดุ อุปกรณ์
3. ด้านการศึกษา ศาสนา - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนให้ตระหนัก
วัฒนธรรม
ถึงความสาคัญศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
- สร้างความเข้าใจและอยูร่ ่วมกันอย่างสันติของประชาชนที่มีความหลากหลายทางศาสนา
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานศึกษาในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
ของนักเรียน
- ขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมทุนการศึกษา จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และ
ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา
4. ด้านสาธารณสุข
- ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคอื่น ๆ
- ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย และมีหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ - บริหารจัดการขยะ การบาบัดน้าเสีย การใช้สารเคมี และมลพิษในพื้นที่
และสิ่งแวดล้อม
- แก้ปัญหาไฟป่า ฟื้นฟูป่าชุมชนเสือ่ มโทรม ปรับปรุงคุณภาพดิน
- การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ปรับปรุงแหล่งน้าธรรมชาติ
6. ด้านการท่องเที่ยวและ - การดาเนินงานของภาครัฐต้องให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การบริการ
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในชุมชน
- ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ ให้คาแนะนานักท่องเที่ยว
- การยกระดับและต่อยอดสินค้าชุมชนที่มีชื่อเสียงในพื้นที่
- พัฒนา และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ดึงดูด
นักท่องเที่ยว
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ประเด็น
7. ด้านคุณภาพชีวิต

8. ด้านความมั่นคง

9. ด้านอื่นๆ

ปัญหา / แนวทางพัฒนา
- การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผูด้ ้อยโอกาสในสังคม
- การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
- ส่งเสริมการมีงานทา ที่ทากิน อาชีพ และกลุ่มอาชีพในชุมชน
- แก้ไขปัญหาความยากจน และขาดแรงงานในพื้นที่
- ติดตั้งกล้อง cctv เพื่อลดปัญหา เฝ้าระวังการกระทาผิดกฎหมายในพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น
การลักขโมย ยาเสพติด อาชญากรรมอื่น ๆ
- ติดตั้งไฟส่องสว่างในชุมชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดอุบัติเหตุ
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบ และแก้ปัญหาสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อลดความขัดแย้งและกรณีพิพาท

2.1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาจังหวัดสกลนคร
การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดสกลนคร เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ข้อมูล
ทางด้านสั งคมและความมั่นคง ข้ อมูลทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ทิศทางการพั ฒนาประเทศ 4 มิ ติ
(การพัฒนาแบบทั่วถึง, การเติบโตทางเศรษฐกิจ, 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) ส่ ว นปั จ จั ย สภาพแวดล้ อมภายนอกของจังหวั ดสกลนคร เพื่อค้น หาโอกาส (Opportunities)
และอุปสรรค (Threats) โดยใช้วิธีการประชุมระดมสมอง (Brainstorming) ของคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสกลนคร คณะอนุกรรมการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดสกลนคร

การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ
1) ขนาดเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจจังหวัดสกลนครมีขนาดเล็ก ปี 2559 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจาปี
เท่ากับ 52,501 ล้ านบาท คิดเป็ น สั ดส่ ว นร้อยละ 0.36 ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross
Domestic Product : GDP) และร้อยละ 3.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอยู่ใน
ลาดับที่ 12 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่ในลาดับที่ 48 ของประเทศ
ตารางแสดงข้อมูลสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ
ประเทศ/จังหวัด
ประเทศ (GDP)
สกลนคร (GPP)

2559
ณ ราคาประจาปี
14,533,466
52,501

สัดส่วนร้อยละ
100.00
0.3

ตารางแสดงข้อมูลสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาค/จังหวัด
ภาคอีสาน (GRP)
สกลนคร (GPP)

2559
ณ ราคาประจาปี
1,423,122
52,501

สัดส่วนร้อยละ
100.00
3.7
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แผนภูมิแสดงขนาดเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร (เปรียบเทียบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
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2) รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร
ในปี 2559 จังหวัดสกลนคร มีรายได้เฉลี่ ยต่อหัวต่อปี จานวน 64,759 บาท โดยอยู่
ลาดับที่ 66 ของประเทศ และอยู่ลาดับที่ 12 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนภูมิเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559
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ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด สกลนคร (CVMs) ปี 2555 – 2558
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 2.3 ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศขยายตัวเฉลี่ยเท่ากับ 2.9 และต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขยายตัวเฉลี่ยเท่ากับ 3.5
ตารางแสดงการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (CVMs)
2554

2555

2556

2557

2558

อัตรา
ประเทศ/
การ
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
ภาค/
ขยายตัว
GPP
GPP
การ
GPP
การ
GPP
การ
GPP
การ
GPP
การ
จังหวัด
เฉลี่ย 5
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ปี
ประเทศ 8,301,559 8,902,823 7.24 9,142,075 2.69 9,232,085 0.98 9,510,907 3.02 9,823,121 3.28
3.44
ภาค
782,984 842,421
7.59
850,404
0.95
846,943 -0.41 872,198
2.98
892,676
2.35
2.69
อีสาน
สกลนคร 27,345
29,793
8.95
30,299
1.70
29,886
-1.36
30,304
1.40
31,349
3.45
2.83

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561)

2559

221

4) สาขาการผลิตที่สาคัญ
ในปี 2559 สาขาการผลิตที่ทารายได้มากที่สุดของจังหวัดสกลนครคือสาขาเกษตรกรรม
การล่าสัตว์ การป่าไม้ มีมูลค่า 13,342 ล้านบาท รองลงมา คือสาขาการศึกษา มีมูลค่า 10,617 ล้านบาท
สาขาการขายส่งการขายปลีก มีมูลค่า 6,401 ล้านบาท และสาขาตัวกลางทางการเงิน มีมูลค่า 4,893 ล้านบาท
ตามลาดับ
แผนภูมิแสดงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร ราคาประจาปี 2559
สาขาอื่นๆ (รวม 15
สาขา)
33%

สาขาตัวกลางทาง
การเงิน
9%

สาขาเกษตรกรรม
26%

สาขาการศึกษา
20%

สาขาขายส่ง ขาย
ปลีก
12%

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561)

แผนภูมิแสดงรายได้แยกตามสาขาการผลิตที่มีรายได้สูง 4 ลาดับแรกของจังหวัดสกลนคร
ณ ราคาประจาปี (พ.ศ. 2554-2559)
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การศึกษา

ขายส่ง ขายปลีก

ตัวกลางทางการเงิน

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561)

222
เศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร ในปี 2560
เศรษฐกิจจังหวัดสกลนครปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ
2.0 – 3.6 ) ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2559 โดยมีการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญ
ด้านอุปทาน มีแนวโน้มขยายตัวจากปี 2559 ตามการผลิตภาคเกษตรที่คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 1.3
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ - 0.1 – 2.5) ชะลอลงจากปี 2559 และรายได้เกษตรกรคาดว่าจะขยายตัวตามผลผลิต
ภาคเกษตร ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวแบบชะลอตัวเช่นเดียวกัน ส่วนภาคบริการคาดว่าจะขยายตัวจากปีก่อน
ด้ า นอุ ปสงค์ ภายในจั งหวั ดคาดว่ ามี แนวโน้ มขยายตั ว จากปี 2559 โดยการใช้ จ่ ายภาครั ฐ คาดว่ า
จะมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 13.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 12.2-14.3) จากรายจ่ายลงทุนตามการดาเนิน
นโยบายของรั ฐบาล ด้านการแก้ไขช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาตกต่าและการบริโภค
ภาคเอกชนคาดว่ าจะขยายตั ว เนื่ องจากมี มาตรการช่ วยเหลื อเกษตรกรและเศรษฐกิ จฐานรากของภาครั ฐ
ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัว
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2560 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.2
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในจังหวัด

การวิเคราะห์ข้อมูลสังคมและความมั่นคง
การดาเนินงานภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความมั่นคงภายใน
เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสาคัญ เนื่องจากความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเป็นปัจจัยที่ทาให้สังคม
ชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีบทบาทตามภารกิจในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของ ประชาชนและความมั่นคงภายในที่สาคัญหลายภารกิจ เช่น การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
การควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อประชาชนและสังคม งานกิจการมวลชน การรักษาความมั่นคงชายแดน
งานการข่าว การจั ดการปั ญหาสถานะบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ การจะก่อ ให้ เกิดความสงบสุ ขได้ อย่างแท้จริ ง
การปฏิ บั ติ ง านจะต้ องมี การบู ร ณาการร่ ว มกั บหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่ อสร้า งระบบการรั กษาความสงบ
เรียบร้อย และความมั่นคงภายในให้ได้มาตรฐาน มีความเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่น ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน องค์กร/หน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สถานการณ์ในปัจจุบันที่จังหวัดสกลนครเผชิญอยู่
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความคิดเห็นที่แตกต่างของประชาชน หรือปัญหาความไม่
สงบเรียบร้อยภายใน ซึ่งจังหวัดสกลนครเป็นผู้รับผิดชอบหรือสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือกาหนดมาตรการใน
การดาเนินงาน ทั้งนี้การดาเนินการในการรักษาความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคงทุกด้านที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นฝ่ายพลเรือนต้องมีการบูรณาการกับ หน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่ าจะเป็ น สภาความมั่ น คงแห่ งชาติ กองอานวยการรั กษาความมั่ นคง ภายใน ทหาร ต ารวจ ฯลฯ
เพื่อคุ้มครองและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย และความผาสุ กในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนและประเทศ
ในภาพรวม ดังนี้

223

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
เกี่ ย วกับ ชี วิต ร่ า งกายและเพศ กลุ่ มที่ ๒ เป็ นคดีป ระเภทเกี่ ย วกั บทรั พย์ กลุ่ ม ที่ ๓ เป็ นคดีป ระเภทพิเ ศษ
และกลุ่มที่ ๔ เป็นคดีประเภทที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

๓) การจัดระเบียบสังคม
ด้ ว ยในปั จ จุ บั น จั ง หวั ด สกลนคร มี ส ถานประกอบกิ จ การที่ เ สี่ ย งต่ อ การท าผิ ด กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอยู่หลายประเภท โดยสถานประกอบกิจการแต่ละประเภท
เหล่านี้ จะมีกฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพื่อกากับดูและและการดาเนินกิจการ กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม กากับดูแล ให้สถานประกอบกิจการดาเนินกิจการเป็นไปตามแนวทาง
ที่ถูกต้องและมีมาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อสังคมและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งความ
สงบเรียบร้อยของสังคม จากสถิติข้อมูลสถานประกอบกิจการดัง กล่าวข้างต้นในพื้นที่จังหวัดสกลนคร แบ่งเป็น
ประเภทได้ดังนี้ สถานบริการร้าน เกมส์อินเตอร์เน็ต คาราโอเกะ โรงรับจานา ร้านจาหน่ายสุราทุกประเภท
ร้านจาหน่ายยาสูบทุกประเภท สถานที่ทาสุราชุมชน เป็นต้น
นอกจากสถานประกอบกิจ การข้างต้น แล้ ว ยังพบว่ าในพื้นที่จัง หวัดสกลนครมีการดาเนิ น
กิจกรรมของกลุ่มบุคล อันมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม เช่น การเรี่ยไร ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.๒๔๘๗ การเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘
ปัจจุบันปรากฏว่าสถานประกอบกิจการและการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างมากในตาบลหมู่บ้าน ทาให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมและเป็นเหตุของปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติ ด ในหมู่ บ้ า น ประกอบกั บ พนั ก งานเจ้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในการควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลให้ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมายมีจานวนน้อย ดูแลไม่ทั่วถึง เป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบกิจกระทาการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย
สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมและประชาชน จนมีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กากับดูแล และมีการจับกุมดาเนินคดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจา ดังนั้น ในการแก้ปัญหาดั งกล่าว จึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องสร้างเครือข่ายหรือผู้ช่วยในการกากับดูแลสถานประกอบกิจการและการดาเนิน
กิจกรรมอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเหล่านี้ขึ้นในพื้นที่ตาบล หมู่บ้าน เพื่อเป็นหู เป็นตา และรายงาน
ข่าวหรือเบาะแสการกระทาความผิดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เกี่ยวข้อง
๔) การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และดารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่
สถานการณ์การปกครองระบอบประชาธิปไตยในพื้นที่จังหวัดสกลนครที่ผ่านมา จังหวัดสกลนคร
มีสมาชิกวุฒิสภา จานวน ๑ คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จานวน ๗ คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน ๑ แห่ง สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี จานวน ๔๓ แห่ง และ
สมาชิ กสภาองค์ การบริ หารส่ วนตาบล/นายกองค์ การบริ หารส่ วนตาบล จ านวน ๙๗ ๓.๒ ในการออกเสี ยง
ประชามติ เมื่ อ วั น ที่ 7 สิ ง หาคม 2559 ตามรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2557 (ชั่ ว คราว) ผู้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
จานวน 869,581 คน ผู้มาใช้สิทธิ 49๔,๖๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๗ มีผลการลงคะแนนออกเสียงประชามติ ดังนี้
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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
จากสถานการณ์ข้างต้น ถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองจนเป็น
มูลเหตุให้เกิดความรุนแรง แต่จาเป็นต้องมีกิจกรรมแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และกล่อมเกลาทางสังคม เพื่อปลูกฝังบ่มเพาะความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
การสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน การสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆ และสกัดกั้นการเผยแพร่ความคิดและทัศนคติที่ไม่เหมาะสมต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนการลดเงื่อนไขทางสังคม เพื่อไม่ให้มี
การนาความแตกต่างหรือความรู้สึกเหลื่อมล้าในสังคมไปสร้างประเด็นปัญหาต่างๆ

การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 ทรัพยากรดินและที่ดิน
ดินในพื้นที่จั งหวัดสกลนครแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ได้แก่ บริเวณเทือกเขาทาง
ตอนใต้เป็นดินบนภูเขาที่ลาดเชิงเขาทั่วไป ส่วนบริเวณที่ราบเป็นดินเกิดบนที่ราบขั้นบันไดสูงที่เก่าๆ ของลาน้า
ดินเกิดบนที่ราบขั้นบันไดสูงที่เก่าๆ ของลาน้าเป็นดินที่มีความสมบูรณ์ต่ามาก ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย
ซึ่งมีโครงสร้าง ไม่คงทนเมื่อมีฝนตกทาให้เกิดการกั ดกร่อนผิวดินสูง โดยเฉพาะบริเวณที่ว่างเปล่าเป็นเหตุให้ดิน
ถูกน้าที่ซึมลงไป ชะล้างอาหารและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพืชลงไปยังส่วนลึกพ้นเขตของรากพืชที่จะดูดเอามา
เลี้ยงลาต้นได้ การปรับปรุงดินทาได้ค่อนข้างลาบากเพราะการใส่ปุ๋ยอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องดูแลเรื่อง
การชลประทานและการจัดการบารุงรักษาดินอื่นๆ พร้อมกันไปด้วย
นอกจากปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่าแล้ว จังหวัดสกลนครยังประสบปัญหาด้านดินเค็ม
ตามผลการสารวจของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า จังหวัดมีพื้นที่ดินเค็มระดับต่างๆ คือที่กลุ่มมีเกลือมาก ๒๐๓.๖๔
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๒.๑ ของพื้นที่รวมทั้งจังหวัด กลุ่มมีเกลือปานกลาง ๑๕๖.๕๗ ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ ๑.๖ กลุ่มมีเกลือน้อย ๑,๓๖๓.๐๖ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒ และที่สูงประกอบด้วย
หินที่มีเกลืออีก ๑,๔๓๓.๑๘ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙
จั ง หวั ดสกลนคร มี พื้นที่ เสี่ ย งต่อการเกิดดิ นเค็ มที่มี ส าเหตุจากการทาเกลื อสิ น เธาว์
ปัญหาแผ่นดินทรุดตัวเป็นปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พื้นที่ปรากฏปัญหาแผ่นดินทรุดตัว
ประกอบด้วยและมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต
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1.๒ ทรัพยากรป่าไม้
พื้ นที่ ป่ าไม้ จั งหวั ดสกลนครในปั จจุ บั น พบในบริ เวณที่ อยู่ ใกล้ กั บแนวเทื อกเขาภู พาน
เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นจะกระจายเป็นหย่อมๆ ตามท้องที่อาเภอต่างๆ ภายในจังหวัดสาหรับสภาพป่าไม้ที่ยังคง
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอยู่จะพบในท้องที่อาเภอภูพาน อาเภอส่องดาว อาเภอเต่างอย และอาเภอโคกศรี
สุพรรณ โดยป่าที่พบส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าผลัดใบ ป่าเต็งรัง ประเภทป่าแดง และป่าโปร่ง พันธุ์ไม้ที่สาคัญที่พบ
ได้แก่ไม้เต็ง ไม้รั ง ไม้พลวง ไม้ยาง ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ไม้มะค่าแต้ ไม้แดง และไม้ไผ่ป่า เป็นต้น สกลนคร
มีพื้นที่ป่ารวมกันทั้งหมด 1,057,015.20 ไร่ โดยลดลงจากปีทีแล้ว ร้อยละ 3.30 ซึ่งเกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่า
1.3 ทรัพยากรน้า
จังหวัดสกลนคร มีแม่น้า ห้วย ลาธาร คลอง จานวน ๒๗๐ สาย ซึ่งในจานวนนี้ มีที่ใช้งาน
ได้ ใ นฤดู แ ล้ ง จ านวน ๒๖๖ สาย มี ห นอง บึ ง จ านวน ๒๐๒ แห่ ง ที่ มี ส ภาพใช้ ง านได้ ฤ ดู แ ล้ ง ได้ ทุ ก แห่ ง
และมีแหล่งน้าอื่นๆ อีกจานวน ๑๑ แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้งทุกแห่งเช่นเดียวกั นแหล่งน้าที่สาคัญ
ของจังหวัดสกลนคร นอกจากน้าฝนแล้วยังได้แก่ น้าท่า ซึ่งประกอบ ด้วย แหล่งน้าธรรมชาติหลายสาย อันมี
ต้นน้าอยู่ในบริเวณเทือกเขาภูพาน ลาน้าที่สาคัญ ได้แก่ ลาน้าสงคราม ลาน้ายาม ลาน้าอูน ลาน้าก่า พื้นที่ชุ่มน้า
หนองหาร

2. สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ คุ ณ ภาพน้ า ปี ๒๕61 หนองหารเป็ น แหล่ ง น้ าจื ด ผิ ว ดิ น ธรรมชาติ ที่ ใ หญ่
เป็นอันดับสองของประเทศและใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมพื้นที่ ๑๒๓ ตารางกิโลเมตร
อยู่ในเขตอาเภอเมืองสกลนคร และอาเภอโพนนาแก้วพื้นที่ลุ่มน้า ๗๗,๐๑6 ไร่ ลาห้วยแหล่งต้นน้า ๑๖ สาย
และ ๑๖ เกาะปริ มาณน้ าในฤดูฝ น ๑๙๘ ล้ านลู ก บาศก์ เมตร ปริม าณน้ าในฤดูแ ล้ ง ๑๑๙ ลู กบาศก์เ มตร
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น รอบหนองหารมี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ห ลากหลายได้ แ ก่ ก ารประมง การเลี้ ย งสั ต ว์
การเกษตรกรรม และการทานา คุณภาพน้าหนองหารเฉลี่ยจัดอยู่ในเกณฑ์ ดี - เสื่อมโทรม
น้าอูน มีเขื่อนสร้างเพื่อปิดกั้นลาน้าอูน ที่อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เป็นเขื่อนดินสูง
๒๙.๕๐ เมตร สันเขื่อนยาว ๓,๐๐๐ เมตร เก็บน้าได้ ๕๒๐ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ ตัวเขื่อน
เสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ มีพื้นที่ลุ่มน้าประมาณ ๓,๕๔๒.๘๙ ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้าท่า ๑,๓๙๐.๙๑
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี มีการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบแม่น้าที่หลากหลายกิจกรรม ได้แก่ การประมง การเลี้ยงสัตว์
การเลี้ย งปลาในกระชัง การเกษตรกรรมคุณภาพน้าในแม่น้าอูน จัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าดี - เสื่ อมโทรม
หรืออยู่ในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ ๒-๔
(เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้า การประมงการเกษตรและเพื่อการ
อุตสาหกรรม) โดยมีค่าออกซิเจนละลายน้าอยู่ในช่วง ๖.๙๒ – ๘.๗๖ มิลลิกรัม/ลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียอยู่ในช่วง ๑๕๐ – ๙๓๐ MPN/๑๐๐ ml และค่าปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียอยู่ในช่วง
<๓๐ – ๔๓๐ MPN/๑๐๐ ml ซึ่งเป็นปัญหาที่พบคือมีค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และปริมาณ
ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียปริมาณค่อนข้างสูง มีบางสถานีที่ดาเนินการตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้าโลหะหนัก
ได้แก่ สถานี ON ๐๑ สถานี NH ๐๒ และสถานี ON ๐๒ ซึ่งทุกสถานี ที่ทาการตรวจวิเคราะห์ปีละ ๓ ครั้ง
มีค่าไม่เกิน มาตรฐานคุณภาพในแหล่ งน้าผิ ว ดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๓๗)
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การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น บริ เ วณรอบแม่ น้ ามี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ห ลากหลายกิ จ กรรม ได้ แ ก่
การทาประมง การเลี้ย งสั ตว์ การเลี้ ยงปลาในกระชัง การเกษตรกรรม และการทานาเกลือ ในหลายพื้นที่
เช่น บ้านโนนสะอาด อาเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ซึ่งประกอบกิจการทานาเกลือสินเธาว์ โดยวิธีการสูบ
น้าเกลือจากใต้ดินบริเวณกลางแม่น้าสงครามเพื่อนามาต้มทาเกลือสินเธาว์
คุณภาพน้าในแม่น้าสงครามจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าดี-พอใช้หรืออยู่ในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ ๒-๓
(เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้าการประมงการเกษตร) โดยมีค่าออกซิเจนละลายน้าอยู่ในช่วง ๘.๖๒ – ๑๒.๑๙ มิลลิกรัม/ลิตร
ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียอยู่ในช่วง ๙๐ – ๙๓๐ MPN/๑๐๐ ml และค่าปริมาณ ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
อยู่ในช่วง ๓๖ – ๙๓๐ MPN/๑๐๐ ml และพบว่าแม่น้าสงคราม มีค่าการนาไฟฟ้าค่อนข้างสูง

3. ระบบบาบัดน้าเสีย
1) ระบบบาบัดน้าเสียโดยวิธีธรรมชาติ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สามารถ
รองรับน้าเสียได้ 16,000 ลบ.ม.ต่อวัน มีสถานีสูบน้าเสีย 2 แห่ง คือ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้า และสถาน
สูบน้าเสียคูหมากเสื่อ น้าเสียจะถูกบาบัดโดยไหลเข้าสู่ระบบบาบัดผ่านบ่อผึ้ง และแบบพืชน้า (บึงประดิษฐ์)
จึงจะปล่อยไหลลงสู่หนองหาร
2) ระบบบาบัด น้าเสียหนองสนม เป็นระบบบาบัดน้าเสี ยโดยวิธีธ รรมชาติผ สมผสานกับ
เทคโนโลยีแบบประหยัด ในฤดูฝนระบบน้าเสียหนองสนมจะกลายเป็นทางระบายน้าฝนที่มีน้าไหลหลากท่วม
ระบบบาบัด ต้นพืชในระบบถูกทาลาย กังหันชัยพัฒนามีสภาพชารุดไม่สามารถใช้งานได้
3) ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย เทศบาลต าบลท่ า แร่ แ ละโรงบ าบั ด น้ าเสี ย เทศบาลต าบลท่ า แร่
โรงบาบัดน้าเสียเทศบาลตาบลท่าแร่ จังหวัดสกลนครเป็นระบบบาบัดแบบบ่อผึ่งขนาด ๒,๐๕๔ ลบ.ม./วัน
ปัญหาที่ประสบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสียในช่วงฤดูแล้งเพราะปริมาณน้าเสียที่เข้าสู่ระบบ
น้อยกว่าที่ออกแบบไว้

4. ขยะมูลฝอย
1) สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวม
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดสกลนคร มีมูลฝอยทั่วไปชุมชน ประมาณ
1,040 ตันต่อวัน แบ่งเป็นมูลฝอยที่เกิดจากเทศบาล/อบต. ที่มีการให้บริการ จานวน 431 ตันต่อวัน และเป็น
มูลฝอยที่เกิดในเขตเทศบาล/อบต. ที่ไม่มีการให้บริการ 609 ตันต่อวัน (พิจารณาจากอัตราการเกิดมู ลฝอย
เทศบาลนคร 1.89 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เทศบาลเมือง 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวันเทศบาลตาบล 1.02
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน องค์การบริหารส่วนตาบล 0.91 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน : กรมควบคุมมลพิษ ปี 2550)
มีสถานที่กาจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ โดยเป็นการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) จานวน
3 แห่ ง ได้แ ก่ ระบบก าจั ดมู ล ฝอยเทศบาลนครสกลนคร เทศบาลต าบลพั ง โคนและเทศบาลต าบลท่ า แร่
มีปริมาณมู ลฝอยที่กาจัดถูกหลักวิชาการ 161.33 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 64.84 ของปริมาณมูลฝอยที่เก็บ
รวบรวมได้ ส่วนปริมาณมูลฝอย จานวน 87.67 ตันต่อวัน ถูกกาจัดในสถานที่กาจัดมูลฝอยแบบไม่ถูกหลัก
วิชาการกระจายทั่วไปในพื้นที่ 18 อาเภอของจังหวัด ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยสะสมตกค้างปริมาณ 21,869.82 ตัน
(อัตราการสะสมมูลฝอย 19.63 กิโลกรัมต่อคน) ส่งผลให้เป็นจังหวัดที่มีปริมาณมูลฝอยสะสมลาดับ 56 ของประเทศ
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2.1.3 การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบ ทิศทางการพัฒนาประเทศ
4 มิติโดยใช้ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด
การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยคานึงถึงความเชื่อมโยงกับกรอบ
ทิศทางการพัฒนาระดับประเทศ จากข้อมูลจากตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ซึ่งสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้จัดทาขึ้นมาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริงของพื้นที่ เพื่อสะท้อน
ถึงการพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยเปรียบเทียบกับค่ากลางของประเทศ และสามารถเชื่อ มโยงสู่ประเด็นปัญหา
และประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดการพัฒนา
จังหวัดสกลนคร สรุปได้ดังนี้
1. ภาพรวมสถานการณ์การพัฒนา
การพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดสกลนครยังอยู่ในระดับสูงกว่าระดับประเทศ โดยตัวชี้วัด
ภาพรวม (Composite Index) มีค่ากลางอยู่ที่ 31.27 จังหวัดสกลนครเท่ากับ 31.80 ซึ่งสูงกว่าค่ากลาง
0.53 เมื่ อ พิ จ ารณาทั้ ง 4 มิ ติ พบว่ า มิ ติ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของภาครั ฐ มี ค่ า กลางของประเทศอยู่ ที่ 45.68
จังหวัดสกลนครเท่ากับ 48.25 ซึ่งสู งกว่าค่ากลาง 2.57 เมื่อพิจ ารณาจากข้อมูล ตัว ชี้วัด ด้านการเติบโต
ทางเศรษฐกิจสีเขียว ค่ากลางของประเทศ อยู่ที่ 22.53 ของสกลนครอยู่ที่ 32.25 ซึ่งสูงกว่าค่ากลาง 9.71
และมิติด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีค่ากลางของประเทศอยู่ที่ 29.73 จังหวัดสกลนครเท่ากับ 30.98
ซึ่งสู งกว่า ค่ากลาง 1.25 เมื่อพิจารณาจากข้อมูล ตัว ชี้วัดปรากฏว่าการออมเฉลี่ ยต่อรายได้ของครัว เรือน
อัตราการว่างงาน การเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ตัวชี้วัดหลายตัวอยู่ในค่าที่ดีกว่าระดับประเทศ
ส่วนภาพรวมมิติการพัฒนาแบบทั่วถึง ค่ากลางระดับประเทศ 27.14 จังหวัดสกลนครเท่ากับ
15.71 ซึ่งต่ากว่าค่ากลาง 11.43 ระดับการพัฒนาในมิติการพัฒนาแบบทั่วถึง ในภาพรวมยังไม่ดีนัก ตัวชี้วัด
หลายตั ว อยู่ ต่ ากว่ า ระดั บ ค่ า กลางของประเทศ เช่ น ผู้ อ ยู่ ใ นระบบประกั น สั ง คมต่ อ ก าลั ง แรงงาน
ปีการศึกษาเฉลี่ยต่อประชากรไทยอายุ 15-59 ปี ค่าเฉลี่ย O-NET ประชากรที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจน
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ เป็นต้น
2. ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ
2.1 มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง
ภาพรวมของมิตินี้อยู่ในเกณฑ์ต่า ตัวชี้วัดหลายตัวอยู่ต่ากว่าระดั บค่ากลางของประเทศ ได้แก่
ร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร จานวนปี
การศึ ก ษาเฉลี่ ย ประชากรไทยอายุ 15-59 ปี และร้ อ ยละผู้ อ ยู่ ใ นระบบประกั น สั ง คมต่ อ ก าลั ง แรงงาน
จากข้อมูลข้างต้น จังหวัดจึงควรเน้นด้านการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของระบบประกันสังคม ต่อผู้อยู่ใน
กาลังแรงงานและผู้ประกอบอาชีพ/ธุรกิจส่วนตัวให้เข้ากับระบบประกันสังคม ด้านการศึกษาพบว่า ประชากร
มีปี การศึ ก ษาเฉลี่ ย ค่ อนข้า งต่ า ควรมี ร ะบบการติด ตามประชากรที่ อ ยู่ใ นวั ย เรี ยนเพื่ อ แนะแนวการศึก ษา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลดีต่อครอบครัว จังหวัด และประเทศ ให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
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2.2 มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ภาพรวมของมิตินี้อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่ากลาง โดยที่มีตัวชี้วัดที่สูงกว่าค่ากลาง ได้แก่ อัตรา
การเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน การออมเฉลี่ยต่อรายได้ครัวเรือน อัตราการว่างงาน ซึ่งทั้ง 4
ตัวชี้วัดนี้เป็นการเชื่อมโยงของรายได้ -หนี้สิน-การออม และ GPP ดังนั้น เมื่อมีรายได้น้อยหรือรายได้ลดลง
แต่ค่าใช้จ่ายคงที่หรือเพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลถึงการออม และผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP ของจังหวัดมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงลดลง จังหวัดจึงควรส่งเสริมด้านอาชีพ เช่น การแปรรูผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP
การขึ้นทะเบียน GI กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs เพิ่มรายได้ให้ประชากรวัยแรงงาน และผู้สูงอายุที่ยังทางานได้
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม GPP ของจังหวัดให้สูงขึ้นด้วย
2.3 มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว
ภาพรวมของมิตินี้อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีตัวชี้วัดบางตัวอยู่ต่ากว่าระดับค่ากลางของประเทศ
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ ปริมาณขยะ สัดส่ว นปริมาณไฟฟ้าภาคครัว เรือนต่อประชากร และ
สั ด ส่ ว นปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า ภาคที่ ไ ม่ ใ ช่ ค รั ว เรื อ นต่ อ GPP ซึ่ ง ทั้ ง 4 ตั ว ชี้ วั ด นี้ เป็ น เรื่ อ งของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงานของจังหวัด จังหวัดจึงควรรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่า อนุรักษ์ป่าไม้
ที่ เ หลื อ อยู่ และให้ มี ก ารประหยั ด พลั ง งานทั้ ง น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และไฟฟ้ า เนื่ อ งจากพลั ง งานทั้ ง 2 อย่ า ง
ไม่ส ามารถผลิ ตได้เอง และยั งถูกกาหนดราคาโดยผู้ ผ ลิ ตต่างประเทศเท่านั้น จัง หวัดยังสามารถสนับสนุ น
การผลิ ต พลั ง งานทดแทน เช่ น น าผลผลิ ต ทางการเกษตร ได้ แ ก่ แกลบ เศษเหง้ า มั น เศษวั ส ดุ เ หลื อ
เพื่อใช้ทดแทนน้ามันเชื้อเพลิง
2.4 มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ
ภาพรวมของมิตินี้สูงกว่าค่ากลางของประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภคที่จาเป็นต่อการดารงชีพต้องว่าได้รับการปรับปรุงและการจัดการที่ดีขึ้นโดยครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้ามีมากขึ้น ความสามารถในการเบิกจากงบประมาณของจังหวัดดีขึ้น รวมทั้งสถานพยาบาลที่ได้รับรอง
คุณภาพ HA จัดการได้ดีขึ้นมาก ส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงน้าประปา การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต การจัดเก็บภาษี
ต่ อ รายได้ ร วมยั ง มี ก ารจั ด เก็ บ ได้ ไ ม่ ค รบถ้ ว น จ าเป็ น ต้ อ งหาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข โดยจะต้ อ ง
มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด
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2.1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) จังหวัดสกลนคร
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน เป็นการประเมินผลการวิเคราะห์ตามสภาพพื้นที่
และทรัพยากรของจังหวัดที่มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

จุดแข็ง (Strength : S)
S๑

S2
S3

S4

S5

S6
S7

S8

ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาภู พ านอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ เป็ น แหล่ ง ความรู้ 19 ผลส าเร็ จ
ที่โดดเด่นในการประกอบอาชีพและดารงชีวิตของ
ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พื้นที่การผลิตอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาเกษตร
อินทรีย์

จุดอ่อน (Weakness : W)

W๑ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ คนต่ อ ปี (ปี ๒๕61) ต่ ากว่ า
38,000 บาท/คน/ปี (คนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์
จปฐ.) จ านวน 263 ครั ว เรื อ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
0.10
W๒ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น O-NET
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยู่ในระดับ
ต่ากว่าค่ากลางของประเทศ
หนองหารเป็ น ทะเลสาบน้ าจื ด ที่ ใ หญ่ อั น ดั บ 2 W๓ จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ของประเทศ มี ข นาด 77,016 ไร่ ที่ มี ศั กยภาพ
59 ปี ปี 2559 ของจังหวัดสกลนคร มีค่าเฉลี่ย
ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและ
7.90 ปี ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 8.90 ปี
การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ W4 อ่างเก็บน้าขนาดเล็กขาดระบบการกระจายน้าไปยัง
และวัฒนธรรมประเพณี)
แปลงเกษตรกร จานวน 155 แห่ง ซึ่งปริมาณน้า
ยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของเกษตรกร
ในพื้นที่
มี วั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย อาทิ มี ก ลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ W5 จังหวัดสกลนครมีโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด จานวน 16 โรง
จานวน ๖ กลุ่ม 2 เชื้อชาติ ได้แก่ ภูไท ไทญ้อ ไทโส้
ซึ่งทั้ง 16 โรง ไม่ผ่านมาตรฐาน GMP
ไทกะเลิง ไทโย้ย ไทลาวอีสาน คนไทยเชื้อสายจีน
และคนไทยเชื้อสายเวียดนาม
มี ส ถา นศึ กษา ทั้ ง ในร ะ บ บ อุ ด ม ศึ กษา แ ล ะ W6 การเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาจังหวัดสกลนคร
อาชีวศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ต้องผ่านเทือกเขาภูพานมีความคดเคี้ยวและลาดชัน
มีผ ลิต ภั ณฑ์ ที่ขึ้ น ทะเบี ย น GI ที่โ ดดเด่น ได้ แ ก่ W7 พื้นที่ที่มีการปลูกจริงในปัจจุบันในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร, หมากเม่าสกลนคร,
การปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้ผลผลิตต่า
น้ าหมากเม่ า สกลนคร, ข้ า วฮางหอมสกลทวาปี
และโคขุนโพนยางคา
มี โ รงพยาบาลแพทย์ แ ผนไทยและแพทย์ แ ผน
ผสมผสาน จานวน ๒ แห่ง
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โอกาส (Opportunities : O)

อุปสรรค (Threat : T)

O๑ นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
O2 ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560 25๗๙)

T1

O3 ทิศทางของแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

T3

O4 ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ( Thailand 4.0)

T4

O5 ยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ฉบับปรับปรุงใหม่
O6 แผนยุ ท ธศาสตร์ บ ริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า
(พ.ศ.2558 - 2569)
O7 ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานด้ านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565
O8 ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 –
2564
O9 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564 )
O10 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวั ดภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อ
ตอนบน ๒
O11 การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ในลั ก ษณะ 3 ประเทศ 9 จั ง หวั ด ที่ ใ ช้ เ ส้ น ทาง
หมายเลข 8 และ 12 ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา

T5

T2

ปั ญ หาภั ย ธรรมชาติ ท าให้ พื ช ผลทางการเกษตร
เสียหาย
ผลกระทบจากการเปิด ประชาคมอาเซี ย น ท าให้
สิ น ค้ า บางประเภทจะมี ก ารแข่ ง ขั น มากขึ้ น อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาการเคลือ่ นย้ายแรงงาน การก่อการร้าย
และโรคติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้าน
เกษตรกรทาการเกษตรแบบเชิ งเดี่ ย ว คือ การท า
การเกษตรประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลง โรคแมลงระบาด
ภัยธรรมชาติ
ในปี พ.ศ.2563 จะมี ก ารเปิ ด การค้ า เสรี ไทยออสเตรเลีย ซึ่งจะทาให้มีการนาเข้าเนื้อสัตว์รวมถึง
นมผงเข้า มาในประเทศไทยมากขึ้น ทาให้เ กษตร
ผู้ เ ลี้ ย งต้ อ งประสบปั ญ หาการแย่ ง ตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และนมโคจากต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของส่วนกลางอาจทาให้
การนานโยบายไปปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง
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จุดแข็ง (Strength)
๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นแหล่งความรู้ 19 ผลสาเร็จที่โดดเด่นในการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ แ ล ะ ด า ร ง ชี วิ ต ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ไ ด้ แ ก่
สายธารแห่ ง ชี วิ ต ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาภู พ านฯ, การเลี้ ย งโคเนื้ อ ทาจิ ม ะภู พ าน, การเลี้ ย งไก่ ด าภู พ าน,
การปลูกข้าวพันธุ์สกลนคร, การปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕, ลิ้นจี่ นพ.๑, การเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อควบคุม
ศัตรูพืชสวนไม้ผล, การผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว, การเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีลูกผสมในบ่อครัวเรือน,
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์, เกษตรทฤษฎีใหม่, การจัดการดินเค็มเพื่อปลูกข้าว, การจัดการดินลูกรังเพื่อปลูก
ไม้ผล, การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นเมือง, การปลูกยางพารา, หม่อนพันธุ์สกลนครและไหมพันธุ์นางตุ่ย
สกลนคร, การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร, การผลิตผ้าย้อมคราม
๒. พื้นที่ทาการเกษตรมีปริมาณมาก และมีศักยภาพในการสร้างรายได้มากถึง ร้อยละ 25.41 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (พ.ศ.2559)
ผลิตภัณฑ์
พื้นที่ปลูก (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)
ราคาเฉลี่ย
รายได้รวม
(บาท/ตัน)
(ล้านบาท)
ข้ า วเปลื อ กเหนี ย ว
1,811,446
647,267
11,714
7,581
(นาปี + นาปรัง)
ข้ า ว เ ป ลื อ ก เ จ้ า
484,914
164,424
13,794
2,268
(นาปี + นาปรัง)
ยางพารา
407,339
43,084
3,600
155
มันสาปะหลัง
80,072
132,618
1,970
261
อ้อยโรงงาน
22,231
226,681
1,200
272
มะม่วง
2,746
6,191
25,000
154
3. หนองหารเป็ น ทะเลสาบน้ าจื ด ที่ ใ หญ่ อั น ดั บ 2 ของประเทศ มี ข นาด 77,016 ไร่
ที่มีศักยภาพ ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้าหนองหาร จึงเป็นแหล่งความรู้ของผู้ที่สนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
4. แหล่งท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม ประกอบด้วย
 ธรรมะ ได้แก่ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดป่าสุทธาวาส วัดถ้าผาแด่น และแหล่ง
อารยธรรมขอมในพื้นที่วัดพระธาตุภูเพ็ก วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุดุม สะพานขอม ปราสาทบ้านพันนา
 ธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติ
ภูผาเหล็ก อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ และหนองหาร
 วัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส
ประเพณีวันภูไทโลก ประเพณีรวมน้าใจไทกะเลิง ประเพณีไทโส้
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่มีศักยภาพสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ตลอดจนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพน้อยให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถดึงดูดและรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
โดยสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดสกลนคร
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5. จังหวัดสกลนคร มีกลุ่มชาติพันธุ์ จานวน ๖ กลุ่ม 2 เชื้อชาติ ได้แก่ ภูไท ไทญ้อ ไทโส้ ไทกะเลิง
ไทโย้ย ไทลาวอีสาน คนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งแต่ละกลุ่มต่าง มีวัฒนธรรมประเพณี
ที่โดดเด่น สืบทอดและยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นตลอดมา และอยู่ด้วยกันด้วยความรักสามัคคีเป็น
น้าหนึ่งเดียวกันมาจนทุกวันนี้ จึงเป็นที่มาของการเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม
6. จังหวัดสกลนคร มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 3 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา จานวน 4 แห่ง
และสถานศึกษาของเอกชนซึ่งเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และงานวิ จัยเพื่อถ่ายทอดบริการวิชาการแก่
ชุมชน สามารถรองรับนักศึกษาภายในจังหวัด ภายนอกจังหวัด และต่างประเทศได้ จานวน 33,781 คน และ
ผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาและอาชีวะเข้าสู่ตลาดแรงงานปีละไม่น้อยกว่า 6,200 คน สามารถสร้าง
รายได้หมุนเวียนภายในจังหวัดสกลนคร จานวน 1,700 ล้านบาท/ปี
7. จังหวัดสกลนคร มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน GI ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าที่สาคัญ
ของจังหวัด ถือเป็นสิ่งสาคัญที่กลุ่มผู้ผลิต สามารถตั้งราคาให้สูงกว่าสินค้า และบริการปกติ ได้แก่
- ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร คือ ผ้าฝ่ายที่ผ่านกระบวนการย้อมครามธรรมชาติตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ทาให้ได้สีฟ้าอ่อนถึงสีน้าเงินเข้มเป็นมันวาว ไม่ตกสีและมีกลิ่นเฉพาะตัว (เลขที่คาขอ
49100027 ทะเบียนเลขที่ สช 58100068 ประกาศเมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2558)
- หมากเม่าสกลนคร คือ ผลหมากเม่าหลวงที่มีผลกลมเนื้อผลฉ่าน้า เปลือกบาง เมื่อสุกมีรสชาติหวาน
เปรี้ ย วฝาดหรื อ ขม มี ก ลิ่ น หอมผลไม้ เฉพาะตั ว ซึ่ง ปลู กในเขตพื้ น ที่ ของจั งหวั ด สกลนคร (เลขที่ ค าขอ
49100029 ทะเบียนเลขที่ สช 58100069 ประกาศเมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2558)
- น้าหมากเม่าสกลนคร คือ เครื่องดื่มน้าผลไม้ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเจือฝาด ได้จากการบีบอัด
ผลหมากเม่าหลวงสุก ผ่านกระบวนการเพื่อให้ได้น้าหมากเม่าแท้ น้าหมากเม่าพร้อมดื่ม และน้าหมากเม่าเข้มข้น ซึ่งผลิตใน
พื้นที่จังหวัดสกลนคร (เลขที่คาขอ 57100104 ทะเบียนเลขที่ สช 58100070 ประกาศเมื่อวั นที่ 11
มีนาคม 2558)
- ข้าวฮางหอมสกลทวาปี คือ ข้าวกล้องที่ได้จากการแปรรูปข้าวเปลือกเหนียวพันธุ์ กข.6 หรือ
ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในระยะเป็นน้านมยังไม่แก่จัด ที่ปลูกและนามาผ่านกรรมวิธีเฉพาะ
ตามหลักประเพณีการทาข้าวฮางที่สืบต่อกันมาในพื้นที่จั งหวัดสกลนคร (เลขที่คาขอ 49100026 ทะเบียน
เลขที่ สช 49100014)
- โคขุนโพนยางคา คือ เนื้อโคขุนคุณภาพสูงที่ผลิตจากโคเนื้อลูกผสมระหว่างโคสายพันธุ์ยุโรปกับ
สายพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งผ่านกระบวนการเลี้ยง การแปรสภาพและตัดแต่งอย่างถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสากล
และตามข้อกาหนดสหกรณ์ฯ โพนยางคา ผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร (เลขที่คาขอ 52100057 )
8. จังหวัดสกลนคร มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย จานวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานวัดคาประมง
ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจากสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกโดยใช้ยาสมุนไพรควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน ในการรักษาโรคสามารถพัฒนาไปสู่แพทย์
ทางเลือกได้
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จุดอ่อน (Weakness)
๑. จั ง หวั ด สกลนคร มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ คนต่ อ ปี (ปี ๒๕61) ต่ ากว่ า 38,000 บาท/คน/ปี
(คนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.) จานวน 263 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.11 โดยจัดอยู่ใน ลาดับที่ 56
ของประเทศ และลาดับที่ 16 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เรียงลาดับจากตกเกณฑ์มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด)
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน O-NET ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยู่ในระดับต่ากว่า
ค่ากลางของประเทศ โดยในระดับชั้น ม.3 ค่ากลางของประเทศ 34.95 คะแนน สกลนครเท่ากับ 34.07 คะแนน
๓. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 - 59 ปี ปี 2559 ของจังหวัดสกลนคร 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 ซึ่งปริมาณน้า
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่
5. จังหวัดสกลนครมี โรงฆ่าสั ตว์ทั้งหมด จานวน 16 โรง ซึ่งทั้ง 16 โรง ไม่ผ่ านมาตรฐาน GMP
เป็นอุปสรรคในการแข่งขันตลาดเนื้อสัตว์ในประชาคมประชาคมอาเซียน
6. การเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาจังหวัดสกลนคร ต้องผ่านเทือกเขาภูพานโดยใช้เส้นทางคมนาคมที่มี
ความคดเคี้ยวและลาดชัน ทาให้การคมนาคมขนส่ง ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น
7. พื้นที่ที่มีการปลูกจริงในปัจจุบันในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ปี 2558
- ข้าว
จานวน 1,247,271 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.24 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด
- มันสาปะหลัง จานวน
35,809 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.24 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด
- อ้อยโรงงาน จานวน
9,238 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.29 ของพื้นที่ทั้งหมด
- ยางพารา
จานวน
41,971 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.81 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด
การปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้ผลผลิตต่า
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
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2. ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560-25๗๙)
- ด้านความมั่นคง
- การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
- การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
- การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
- การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
4. ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ( Thailand 4.0)
- กลุ่มอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
- กลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
- กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
- กลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์อื่น ๆ
- กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง
5. แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้า (พ.ศ.2558 - 2569)
- การจัดการน้าอุปโภคบริโภค
- การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
- การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย
- การจัดการคุณภาพน้า
- การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
- การบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565
- แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง
- แผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิต ที่สาคัญของ
ประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
- แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ
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7. ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561 – 2564
- การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
- การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต
- การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
- การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
- การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
8. ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564 )
- บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
- แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
- สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค
- พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
9. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
- การพัฒนาการค้าชายแดนและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- พัฒนาการท่องเที่ยว
- พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10. การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในลั ก ษณะ 3 ประเทศ 9 จั ง หวั ด
ที่ใช้เส้นทาง หมายเลข 8 และ 12 ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา

อุปสรรค (Threats)
1. ปัญหาภัยธรรมชาติทาให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
2. ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน ทาให้สินค้าบางประเภทจะมีการแข่งขันมากขึ้นอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน การก่อการร้าย และโรคติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้าน
3. เกษตรกรท าการเกษตรแบบเชิ ง เดี่ ย ว คื อ การท าการเกษตรประเภทใดประเภทหนึ่ ง
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งต่ อ ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากสภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลง
โรคแมลงระบาด ภัยธรรมชาติ
4. ในปี พ.ศ.2563 จะมีการเปิดการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งจะทาให้มีการนาเข้าเนื้อสัตว์
รวมถึงนมผงเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ทาให้เกษตรผู้เลี้ยงต้องประสบปัญหาการแย่งตลาดของผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์และนมโคจากต่างประเทศ
5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของส่วนกลางอาจทาให้การนานโยบายไปปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง

๒๓๖

1.2.1.5 การกาหนดกลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยใช้ TOWS Matrix
จุดแข็ง (S) + โอกาส (O)
S1
S2
S3
S4
S5

S7
S8

SO1
SO2

SO3
SO4
SO5
SO6

กลยุทธ์
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(S1,O1,O2,O3,O4,O6,O7)
- ส่งเสริม/สนับสนุนสถาบันเกษตรกร
และเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชน
ในภาคเกษตรกรรม
(S2,S3,O2,O4,O5,O7,O8,O9)
- ส่งเสริมการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ
คุณภาพและมาตรฐาน
(S2,S7,O1,O2,O4,O7,O8,O9)
- สนับสนุนการท่องเที่ยว 3 ธรรม
(S4,S5,O2,O3,O4,O6,O7,O8,O9,O10)
- ส่งเสริมการบูรณาการการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(S3,S4,O2,O3,O5,O7)
- สนับสนุนการขึ้นทะเบียน GI เพื่อเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์
(S7,O1,O2,O3,O4,O7,O8,O9)
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S6

จุดแข็ง (S)
โอกาส (O)
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
O1 - นโยบายคณะรัฐมนตรี
เป็นแหล่งความรู้ 19 ผลสาเร็จที่โดดเด่นในการประกอบอาชีพ
O2 - ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560-25๗๙)
และดารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
O3 - ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- พื้นทีก่ ารผลิตอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาเกษตรอินทรีย์
O4 - ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ( Thailand 4.0)
- หนองหารเป็นทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ มีขนาด O5 - แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้า (พ.ศ.2558 77,016 ไร่
ที่ มี ศั ก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น แหล่ ง น้ า
2569)
เพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว
O6 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
- แหล่งท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม (ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม
ของไทย พ.ศ. 2558 – 2565
ประเพณี)
O7 - ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561 – 2564
- มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีกลุม่ ชาติพันธุ์ จานวน ๖ กลุ่ม 2 เชื้อ
O8 - ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนา
ชาติ ได้แก่ ภูไท ไทญ้อ ไทโส้ ไทกะเลิง ไทโย้ย ไทลาวอีสาน คนไทย
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564 )
เชื้อสายจีน และคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งแต่ละกลุ่มต่าง มี
O9 - ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
วัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่น สืบทอดและยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณี O10 - การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะ 3
จากรุ่นสู่รุ่น และอยู่ด้วยกันด้วยความรักสามัคคีเป็นน้าหนึ่งเดียวกันมา
ประเทศ 9 จังหวัด ที่ใช้เส้นทาง หมายเลข 8 และ 12 ในด้าน
จนทุกวันนี้
การศึกษา วัฒนธรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา
- มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งในระบบอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตที่คณ
ุ ภาพ
- มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน GI ที่โดดเด่น ได้แก่ ผ้าครามธรรมชาติ
สกลนคร, หมากเม่าสกลนคร, น้าหมากเม่าสกลนคร, ข้าวฮางหอม
สกลทวาปี และโคขุนโพนยางคา
- มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย จานวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท และมีโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จานวน 2 แห่ง

๒๓๗

จุดแข็ง (S) + อุปสรรค (T)
จุดแข็ง (S)

กลยุทธ์

T1

- ญหาภัยธรรมชาติทาให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย

ST1

T2

- ผลกระทบจากการเปิ ด ประชาคมอาเซี ย น ท าให้ สิ น ค้ า บาง
ประเภทจะมี ก ารแข่ ง ขั น มากขึ้ น อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน การก่อการร้าย และโรคติดต่อจากประเทศ
เพื่อนบ้าน

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิง
ปริมาณ คุณภาพและมาตรฐานทั้งด้าน
การเกษตรและการท่องเที่ยว
(S2,S3,S4,S5,S7,T2,T3,T4,T5)

ST2

- เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ ประชาชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (S1,T1,T4)

ST3

- เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และฟืน้ ฟูป่า
อนุรักษ์ป่าต้นน้าเชิงบูรณาการ (S1,T1)

T3

- เกษตรกรท าการเกษตรแบบเชิ งเดี่ ย ว คื อ การท าการเกษตร
ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีความเสี่ ยงต่อความ
เสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากสภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลง
โรคแมลงระบาด ภัยธรรมชาติ

T4

- ในปี พ.ศ.2563 จะมี ก ารเปิ ด การค้ า เสรี ไทย-ออสเตรเลี ย
ซึ่งจะทาให้มีการนาเข้าเนื้อสัตว์รวมถึงนมผงเข้ามาในประเทศไทย
มากขึ้น ทาให้เกษตรผู้เลี้ยงต้องประสบปัญหาการแย่งตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และนมโคจากต่างประเทศ

T5

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายของส่วนกลางอาจทาให้การนานโยบาย
ไปปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง
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S1 - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เป็นแหล่งความรู้ 19 ผลสาเร็จที่โดดเด่นในการประกอบอาชีพ
และดารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
S2 - พื้นทีก่ ารผลิตอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาเกษตรอินทรีย์
S3 - หนองหารเป็นทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ มีขนาด
77,016 ไร่ ที่ มี ศั กยภาพที่ จะพั ฒนาไปสู่ การเป็ นแหล่ งน้ าเพื่ อ
การเกษตรและการท่องเที่ยว
S4 - แหล่งท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม (ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม
ประเพณี)
S5 - มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีกลุ่มชาติพันธุ์ จานวน ๖ กลุ่ม 2 เชื้อชาติ
ได้แก่ ภูไท ไทญ้อ ไทโส้ ไทกะเลิง ไทโย้ย ไทลาวอีสาน คนไทยเชื้อ
สายจีน และคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งแต่ละกลุ่มต่าง มีวัฒนธรรม
ประเพณีที่โดดเด่น สืบทอดและยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น
และอยู่ด้วยกันด้วยความรักสามัคคีเป็นน้าหนึ่งเดียวกันมาจนทุกวันนี้
S6 - มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งในระบบอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตที่คณ
ุ ภาพ
S7 - มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน GI ที่โดดเด่น ได้แก่ ผ้าครามธรรมชาติ
สกลนคร, หมากเม่าสกลนคร, น้าหมากเม่าสกลนคร, ข้าวฮางหอม
สกลทวาปี และโคขุนโพนยางคา
S8 - มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย จานวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท และมีโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จานวน 2 แห่ง

อุปสรรค (T)

๒๓๘

จุดอ่อน (W) + โอกาส (O)
จุดอ่อน (W)
W1 - มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ปี ๒๕61) ต่ากว่า 38,000 บาท/คน/ปี
(คนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.) จานวน 263 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
0.11
W2 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน O-NET ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาอยู่ในระดับต่ากว่าค่ากลางของ
W3 - จานวนปีการศึกษาเฉลีย่ ของประชากรอายุ 15 - 59 ปี ปี 2559
ของจังหวัดสกลนคร มีค่าเฉลี่ย 7.90 ปี ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลีย่ ระดับประเทศ
8.90 ปี

W5 - มีโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด จานวน 16 โรง ซึ่งทั้ง 16 โรง ไม่ผ่านมาตรฐาน
GMP
W6 - การเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุม์ าจังหวัดสกลนคร ต้องผ่านเทือกเขา
ภูพานโดยใช้เส้นทางคมนาคมทีม่ คี วามคดเคี้ยวและลาดชัน
W7 - พื้นที่ที่มีการปลูกจริงในปัจจุบันปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้
ผลผลิตต่า

O1

- นโยบายคณะรัฐมนตรี

O2

- ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560-25๗๙)

O3

- ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

O4

- ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ( Thailand 4.0)

O5

กลยุทธ์
WO1 - ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
(W1,O1,O2,O3,O4,O7,O8,)

WO2 - เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะ
ของคนทุกกลุ่ม
- แผนยุ ทธศาสตร์ บริ หารจั ดการทรั พยากรน้ า (พ.ศ.2558 (W2,W3,O1,O2,O3)
2569)

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง WO3 - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าให้เป็นระบบ
ของไทย พ.ศ. 2558 – 2565
(W4,O2,O3,O5,O7,O8)
O7 - ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561 – 2564
WO4 - เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐน GMP
O8 - ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนา
(W5, O2,O3,O4,O7,O8,O9,)
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564 )
WO5 - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
O9 - ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
จัดการพื้นที่การปลูกพืชการเกษตร
O10 - การสร้ างความสัม พัน ธ์กั บประเทศเพื่อ นบ้ านในลัก ษณะ 3
ให้เหมาะสม (W7, O3,O4,O5,
ประเทศ 9 จังหวัด ที่ใช้เส้นทาง หมายเลข 8 และ 12 ในด้าน
O7,O8,O9)
การศึกษา วัฒนธรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา
O6
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W4 - อ่างเก็บน้าขนาด เล็กขาดระบบการกระจายน้าไปยังแปลงเกษตรกร
จานวน 155 แห่ง ซึ่งปริมาณน้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกรในพื้นที่

โอกาส (O)

๒๓๙

จุดอ่อน (W) + อุปสรรค (T)
จุดอ่อน (W)
W1

- มีรายได้เฉลีย่ ต่อคนต่อปี (ปี ๒๕61) ต่ากว่า 38,000 บาท/คน/ปี
(คนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.) จานวน 263 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
0.11

อุปสรรค (T)
T1
T2

W2 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน O-NET ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาอยู่ในระดับต่ากว่าค่ากลางของ
W3 - จานวนปีการศึกษาเฉลีย่ ของประชากรอายุ 15 - 59 ปี ปี 2559
ของจังหวัดสกลนคร มีค่าเฉลี่ย 7.90 ปี ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลีย่ ระดับประเทศ
8.90 ปี
W4 - อ่างเก็บน้าขนาด เล็กขาดระบบการกระจายน้าไปยังแปลงเกษตรกร
จานวน 155 แห่ง ซึ่งปริมาณน้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกรในพื้นที่

T3

T4

W6 - การเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุม์ าจังหวัดสกลนคร ต้องผ่านเทือกเขา
ภูพานโดยใช้เส้นทางคมนาคมทีม่ คี วามคดเคี้ยวและลาดชัน
W7 - พื้นที่ที่มีการปลูกจริงในปัจจุบันปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้
ผลผลิตต่า

T5

- ปัญหาภัยธรรมชาติทาให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย

WT1 - เพิ่มประสิทธิภาคการผลิตเพื่อเพิม่
รายได้ให้กับประชาชน (W1,W7,T2,
- ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน ทาให้สินค้าบาง
T3,T4,T5)
ประเภทจะมี การแข่ งขั นมากขึ้ นอาจก่อ ให้เ กิด ปัญ หาการ
เคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน การก่ อ การร้ า ย และโรคติ ด ต่ อ จาก WT2 - เพิ่ทประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐด้านการศึกษา (W2,W3, T5)
ประเทศเพื่อนบ้าน
- เกษตรกรทาการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว คือการทาการเกษตร WT3 - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ
ทรัพยากรน้าให้เป็นระบบ (W4,T1,T5)
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เปลีย่ นแปลง
WT4 - เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐน GMP
โรคแมลงระบาด ภัยธรรมชาติ
(W5,T2,T4,T5)
- ในปี พ.ศ.2563 จะมีการเปิดการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย
ซึ่ ง จะท าให้ มี ก ารน าเข้ า เนื้ อ สั ต ว์ ร วมถึ ง นมผงเข้ า มาใน
ประเทศไทยมากขึ้น ทาให้เกษตรผู้เลี้ยงต้องประสบปัญหา
การแย่ ง ตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นื้ อ สั ต ว์ และนมโคจาก
ต่างประเทศ
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายของส่วนกลางอาจทาให้การนา
นโยบายไปปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง
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W5 - มีโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด จานวน 16 โรง ซึ่งทั้ง 16 โรง ไม่ผ่านมาตรฐาน
GMP

กลยุทธ์
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๒.๒ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร
“เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง”

๒.๓ ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร
เป้าหมายรวม
“ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน ”
ตัวชี้วัดรวม
๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา
๒) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา

๒.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสกลนคร
ประเด็นการ
พัฒนาที่

ประเด็นการพัฒนา

๑

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒

การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

๓

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

๔

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

๕

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

2.4.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยนวัตกรรมสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน
2) เพื่อพัฒนาจังหวัดสกลนครเป็นมหานครแห่งพฤกษเวช
3) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดให้ มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้ องกับความ
ต้องการของตลาด
4) เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี)
ของจังหวัดสกลนคร เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย
5) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6) เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งบู ร ณาการ
มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7) เพื่อให้การบริหารงานของจังหวัดสกลนครเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
สามารถอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการของจังหวัด
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2.4.2 เป้าหมาย ตัวชีว้ ัด และแนวทางการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
๑.๑ พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน

ตัวชี้วัด

2565
3

500

500

500

3,000

4,000

5,000

๒๕61
๑.๑.๑ ร้อยละของ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
3
จังหวัดสกลนคร (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา
๑.๑.๒ จานวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน 300
500
สินค้าการเกษตรปลอดภัย
(GAP/Organics/Safety Level) เพิ่มขึ้น
1.1.3 จานวนพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์
1,000 2,000
เพิ่มขึ้น/ไร่
๑.๑.3 ร้อยละของจานวนสถาบันเกษตรกร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ของจานวนสถาบันที่นามาจัด

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

80

1.1.4 จานวนผู้ผ่านการอบรมเกษตร
Smart farmer เพิ่มขึ้น

300

300

300

300

300

50

60

70

80

90

1.2 เป็นมหานครแห่งพฤกษเวช 1.2.1 ร้อยละของครัวเรือนที่มีการปลูก
สมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน อย่างน้อย ๕
รายการ

แผนงาน/แนวทางการพัฒนา
๑.1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งใน
เชิงปริมาณ คุณภาพและมาตรฐาน
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ค่าเป้าหมาย
๒๕62 ๒๕63 ๒๕64
3
3
3

1.1.1.2. สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
เกษตรกร และเสริมสร้างศักยภาพ
ให้ประชาชนในภาคเกษตรกรรม

1.2.1.1 ส่งเสริมการปลูกและใช้พืช
สมุนไพร
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
1.2.2 ร้อยละจานวนสถานศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสมุนไพร
1.2.3 จานวนแปลงปลูกสมุนไพรต้นแบบ
ในป่าเศรษฐกิจครอบครัว
1.2.4 จานวนรายการผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

๒๕61
50

ค่าเป้าหมาย
๒๕62 ๒๕63 ๒๕64
70
90
100

2565
100

แผนงาน/แนวทางการพัฒนา
1.2.1.2 รวบรวมภูมิปัญญาด้านพฤกษเวช

30

50

70

70

70

80

90

100

100

1.2.5 จานวนผู้ประกอบการด้านสมุนไพร

50

60

70

80

80

1.2.6 มีองค์กรต้นแบบด้านสมุนไพร

6

10

14

18

18
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10
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด

๒.๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในจังหวัดให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและสอดคล้อง กับ
ความต้องการของตลาด

๒.๑.๑ ร้อยละจานวนผู้ประกอบการ
SMEs ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
๒.๑.๒ ร้อยละของจานวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
๒.๑.๓ ร้อยละของรายได้จากการ
จาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา
2.2.1 จานวนแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม
ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
๒.๒.๒ ร้อยละของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

๒๕61
๕

ค่าเป้าหมาย
๒๕62
๒๕63
๕
๘

๒๕64 2565
๘
8

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

10

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

10

3

3

3

3

3

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

10

๒.๒.3 ร้อยละของจานวนนักท่องเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

5

5

5

5

5

๒.๓ จังหวัดสกลนครเป็น ๒.๓.๑ ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
จุดเชื่อมการคมนาคมขนส่ง รวมจังหวัดสกลนคร (GPP) สาขาการ
สู่อาเซียนและจีนตอนใต้
ขนส่งสถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา

3

3

3

3

๒.๒ แหล่งท่องเที่ยว 3
ธรรมของจังหวัดสกลนคร
เป็นที่ยอมรับอย่าง
แพร่หลายมากขึ้น

แนวทางการพัฒนา
๒.๑.๑.๑ สร้างขีดความสามารถในการค้า
การลงทุน

๒.๒.๑.๑ สนับสนุนการท่องเที่ยว 3 ธรรม
(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี)

๒.๓.๑.๑ เพิ่มศักยภาพในการคมนาคมขนส่ง
ทั้งทางบกและทางอากาศ

243

เป้าหมาย

244

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
๒๕62
85

๓.๒ มีการพัฒนาครอบครัว ๓.2.1 จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ชุมชนและสังคมให้เกิด
ประชากรอายุ 15 – 59 ปี เพิ่มขึ้น
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.2.2 ร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาสายสามัญและอาชีพสูงขึ้น
๓.2.3 ร้อยละของประชาชนวัยเรียนทุก
ระดับ มีการศึกษาขั้นพื้นฐานและจบ
ภายในกาหนด
๓.2.4 ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการ
พัฒนาฝีมือเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

๙.1

๙.2

๙.3

๙.4

9.5

๓

๓

๔

๔

5

๙๐

๙๐

๙๕

๙๕

95

15

20

25

30

35

3.3 มีพัฒนาการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชุมชนและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ

20

20

20

20

25

300

300

300

300

300

ตัวชี้วัด

๓.๑ ประชาชนมีคุณภาพ 3.๑.1 ร้อยละของครัวเรือนหมู่บ้าน
ชีวิตที่ดีและดารงชีวิตตาม เศรษฐกิจพอเพียง มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความจาเป็นพื้นฐาน

3.3.1 ร้อยละผู้เข้าเรียนในวิชาที่ใช้
ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น
3.3.2. จานวนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษา
กาหนดให้สอดคล้องกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ

๒๕64
95

2565
97

แนวทางการพัฒนา
๓.๑.๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒.๑.๑ เสริมสร้างการเรียนรู้และ
ทักษะของคนทุกกลุ่ม

244

๒๕61
80

ค่าเป้าหมาย
๒๕63
90

เป้าหมาย

3.3.1.1 ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา
ทุกระดับใช้ภาษาต่างประเทศ

245

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
เป้าหมาย
๔.๑ บริหารจัดการรัพยากร
ธรรมชาติอย่างบูรณาการ
มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

๒๕61
๒

๒๕62
๒

๒๕63
๒

๒๕64
๒

2565
2

๔.๑.๒ ร้อยละจานวนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก
ได้รับการทวงคืนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา

๑๕

๑๕

๑๕

๑๕

15

๔.๑.๒.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๔.๑.๒.๒ ฟื้นฟูแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม
ในทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ

4.1.3 ร้อยละ สถิติคดีที่เกี่ยวกับป่าไม้
และการทาลายทรัพยากรธรรมชาติลดลง

15

20

25

30

35

4.1.3.1 การดาเนินมาตรการทางกฎหมาย
อย่างเข้มงวด

๔.๑.๑ ร้อยละจานวนพื้นที่ป่าไม้ของ
จังหวัดสกลนครเพิ่มขึ้น

๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพทรัพยากรป่าไม้
๔.๑.๑.๒ การเพิ่มขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศและคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด
245

246
เป้าหมาย
๔.๒ บูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาวิกฤติการน้าแล้ง อุทกภัย
ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งจาก
การใช้ประโยชน์จากน้า ภาค
เกษตรกรรมและภาคประชาชน

ตัวชี้วัด
๔.๒.๑ มีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
และการเกษตรสาหรับชุมชนหมู่บ้าน
เป้าหมายที่ขาดแคลนน้า เพิ่มขึ้น

๒๕61
25

๒๕62
25

๒๕63
25

๒๕64
25

2565
25

25

25

25

25

25

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

80

๑๐

15

20

25

25

15

15

18

20

20

100

100

100

100

100

15

15

15

15

15

แนวทางการพัฒนา
๔.๒.๑.๑ ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนา
แหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
๔.๒.๑.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้า
ภาคการเกษตร
๔.๒.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ปัญหาอุทกภัย
๔.๓.๑.๑ ส่งเสริมการควบคุมและลดมลพิษ
ทางน้า
4.3.2.1 การจัดการขยะมูลฝอยเชิงรุก

246

๔.๒.๒ จานวนพื้นที่อุทกภัยได้รับการแก้ไข
ปัญหาเพิ่มขึ้น
๔.๓ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้าน ๔.๓.๑ ร้อยละ แหล่งน้าผิวดินทีมีคุณภาพ
น้า อากาศ ขยะมูลฝอยและของเสีย อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป
อันตราย โดยการมีสว่ นร่วมของภาคี ๔.๓.๒ ร้อยละของปริมาณน้าเสียในชุมชนเมือง
เครือข่ายอย่างเป็นระบบและมี
ผ่านการบาบัดอย่างถูกหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน แก้ไข
๔.๓.๓ ร้อยละการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ลด และขจัดมลพิษที่อาจส่งผล
ประโยชน์ใหม่ เพิ่มขึ้น
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓.๔ ร้อยละของ ครัวเรือน วัด โรงเรียน
สถานที่ราชการ มีการจัดการขยะต้นทาง
๔.๓.๕ ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยกาจัด
ถูกหลักวิชาการ เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย

247
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔.๔ เพิ่มขีดความสามารถการ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓.๖ ร้อยละขยะมูลฝอยตกค้างได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพิ่มขึ้น
๔.๔.๑ จานวนหมู่บ้านมีแผนบริหาร
จัดการและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศระดับหมู่บ้าน

4.4.1 จานวนครัวเรือนที่ได้รับการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานและการอนุรักษ์

๒๕61
80

๒๕62
100

๒๕63
100

๒๕64
100

2565
100

10

10

10

10

10

1,500

1,500

1,500

1,500

แนวทางการพัฒนา

๔.๔.๑ ส่งเสริมจานวนหมู่บ้านให้มีแผน
บริหารจัดการและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศระดับตาบล
4.4.2 ส่งเสริมประชาชนในพื้นที่เตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
1,500 4.4.1.1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
และการอนุรักษ์พลังงาน

247

4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้
พลังงานทดแทนใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย

248

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2561

2562 2563

แนวทางการพัฒนา
2564

2565

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

85

๕.1.๒ ร้อยละของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ได้มาตรฐาน
๕.๒ มีการบริหารกิจการ
๕.๒.๑ ร้อยละของข้าราชการบรรจุใหม่ที่ผ่าน
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
การฝึกอบรมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ธรรมาภิบาลในการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
บริหารงานจังหวัดแบบ
๕.๒.๒ ร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับ
บูรณาการเพื่อการพัฒนา
การแก้ไขตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
๕.๒.3 จานวนกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริม
การป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มขึ้น
๕.๓ มีการรักษาความมั่นคง ๕.๓.๑ ร้อยละของการชุมนุมโดยสงบในพื้นที่
ความสงบเรียบร้อยความ
และไม่มีสถานการณ์รุนแรงจนถึงขั้นต้องใช้
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กาลังสลายการชุมนุม

95

95

95

95

95

๙๐

๙๐

๙๕

๙๕

95

๘5

๘5

๘5

๘5

85

๑0

๑0

๑0

๑0

10

๙๕

๙๕

๙๕

๙๕

95

๕.1.๑.๑ พัฒนาสมรรถนะข้าราชการจังหวัด
สู่องค์การสมรรถนะสูง

๕.๒.๑.๑ ส่งเสริมการนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารจังหวัด
248

๕.๑ มีการบริการประชาชน ๕.1.๑ ร้อยละของประชาชนที่มีความ
อย่างประทับใจ
พึงพอใจในบริการของจังหวัด

๕.๓.๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความ
มั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2561

2562 2563

แนวทางการพัฒนา
2564

2565

85

86

87

88

88

๕.๓.๓ ร้อยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

80

5.3.4 ร้อยละของปัญหาด้านแรงงาน
ทั้งในระบบและแรงงานนอกระบบ ได้รับการ
แก้ไข

95

95

95

95

95

5.3.5 ร้อยละคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ลดลง
จากปีที่ผ่านมา

50

50

50

50

50

249

๕.๓.๒ ร้อยละการจับกุมผู้กระทาความผิดคดี
อุกฉกรรจ์

250

