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บทที่ ๓
การวิเคราะห์ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาจังหวัดสกลนคร
การวิ เคราะห์ ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด สกลนคร เป็ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางด้ า นเศรษฐกิ จ
ข้อมูลทางด้านสังคมและความมั่นคง ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ
(การพัฒนาแบบทั่ว ถึง, 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 อมภายนอกของจังหวัด สกลนคร เพื่ อค้ นหาโอกาส (Opportunities)
และอุป สรรค (Threats) โดยใช้วิธีการประชุมระดมสมอง (Brainstorming) ของคณะกรรมการบริห ารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสกลนคร คณะอนุกรรมการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดสกลนคร

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ
1) ขนาดเศรษฐกิจ
เศรษฐกิ จ จั งหวัด สกลนครมี ข นาดเล็ ก ปี 2558 มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม ณ ราคา
ประจ าปี เท่ า กั บ 46,837 บาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 0.3 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ
(Gross Domestic Product : GDP) และร้อ ยละ 3.5 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
จัดอยู่ในลาดับที่ 12 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลาดับที่ 47 ของประเทศ
ตารางแสดงข้อมูลสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ
ประเทศ/จังหวัด
ประเทศ (GDP)
สกลนคร (GPP)

2558p
ณ ราคาประจาปี
13,672,851
46,837

สัดส่วนร้อยละ
100.00
0.3

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

2558p
ณ ราคาประจาปี
1,327,918
46,837

สัดส่วนร้อยละ
100.00
3.5

แผนภูมิแสดงขนาดเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร (เปรียบเทียบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
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2) รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร
ในปี 2558 จังหวัดสกลนคร มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี จานวน 57,559 บาท โดยอยู่
ลาดับที่ 66 ของประเทศ และอยู่ลาดับที่ 11 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนภูมิเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560)

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
ตารางแสดงการขยายตัวผลิตภัณฑ์มลรวมจังหวัด (CVMs)
ประเทศ/
ภาค/
จังหวัด

2553r
GPP

2554r
GPP

ประเทศ 8,232,395 8,301,560
ภาค
729,919 782,985
อีสาน
สกลนคร 26,231
27,345

2555r
อัตรา
การ
ขยายตัว

2556r

GPP

อัตรา
การ
ขยายตัว

0.8
7.3

8,902,825
843,700

4.3

29,853

2557r

GPP

อัตรา
การ
ขยายตัว

7.2
7.8

9,146,100
850,256

9.2

30,012

2558p

อัตราการ
ขยายตัว
เฉลี่ย 5 ปี

GPP

อัตรา
การ
ขยายตัว

GPP

อัตรา
การ
ขยายตัว

2.7
0.8

9,229,755
843,551

0.9
-0.8

9,501,222
862,787

2.9
2.3

2.9
3.5

0.5

29,637

-1.2

29,254

-1.3

2.3

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560)
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4) สาขาการผลิตที่สาคัญ
ในปี 2558 สาขาการผลิตที่ทารายได้มากที่สุดของจังหวัดสกลนครคือสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์
การป่ าไม้ มี มูลค่า 11,495 ล้านบาท รองลงมา คือสาขาการศึกษา มีมูลค่า 10,245 ล้ านบาท สาขาการขายส่ ง
การขายปลีก มีมูลค่า 5,631 ล้านบาท และสาขาตัวกลางทางการเงิน มีมูลค่า 4,085 ล้านบาท ตามลาดับ
แผนภูมิแสดงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร ราคาประจาปี 2558

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560)

แผนภูมิแสดงรายได้แยกตามสาขาการผลิตที่มีรายได้สูง 4 ลาดับแรกของจังหวัดสกลนคร
ณ ราคาประจาปี (พ.ศ. 2554-2558)

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560)
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เศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร ในปี 2560
เศรษฐกิจจังหวัดสกลนครปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.8 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ ที่ ร้อยละ 2.0 – 3.6 ) ขยายตัว เพิ่ มขึ้นเล็ กน้อยจากปี 2559 โดยมี การใช้จ่ายภาครัฐ เป็ นแรง
ขับเคลื่อนที่สาคัญ
ด้านอุปทาน มีแนวโน้มขยายตัวจากปี 2559 ตามการผลิตภาคเกษตรที่คาดว่าจะขยายตั ว
ร้อยละ 1.3 (โดยมีช่ วงคาดการณ์ ที่ ร้ อยละ - 0.1 – 2.5) ชะลอลงจากปี 2559 และรายได้ เกษตรกรคาดว่ า
จะขยายตัวตามผลผลิต ภาคเกษตร ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวแบบชะลอตัวเช่นเดียวกัน ส่วนภาคบริการคาด
ว่าจะขยายตัวจากปีก่อน
ด้านอุปสงค์ ภายในจังหวัดคาดว่ามีแนวโน้มขยายตั วจากปี 2559 โดยการใช้จ่ายภาครั ฐ
คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 13.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 12.2-14.3) จากรายจ่ายลงทุนตามการ
ดาเนินนโยบายของรัฐบาล ด้านการแก้ไขช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาตกต่าและการบริโภค
ภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัว เนื่องจากมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานรากของภาครัฐยังเป็น
ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัว
ด้า นเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้ อทั่ว ไปในปี 2560 คาดว่าจะอยู่ที่
ร้อยละ 1.2 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในจังหวัด
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3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคมและความมั่นคง
สกลนคร ซึ่งมีบทบาทตามภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ ประชาชนและความมั่นคง
ภายในที่สาคัญหลายภารกิจ เช่น การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อประชาชน
และสังคม งานกิจการมวลชน การรักษาความมั่นคงชายแดน งานการข่าว การจัดการปัญหาสถานะบุคคล
เป็ น ต้น ทั้งนี้ การจะก่อให้ เกิดความสงบสุ ขได้อย่างแท้จริง การปฏิ บั ติงานจะต้องมี การบู รณาการร่วมกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อสร้างระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในให้ได้มาตรฐาน
มีความเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่น ได้รับการยอมรับจากประชาชน องค์กร/หน่วยงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ สถานการณ์ในปัจจุบันที่ จังหวัดสกลนครเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมปัญหาอาชญากรรม
ปัญ หาความคิดเห็น ที่แตกต่างของประชาชน หรือปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยภายใน ซึ่งจังหวัดสกลนคร
เป็นผู้รับผิดชอบหรือสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือกาหนดมาตรการในการดาเนินงาน ทั้งนี้การดาเนินการ
ในการรักษาความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคงทุกด้านที่อยู่ในอานาจหน้าที่ฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นฝ่ายพลเรือน
ต้ อ งมี ก ารบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานความมั่ น คงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ไม่ ว่าจะเป็ น สภาความมั่ น คงแห่ งชาติ
กองอานวยการรักษาความมั่นคง ภายใน ทหาร ตารวจ ฯลฯ เพื่อคุ้มครองและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย และ
ความผาสุกในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนและประเทศในภาพรวม ดังนี้

1) ภัยคุกคาม
จังหวัดสกลนคร มีภัยคุกคาม ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ปัญหาการทาลาย
ป่าไม้ ปัญหาการก่อการร้าย ปัญหาการค้าอาวุธ ปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาการฟอกเงินอาชญากรรม
คอมพิว เตอร์ ซึ่งปั ญ หาส่ ว นใหญ่ อยู่ ในระดับปกติ และไม่รุน แรง มีเพี ยงปัญ หายาเสพติด ที่มีระดับ รุนแรง
ในบางอาเภอ คือ อาเภอเมืองสกลนคร อาเภอสว่างแดนดิน อาเภอวาริชภูมิ อาเภอเต่างอย

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

๓) การจัดระเบียบสังคม
ด้วยในปัจจุบันจังหวัดสกลนคร มีสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอยู่หลายประเภท โดยสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทเหล่านี้จะมี
กฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพื่อกากับดูและและการดาเนินกิจการ กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทา
หน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม กากับดูแล ให้สถานประกอบกิจการดาเนินกิจการเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง และมี
มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อสังคมและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งความสงบเรียบร้อย
ของสั งคม จากสถิติข้อมูล สถานประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้นในพื้นที่จังหวัดสกลนคร แบ่งเป็นประเภท
ได้ ดั งนี้ เช่ น สถานบริ การร้ าน เกมส์ อิ น เตอร์เน็ ต คาราโอเกะ โรงรับ จ าน า ร้านจาหน่ ายสุ ราทุ ก ประเภท
ร้านจาหน่ายยาสูบทุกประเภท สถานที่ทาสุราชุมชน เป็นต้น
นอกจากสถานประกอบกิจการข้างต้นแล้ว ยังพบว่าในพื้นที่จังหวัดสกลนครมีการดาเนินกิจกรรม
ของกลุ่มบุคล อันมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม เช่น การเรี่ยไร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การเรี่ยวไร พ.ศ.๒๔๘๗ การเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘
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ปั จจุ บั น ปรากฏว่าสถานประกอบกิจการและการดาเนิ นกิจกรรมดังกล่ าว มีแนวโน้มเพิ่ มขึ้น
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 เป็ น ไป
ตามกฎหมายมีจานวนน้อย ดูแลไม่ทั่วถึง เป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบกิจกระทาการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย
สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมและประชาชน จนมีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กากับดูแล และมีการจับกุมดาเนินคดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจา ดังนั้น ในการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องสร้างเครือข่ายหรือผู้ช่วยในการกากับดูแลสถานประกอบกิจการและการดาเนิน
กิจกรรมอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเหล่านี้ขึ้นในพื้นที่ตาบล หมู่บ้าน เพื่อเป็นหู เป็นตา และรายงาน
ข่าวหรือเบาะแสการกระทาความผิดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เกี่ยวข้อง
๔) การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ดารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่
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 วนต าบล/นายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบล จานวน 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
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 ข้างต้น ถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองจนเป็ น
มูลเหตุให้เกิดความรุนแรง แต่จาเป็นต้องมีกิจกรรมแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และกล่อมเกลาทางสังคม เพื่อปลูกฝังบ่มเพาะความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
การสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน การสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆ และสกัดกั้นการเผยแพร่ความคิดและทัศนคติที่ไม่เหมาะสมต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนการลดเงื่อนไขทางสังคม เพื่อไม่ให้มี
การนาความแตกต่างหรือความรู้สึกเหลื่อมล้าในสังคมไปสร้างประเด็นปัญหาต่างๆ
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3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดินและที่ดิน
ดินในพื้นที่จังหวัดสกลนครแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ได้แก่ บริเวณเทือกเขาทางตอนใต้เป็นดิน
บนภูเขาที่ลาดเชิงเขาทั่วไป ส่วนบริเวณที่ราบเป็นดินเกิดบนที่ราบขั้นบันไดสูงที่เก่าๆ ของลาน้า ดินเกิดบน
ที่ราบขั้นบันไดสูงที่เก่าๆ ของลาน้าเป็นดินที่มีความสมบูรณ์ต่ามาก ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายซึ่งมีโครงสร้าง
ไม่คงทนเมื่อมีฝนตกทาให้เกิดการกัดกร่อนผิวดินสูง โดยเฉพาะบริเวณที่ว่างเปล่าเป็นเหตุให้ดินถูกน้าที่ซึมลงไป
ซะล้างอาหารและสิ่งที่เป็ น ประโยชน์ ต่อพืช ลงไปยังส่ว นลึกพ้ นเขตของรากพื ชที่ จะดูดเอามาเลี้ ยงล าต้นได้
การปรับปรุงดินทาได้ค่อนข้างลาบากเพราะการใส่ปุ๋ยอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องดูแลเรื่องการชลประทาน
และการจัดการบารุงรักษาดินอื่นๆพร้อมกันไปด้วย
นอกจากปั ญ หาความอุ ดมสมบู รณ์ ของดิ นต่ าแล้ ว จั งหวั ดสกลนครยั งประสบปั ญ หาด้ านดิ นเค็ ม
ตามผลการสารวจของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า จังหวัดมีพื้นที่ดินเค็มระดับต่างๆ คือที่กลุ่มมีเกลือมาก ๒๐๓.๖๔
ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 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
จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุจากการทาเกลือสินเธาว์ ปัญหาแผ่นดินทรุด
ตัวเป็นปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พื้นที่ปรากฏปัญหาแผ่นดินทรุดตัวประกอบด้วยและมี
แนวโน้มมากขึ้นในอนาคต
๒) ทรัพยากรป่าไม้
พื้นที่ป่ าไม้จังหวัดสกลนครในปัจจุบัน พบในบริเวณที่อยู่ใกล้ กับแนวเทือกเขาภูพานเป็นส่วนใหญ่
นอกจากนั้นจะกระจายเป็นหย่อมๆ ตามท้องที่อาเภอต่างๆ ภายในจังหวัดสาหรับสภาพป่าไม้ที่ยังคงความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติอยู่จะพบในท้องที่อาเภอภูพาน อาเภอส่องดาว อาเภอเต่างอย และอาเภอโคกศรีสุพรรณ
โดยป่าที่พบส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าผลัดใบ ป่าเต็งรัง ประเภทป่าแดง และป่าโปร่ง พันธุ์ไม้ที่สาคัญ ที่พบ ได้แก่
ไม้ เต็ ง ไม้ รั ง ไม้ พ ลวง ไม้ ย าง ไม้ ป ระดู่ ไม้ ม ะค่ าโมง ไม้ ม ะค่ าแต้ ไม้ แ ดง และไม้ ไผ่ ป่ า เป็ น ต้ น สกลนคร
มีพื้นที่ป่ารวมกันทั้งหมด 1,057,015.20 ไร่ โดยลดลงจากปีทีแล้ว ร้อยละ 3.30 ซึ่งเกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่า
3) ทรัพยากรน้า
จังหวัดสกลนคร มีแม่น้า ห้วย ลาธาร คลอง จานวน ๒๗๐ สาย ซึ่งในจานวนนี้ มีที่ใช้งานได้ในฤดูแล้ง
จานวน ๒๖๖ สาย มีหนอง บึง จานวน ๒๐๒ แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ฤดูแล้งได้ทุกแห่ง และมีแหล่งน้าอื่นๆ
อีกจานวน ๑๑ แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้งทุกแห่งเช่นเดียวกันแหล่งน้าที่สาคัญของจังหวัดสกลนคร
นอกจากน้าฝนแล้วยังได้แก่ น้าท่า ซึ่งประกอบ ด้วย แหล่งน้าธรรมชาติหลายสาย อันมีต้นน้าอยู่ในบริเวณ
เทือกเขาภูพาน ลาน้าที่สาคัญ ได้แก่ ลาน้าสงคราม ลาน้ายาม ลาน้าอูน ลาน้าก่า พื้นที่ชุ่มน้าหนองหาร
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2. สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ คุ ณ ภาพน้ า ปี ๒๕๕๘ หนองหารเป็ น แหล่ ง น้ าจื ด ผิ ว ดิ น ธรรมชาติ ที่ ใหญ่
เป็นอันดับสองของประเทศและใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมพื้นที่ ๑๒๓ ตารางกิโลเมตร
อยู่ในเขตอาเภอเมื องสกลนคร และอาเภอโพนนาแก้วพื้นที่ลุ่มน้า ๗๗,๐๑6 ไร่ ลาห้วยแหล่งต้นน้า ๑๖ สาย
และ ๑๖ เกาะปริ ม าณน้ าในฤดู ฝ น ๑๙๘ ล้ านลู กบาศก์ เมตร ปริม าณน้ าในฤดู แล้ ง ๑๑๙ ลู กบาศก์ เมตร
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 เป็นเขื่อนดินสู ง
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
การเลี้ ยงปลาในกระชัง การเกษตรกรรมคุณ ภาพน้าในแม่น้าอูน จัดอยู่ในเกณฑ์คุณ ภาพน้ าดี - เสื่ อมโทรม
หรื อ อยู่ ในแหล่ ง น้ าผิ ว ดิ น ประเภทที่ ๒-๔ (เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ น้ า การประมงการเกษตรและเพื่ อ การ
อุตสาหกรรม) โดยมีค่าออกซิเจนละลายน้าอยู่ในช่วง ๖.๙๒ – ๘.๗๖ มิลลิกรัม/ลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียอยู่ในช่วง ๑๕๐ – ๙๓๐ MPN/๑๐๐ ml และค่าปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียอยู่ในช่วง <๓๐ –
๔๓๐ MPN/๑๐๐ ml ซึ่งเป็นปัญหาที่พบคือมีค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียปริมาณค่อนข้างสูง มีบางสถานีที่ดาเนินการตรวจวิเคราะห์ดั ชนีคุณภาพน้าโลหะหนัก ได้แก่ สถานี
ON ๐๑ สถานี NH ๐๒ และสถานี ON ๐๒ ซึ่งทุกสถานี ที่ ท าการตรวจวิเคราะห์ ปี ล ะ ๓ ครั้ง มีค่ าไม่เกิ น
มาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น บริ เวณรอบแม่ น้ ามี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ห ลากหลายกิ จ กรรม ได้ แ ก่
การทาประมง การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลาในกระชัง การเกษตรกรรม และการทานาเกลือ ในหลายพื้นที่ เช่น
บ้านโนนสะอาด อาเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ซึ่งประกอบกิจการทานาเกลือสินเธาว์ โดยวิธีการสูบน้าเกลือ
จากใต้ดินบริเวณกลางแม่น้าสงครามเพื่อนามาต้มทาเกลือสินเธาว์
คุ ณ ภาพน้ าในแม่ น้ าสงครามจั ด อยู่ ในเกณฑ์ คุ ณ ภาพน้ าดี -พอใช้ ห รือ อยู่ ในแหล่ งน้ าผิ ว 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 ในฤดูฝนระบบน้าเสียหนองสนมจะกลายเป็นทางระบายน้าฝนที่มีน้าไหลหลากท่วม
ระบบบาบัด ต้นพืชในระบบถูกทาลาย กังหันชัยพัฒนามีสภาพชารุดไม่สามารถใช้งานได้
3) ระบบบาบัดน้าเสียเทศบาลตาบลท่าแร่และโรงบาบัดน้าเสียเทศบาลตาบลท่าแร่ โรงบาบัด
น้ าเสี ย เทศบาลต าบลท่ า แร่ จั ง หวั ด สกลนครเป็ น ระบบบ าบั ด แบบบ่ อ ผึ่ ง ขนาด ๒,๐๕๔ ลบ.ม./วั น
ปัญหาที่ประสบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสียในช่วงฤดูแล้งเพราะปริมาณน้าเสียที่เข้าสู่ระบบ
น้อยกว่าที่ออกแบบไว้
4. ขยะมูลฝอย
1) สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวม
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดสกลนคร มีมูลฝอยทั่วไปชุมชน ประมาณ 1,040
ตันต่อวัน แบ่งเป็นมูลฝอยที่เกิดจากเทศบาล/อบต. ที่มีการให้บริการ จานวน 431 ตันต่อวัน และเป็นมูลฝอย
ที่เกิดในเขตเทศบาล/อบต. ที่ไม่มีการให้บริการ 609 ตันต่อวัน (พิจารณาจากอัตราการเกิดมูลฝอย เทศบาล
นคร 1.89 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เทศบาลเมือง 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวันเทศบาลตาบล 1.02 กิโลกรัมต่อ
คนต่อวัน องค์การบริหารส่วนตาบล 0.91 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน : กรมควบคุมมลพิษ ปี 2550) มีสถานที่
กาจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ โดยเป็นการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) จานวน 3 แห่ง
ได้แก่ ระบบกาจัดมูล ฝอยเทศบาลนครสกลนคร เทศบาลตาบลพังโคนและเทศบาลตาบลท่าแร่ มีปริมาณ
มูลฝอยที่กาจัดถูกหลักวิชาการ 161.33 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 64.84 ของปริมาณมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้
ส่วนปริมาณมูลฝอย จานวน 87.67 ตันต่อวัน ถูกกาจัดในสถานที่กาจัดมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการกระจาย
ทั่วไปในพื้นที่ 18 อาเภอของจังหวัด ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยสะสมตกค้างปริมาณ 21,869.82 ตัน (อัตราการ
สะสมมูลฝอย 19.63 กิโลกรัมต่อคน) ส่งผลให้เป็นจังหวัดที่มีปริมาณมูลฝอยสะสมลาดับ 56 ของประเทศ
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3.4 การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบ ทิศทางการพัฒนาประเทศ
4 มิติโดยใช้ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด
การวิเคราะห์ สถานการณ์ การพัฒ นาจังหวัดสกลนคร โดยคานึงถึ งความเชื่อมโยงกับกรอบทิศทาง
การพัฒนาระดับประเทศ จากข้อมูลจากตัว ชี้วัดการพัฒ นาระดับจังหวัด ซึ่ง สานักงานคณะกรรมการพัฒ นา
เศรษฐกิจ แห่ งชาติ ได้จั ดท าขึ้น มาพิ จ ารณาประกอบการวิเคราะห์ ข้อมูล ข้อเท็ จจริงของพื้ นที่ เพื่ อสะท้อ น
ถึงการพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยเปรียบเทียบกับค่ากลางของประเทศ และสามารถเชื่อมโยงสู่ประเด็นปัญหา
และประเด็นการพัฒ นาของจังหวัดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากผลการวิเคราะห์ สถานการณ์ของตัวชี้วัดการพัฒ นา
จังหวัดสกลนคร สรุปได้ดังนี้
1. ภาพรวมสถานการณ์การพัฒนา
การพั ฒ นาในภาพรวมของจังหวัด สกลนครยั งอยู่ ในระดั บ สู งกว่าระดั บ ประเทศ โดยตัว ชี้วั ด
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
จั งหวัด สกลนครเท่ากับ 48.25 ซึ่งสู งกว่าค่ากลาง 2.57 เมื่ อพิ จารณาจากข้อมูล ตัว ชี้วัด ด้ านการเติบ โต
ทางเศรษฐกิจสีเขียว ค่ากลางของประเทศ อยู่ที่ 22.53 ของสกลนครอยู่ที่ 32.25 ซึ่งสูงกว่าค่ากลาง 9.71
และมิติด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีค่ากลางของประเทศอยู่ที่ 29.73 จังหวัดสกลนครเท่ากับ 30.98
ซึ่งสู งกว่า ค่ากลาง 1.25 เมื่อพิ จ ารณาจากข้อมู ล ตัว ชี้วัด ปรากฏว่า การออมเฉลี่ ยต่ อรายได้ของครัว เรือ น
อัตราการว่างงาน การเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ตัวชี้วัดหลายตัวอยู่ในค่าที่ดีกว่าระดับประเทศ
ส่วนภาพรวมมิติการพัฒ นาแบบทั่วถึง ค่ากลางระดับประเทศ 27.14 จังหวัดสกลนครเท่ากับ
15.71 ซึง่ ต่ากว่าค่ากลาง 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 ตัวชี้วัดหลายตัวอยู่ต่ากว่าระดับค่ากลางของประเทศ ได้แก่
ร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร จานวนปี
การศึ ก ษาเฉลี่ ย ประชากรไทยอายุ 15-59 ปี และร้ อ ยละผู้ อ ยู่ ในระบบประกั น สั งคมต่ อ ก าลั งแรงงาน
จากข้อมูลข้างต้น จังหวัดจึงควรเน้นด้านการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของระบบประกันสังคม ต่อผู้อยู่ใน
กาลังแรงงานและผู้ประกอบอาชีพ/ธุรกิจส่วนตัวให้เข้ากับระบบประกันสังคม ด้านการศึกษาพบว่า ประชากร
มี ปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย ค่ อ นข้ างต่ า ควรมี ร ะบบการติ ด ตามประชากรที่ อ ยู่ ในวั ยเรีย นเพื่ อ แนะแนวการศึ ก ษา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลดีต่อครอบครัว จังหวัด และประเทศ ให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
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2.2 มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ภาพรวมของมิตินี้อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่ากลาง โดยที่มีตัวชี้วัด ที่สูงกว่าค่ากลาง ได้แก่ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน การออมเฉลี่ยต่อรายได้ครัวเรือน อัตราการว่างงาน ซึ่งทั้ง 4 ตัวชี้วัด
นี้ เป็ น การเชื่ อ มโยงของรายได้ -หนี้ สิ น -การออม และ GPP ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ร ายได้ น้ อ ยหรื อ รายได้ ล ดลง
แต่ค่าใช้จ่ ายคงที่ ห รือ เพิ่ มขึ้น ย่ อมส่ งผลถึ งการออม และผลิ ต ภั ณ ฑ์ มวลรวม GPP ของจังหวัด มีอัต ราการ
เปลี่ยนแปลงลดลง จังหวัดจึงควรส่งเสริมด้านอาชีพ เช่น การแปรรูผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP
การขึ้นทะเบียน GI กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs เพิ่มรายได้ให้ประชากรวัยแรงงาน และผู้สูงอายุที่ยังทางานได้
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม GPP ของจังหวัดให้สูงขึ้นด้วย
2.3 มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว
ภาพรวมของมิตินี้อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีตัวชี้วัดบางตัวอยู่ต่ากว่าระดับค่ากลางของประเทศ
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ าไม้ ปริมาณขยะ สัดส่ วนปริมาณไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร 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
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ พลังงานของจังหวัด จังหวัดจึงควรรณรงค์ ส่งเสริมการปลูกป่า อนุรักษ์ป่าไม้
ที่ เหลื 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
ไม่ ส ามารถผลิ ตได้เอง และยั งถูก กาหนดราคาโดยผู้ ผ ลิ ตต่ างประเทศเท่ านั้ น จังหวัด ยังสามารถสนับ สนุ น
การผลิ ต พลั ง งานทดแทน เช่ น น าผลผลิ ต ทางการเกษตร ได้ แ ก่ แกลบ เศษเหง้ า มั น เศษวั ส ดุ เหลื อ
เพื่อใช้ทดแทนน้ามันเชื้อเพลิง
2.4 มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ
ภาพรวมของมิตินี้สูงกว่าค่ากลางของประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภคที่จาเป็นต่อการดารงชีพต้องว่าได้รับการปรับปรุงและการจัดการที่ดีขึ้นโดยครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้ามีมากขึ้น ความสามารถในการเบิกจากงบประมาณของจังหวัดดีขึ้น รวมทั้งสถานพยาบาลที่ได้รับรอง
คุณ ภาพ HA จัดการได้ดีขึ้น มาก ส่ ว นครัวเรือนที่ เข้าถึงน้าประปา การเข้าถึง อินเตอร์เน็ ต การจัดเก็บภาษี
ต่ อ รายได้ ร วมยั ง มี ก ารจั ด เก็ บ ได้ ไม่ ค รบถ้ ว น จ าเป็ น ต้ อ งหาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไข โดยจะต้ อ ง
มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด
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๓.5 การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) จังหวัดสกลนคร
1) การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์ ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายใน เป็นการประเมินผลการวิเคราะห์ ตามสภาพพื้นที่และ
ทรัพยากรของจังหวัด ที่มผี ลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (Strength : S)
S๑

S๒

จุดอ่อน (Weakness : W)

ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาภู พ านอั น เนื่ อ งมาจาก W๑
พระราชด าริ เป็ น แหล่ งความรู้ 19 ผลส าเร็ จ ที่
โดดเด่ น ในการประกอบอาชี พ และด ารงชี วิ ต ของ
ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จั งหวั ด สกลนคร มี มู ล ค่ า การจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ W๒
OTOP ปี 2560 จานวน 2,002,444,766 บาท

S3

พื้นที่การผลิตอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาเกษตร
อินทรีย์

W๓

S4

เป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบจากการเกษตรที่สามารถนามา
ผลิ ต เชื้ อ เพ ลิ งชี ว ภ าพ ห รื อ เชื้ อเพ ลิ งชี วม วล
ได้จานวนมาก

W4

S5

หนองหารเป็ นทะเลสาบน้ าจืดที่ ใหญ่ อั นดับ 2 ของ W5
ประเทศ มี ข นาด 77,016 ไร่ ที่ มี ศั กยภาพที่ จ ะ
พัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว

S6

แหล่ งท่ อ งเที่ ย วเมื อ ง 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ W6
วัฒนธรรมประเพณี)
S7 มี วั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย อาทิ มี ก ลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ W7
จานวน ๖ กลุ่ม 2 เชื้อชาติ ได้แก่ ภูไท ไทญ้อ ไทโส้
ไทกะเลิง ไทโย้ย ไทลาวอีสาน คนไทยเชื้อสายจีน
และคนไทยเชื้อสายเวียดนาม
S8 มี ส ถ าน ศึ ก ษ า ทั้ งใน ระ บ บ อุ ด ม ศึ ก ษ าแ ล ะ W8
อาชีวศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
S9 มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น GI ที่ โ ดดเด่ น ได้ แ ก่ W9
ผ้ า ครามธรรมชาติ ส กลนคร หมากเม่ า สกลนคร
น้ าหมากเม่ า สกลนคร ข้ า วฮางหอมสกลทวาปี
และโคขุนโพนยางคา
S10 มี โ รงพยาบาลแพทย์ แ ผนไทยและแพทย์ แ ผน
ผสมผสาน จานวน ๒ แห่ง

มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ปี ๒๕๕8) ต่า

ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า งก าร เรี ย น ก าร ส อ น O-NET
ในระดั บประถมศึ กษาและมั ธยมศึ กษาอยู่ ในระดั บ
ต่ากว่าค่ากลางของประเทศ
จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 59 ปี ปี 2559 ของจังหวัดสกลนคร มีค่าเฉลี่ ย
7.90 ปี ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 8.90 ปี
อ่างเก็บน้าขนาดเล็กขาดระบบการกระจายน้าไปยัง
แปลงเกษตรกร จานวน 155 แห่ง ซึ่งปริมาณน้า
ยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของเกษตรกร
ในพื้นที่
เกณ ฑ์ เ ส้ น ความยากจนของจั ง หวั ด สกลนคร
2,475 บาท/เดื อ น (คนที่ มี ร ายได้ ต่ ากว่ า เส้ น
ความยากจน 218,500 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
23.58 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ ที่มี
สัดส่วนคนจนเพียงร้อยละ 10.43) (ปี 2558)
กาลังแรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมต่าเมื่อเทียบ
กับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด
จังหวัดสกลนครมีโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด จานวน 16 โรง
ซึ่งทั้ง 16 โรง ไม่ผ่านมาตรฐาน GMP
การเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาจังหวัดสกลนคร
ต้องผ่านเทือกเขาภูพานมีความคดเคี้ยวและลาดชัน
พื้นที่ที่มีการปลูกจริงในปัจจุบันในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
ปี 2558 การปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้
ผลผลิตต่า
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โอกาส (Opportunities : O)

อุปสรรค (Threat : T)

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

T1

O3 ทิ ศทางของแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12

T3

O4 ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ( Thailand 4.0)

T4

O5 ยุ ทธศาสตร์ ข องคณ ะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ
ฉบับปรับปรุงใหม่
O6 แผนยุ ท ธศาสตร์ บ ริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า
(พ.ศ.2558 - 2569)
O7 ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557 2561)
O8 ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานด้ านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565
O9 ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 –
2561
O10 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่ว ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564 )
O11 ทิ ศทางการพั ฒนากลุ่ มจั งหวั ดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน ๒
O12 การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ในลั ก ษณะ 3 ประเทศ 9 จั งหวั ด ที่ ใ ช้ เส้ น ทาง
หมายเลข 8 และ 12 ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา

T5

T2

ปั ญ หาภั ย ธรรมชาติ ท าให้ พื ช ผลทางการเกษตร
เสียหาย
ผลกระทบจากการเปิ ด ประชาคมอาเซี ยน ท าให้
สิ น ค้ า บางประเภทจะมี ก ารแข่ ง ขั น มากขึ้ น อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาการเคลือ่ นย้ายแรงงาน การก่อการร้าย
และโรคติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้าน
เกษตรกรท าการเกษตรแบบเชิงเดี่ ยว คื อการท า
การเกษตรประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
สภาพแวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นแปลง โรคแมลงระบาด
ภัยธรรมชาติ
ในปี พ.ศ.2563 จะมี ก ารเปิ ด การค้ า เสรี ไทยออสเตรเลีย ซึ่งจะทาให้มีการนาเข้าเนื้อสัตว์รวมถึง
นมผงเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ทาให้ เกษตร
ผู้ เ ลี้ ย งต้ อ งประสบปั ญ หาการแย่ ง ตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และนมโคจากต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของส่วนกลางอาจทาให้
การนานโยบายไปปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง
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จุดแข็ง (Strength)
๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นแหล่งความรู้ 19 ผลสาเร็จที่โดดเด่น
ในการประกอบอาชีพและดารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มี ร ายได้ จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (OTOP) (ต่ อ ปี ) ปี 2560 รวม 2,002,444,766 บาท
ซึง่ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) รายได้สูง 5 ลาดับแรก คือ
- เนื้อโคขุนโพนยางคา
จานวน 751,218,860 บาท
- นม UHT/พาสเจอร์ไรส์
จานวน 604,976,335 บาท
- ผ้าย้อมคราม
จานวน 225,444,480 บาท
- น้าหมากเม่า
จานวน 49,593,357 บาท
- ข้าวฮาง
จานวน 35,420,612 บาท
3. พื้นที่ทาการเกษตรมีปริมาณมาก และมีศักยภาพในการสร้างรายได้มากถึง ร้อยละ 32.50
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยมีผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
- ข้าวเปลือกเหนียว (นาปี + นาปรัง) พื้นที่ 1,528,079 ไร่ ผลผลิตปี 2558
จานวน 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 พื้นที่ปลูก ปี 2558 จานวน 388,077 ไร่ ผลิตรวม 36,578 ตัน
ราคาเฉลี่ย 3,600 บาท/ตัน มูลค่ารวม 131 ล้านบาท
- มันสาปะหลัง พื้นที่ปลูก 168,590ไร่ ผลผลิต 286,815 ตัน ราคาขายเฉลี่ย 1,970
บาท/ตัน มูลค่ารวม 565 ล้านบาท
- อ้อยโรงงาน พื้นที่ปลูก 31,535 ไร่ ผลผลิต 214,627 ตัน ราคาเฉลี่ย 1,200 บาท/
ตัน 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
คิดเป็นค่าพลังงาน เท่ากับ 83.55 ktoe
- มั น ส าปะหลั ง มี พื้ น ที่ เ พาะปลู ก 168,590 ไร่ มี ป ริ ม าณ เศษเหง้ า มั น
13,493.60 ตัน คิดเป็นค่าพลังงาน เท่ากับ 4.05 ktoe
- ปาล์มมีพื้นที่เพาะปลูก 8,365 ไร่ มีปริมาณเศษวัสดุเหลือ 10,735.60 ตัน
คิดเป็นค่าพลังงาน เท่ากับ 3.22 ktoe
- ศักยภาพก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ (โค+กระบือ+สุกร+เป็ด+ไก่ ) ปริมาณมูลสัตว์
402291.22 ตัน คิดเป็นค่าพลังงาน 9.96 ktoe ที่ผลิตได้ต่อปี
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5. หนองหารเป็ น ทะเลสาบน้ าจื ด ที่ ใหญ่ อั น ดั บ 2 ของประเทศ มี ข นาด 77,0 16 ไร่
ที่มีศักยภาพ ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งน้าเพื่ อการเกษตรและการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นศูนย์รวม
วัฒ นธรรม กลุ่ มชาติ พั น ธุ์ในลุ่ มน้ าหนองหาร จึ งเป็ นแหล่ งความรู้ของผู้ ที่ สนใจที่ จะศึ กษาวั ฒ นธรรม
ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
6. แหล่งท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม ประกอบด้วย
- เชิงธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติ
ภูผาเหล็ก อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ และหนองหาร
- เชิงธรรมะ ได้แก่ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดป่าสุทธาวาส วัดถ้าผาแด่น และแหล่ง
อารยธรรมขอมในพื้ น ที่ วั ด พระธาตุ ภู เพ็ ก วั ด พระธาตุ น ารายณ์ เจงเวง พระธาตุ ดุ ม สะพานขอม
ปราสาทบ้านพันนา และโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ ที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
- เชิงวัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส
ประเพณีวันภูไทโลก บ้านโนนหอม จังหวัดสกลนคร ประเพณีรวมน้าใจไทกะเลิง ประเพณีไทโส้ อาเภอกุสุมาลย์
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่มีศักยภาพสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ตลอดจนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพน้อยให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถดึงดูดและรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดสกลนคร
7. จั งหวัดสกลนคร มีกลุ่ มชาติพัน ธุ์ จานวน ๖ กลุ่ม 2 เชื้อชาติ ได้แก่ ภู ไท ไทญ้ อ ไทโส้
ไทกะเลิ ง ไทโย้ ย ไทลาวอีส าน คนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งแต่ละกลุ่มต่าง
มีวัฒ นธรรมประเพณี ที่โดดเด่น สื บ ทอดและยึดมั่นในวัฒ นธรรมประเพณี จากรุ่นสู่ รุ่นตลอดมา และ
อยู่ด้วยกันด้วยความรักสามัคคีเป็นน้าหนึ่งเดียวกันมาจนทุกวันนี้ จึงเป็นที่มาของการเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม
8. จังหวัดสกลนคร มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 3 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา
จ านวน 4 แห่ ง และสถานศึ ก ษาของเอกชนซึ่ งเป็ น แหล่ งพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์แ ละงานวิจั ย เพื่ อ
ถ่ ายทอดบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน สามารถรองรั บ นั ก ศึ ก ษาภายในจั งหวั ด ภายนอกจั งหวัด และ
ต่ า งประเทศได้ จ านวน 33,781 คน และผลิ ต บุ ค ลากรในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและอาชี ว ะเข้ า สู่
ตลาดแรงงานปีละไม่น้อยกว่า 6,200 คน สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนภายในจังหวัดสกลนคร
จานวน 1,700 ล้านบาท/ปี
9. จังหวัดสกลนคร มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน GI ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้า
ที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่ ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร หมากเม่าสกลนคร น้าหมากเม่าสกลนคร ข้าวฮาง
หอมสกลทวาปี และโคขุนโพนยางคา ถือเป็นสิ่งสาคัญที่กลุ่มผู้ผลิต สามารถตั้งราคาให้สูงกว่าสินค้า และ
บริการปกติ
10. จังหวัดสกลนคร มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย จานวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานวัดคาประมง ซึง่ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
และกรมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ กโดยใช้ ย าสมุ น ไพรควบคู่ กั บ ยาแผนปั จ จุ บั น
ในการรักษาโรคสามารถพัฒนาไปสู่แพทย์ทางเลือกได้
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จุดอ่อน (Weakness)
๑. จังหวัดสกลนคร มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ปี ๒๕๕8) เท่ากับ 57,559 บาท โดยจัดอยู่ใน
ล าดั บ ที่ 66 ของประเทศ และล าดับ ที่ 11 ของภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ โดยมีผ ลิ ตภาพแรงงาน
ภาคการเกษตร เท่ากับ 13,480 บาท/คน และผลิตภาพแรงงานนอกภาคการเกษตร เท่ากับ 36,152 บาท/คน
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน O-NET ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยู่ในระดับต่า
กว่ าค่ ากลางของประเทศ โดยในระดั บชั้ น ม.3 ค่ ากลางของประเทศ 34.95 คะแนน สกลนครเท่ ากั บ
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 แห่ง
ซึ่งปริมาณน้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่
5. เกณฑ์เส้นความยากจนของจังหวัดสกลนคร 2,475 บาท/เดือน (คนที่มีรายได้ต่ากว่าเส้น
ความยากจน 218,500 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.58 ซึ่ ง มี ค่ า สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ในระดั บ ประเทศ
ที่มีสัดส่วนคนจนเพียงร้อยละ 10.43)
6. กาลังแรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมต่าเมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด ไตรมาส
ที่ 3 ปี 2558 มี ผู้ อ ยู่ ในก าลั งแรงงาน จ านวน 457,508 คน แยกเป็ น แรงงานที่ ต้ อ งเข้าระบบ
ประกันสังคม ภาคบังคับ จานวน 66,101 คน และภาคสมัครใจ จานวน 391,407 คน อยู่ในระบบ
ประกันสังคมแล้ว จานวน 66,058 คน (ภาคบังคับ 28,163 คน และภาคสมัครใจ 37,895 คน)
คิดเป็นร้อยละ 14.44 แสดงให้เห็นว่าผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมีถึง ร้อยละ 85.56
7. จังหวัดสกลนครมีโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด จานวน 16 โรง ซึ่งทั้ง 16 โรง ไม่ผ่านมาตรฐาน GMP
เป็นอุปสรรคในการแข่งขันตลาดเนื้อสัตว์ในประชาคมประชาคมอาเซียน
8. การเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาจังหวัดสกลนคร ต้องผ่านเทือกเขาภูพานโดยใช้เส้นทาง
คมนาคมที่มีความคดเคี้ยวและลาดชัน มีความสู งจากระดับน้ าทะเล 524 เมตร ท าให้ การคมนาคมขนส่ ง
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
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โอกาส (Opportunities)
๑. นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
- การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
- การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
- การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
- การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
- การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
- การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
- การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพัฒนา และนวัตกรรม
- การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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)
- การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition)
- การสร้างสังคมที่มีจิตวิญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Driven
Proposition)
- การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ย (Community Driven
Proposition)
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5. ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่
- การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
- การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
- การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง
- การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
ในอนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก
- การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
6. แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้า (พ.ศ.2558 - 2569)
- การจัดการน้าอุปโภคบริโภค
- การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
- การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย
- การจัดการคุณภาพน้า
- การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
- การบริหารจัดการ
7. ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557 - 2561)
- การเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ
- การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและศักยภาพให้คน ชุมชน และสังคม
- การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
- การผนึกกาลังและบูรณาการแผนในทุกระดับ
- การบริหารจัดการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565
- แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง
- แผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- แผนงานการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางหลวงเพื่ อ เชื่ อ มโยงฐานการผลิ ต
ที่สาคัญของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
- แผนงานการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้า
- แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ
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9. ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 – 2561
- การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง
- การพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการที่ดินเพื่อเชื่อมโอกาส
สู่ประชาคมอาเซียน
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่ว นร่วมของเครือข่าย
อย่างยั่งยืน ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน การอานวยความเป็นธรรม
และการพัฒนากฎหมาย/บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมในสังคม
- การจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อ มและพิบัติภัย (ภั ยพิ บัติ) โดยสร้าง
ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
- การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
10. ทิศ ทางการพั ฒ นาภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ ในช่ วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564 )
- บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
- แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
- สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง
และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค
- พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
11. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
- การพัฒนาการค้าชายแดนและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- พัฒนาการท่องเที่ยว
- พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12. 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
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อุปสรรค (Threats)
1. ปัญหาภัยธรรมชาติทาให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
2. ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน ทาให้สินค้าบางประเภทจะมีการแข่งขันมากขึ้น
อาจก่อให้เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน การก่อการร้าย และโรคติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้าน
3. เกษตรกรท าการเกษตรแบบเชิ งเดี่ ย ว คื อ การท าการเกษตรประเภทใดประเภทหนึ่ ง
เพี ย งอย่ างเดี ย ว ซึ่ งมี ความเสี่ ย งต่ อความเสี ยหายที่ อ าจเกิ ด ขึ้น จากสภาพแวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นแปลง
โรคแมลงระบาด ภัยธรรมชาติ
4. ในปี พ.ศ.2563 จะมีการเปิดการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งจะทาให้มีการนาเข้าเนื้อสัตว์
รวมถึงนมผงเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ทาให้เกษตรผู้เลี้ยงต้องประสบปัญหาการแย่งตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และนมโคจากต่างประเทศ
5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของส่วนกลางอาจทาให้การนานโยบายไปปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง
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๓.6 การกาหนดกลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยใช้ TOWS Matrix
จุดแข็ง (S) + โอกาส (O)
จุดแข็ง (S)
O๑
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O๑0
O๑1
O๑2
O๑3

นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560-25๗๙)
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ( Thailand 4.0)
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่
แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้า(พ.ศ.2558-2569)
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557 - 2561)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2558 – 2565
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 – 2561
ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564 )
ทิศทางพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๒
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับ
ภูมิภาค (พ.ศ. 2560 – 2564)
การสร้างความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะ 3 ประเทศ
9 จังหวัด ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ในด้านการศึกษา
วัฒนธรรม การค้า/ลงทุน และการท่องเที่ยว
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SO1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(S1,O1,O2,O3)
SO2 ส่งเสริมการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ
และมาตรฐาน (S2,S8,O1,O2,O4)
SO3 สร้างขีดความสามารถในการค้า การลงทุน
ของผู้ประกอบการ
(S2,S4,O1,O2,O3,O4,O8)
SO4 สร้างความเข็มแข็งของสถาบันเกษตรกร และ
เสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชนในภาค
เกษตรกรรม (S3,O2,O6)
SO5 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการ
อนุรักษ์ (S4,O1)
SO6 สนับสนุนการท่องเที่ยว 3 ธรรม
(S6,S7,O2,O13)
SO7 ส่งเสริมการบูรณาการการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(S6,O12)
SO8 ส่งเสริมการผลิต การบริโภคและการจาหน่าย
พืชสมุนไพร(S10)
SO9 สนับสนุนการขึ้นทะเบียน GI เพื่อเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์(S9,O1,O4)
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S๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นแหล่ง
ความรู้ 19 ผลสาเร็จที่โดดเด่นในการประกอบอาชีพและดารงชีวิต
ของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
S2 มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ต่อปี) ปี 2560
รวม 2,002,444,766 บาท ซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) รายได้สูง
5 ลาดับแรก คือ
- เนื้อโคขุนโพนยางคา
จานวน 751,218,860 บาท
- นม UHT/พาสเจอร์ไรส์
จานวน 604,976,335 บาท
- ผ้าย้อมคราม
จานวน 225,444,480 บาท
- น้าหมากเม่า
จานวน 49,593,357 บาท
- ข้าวฮาง
จานวน 35,420,612 บาท
S3 พื้นที่ทาการเกษตรมีปริมาณมาก และมีศักยภาพในการสร้างรายได้
มากถึง ร้อยละ 32.50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยมี
ยผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
S4 เป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบจากการเกษตรที่สามารถนามาผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพหรือเชื้อเพลิงชีวมวล ได้จานวนมาก ศักยภาพพลังงานชีวมวล
และชีวภาพ ปี 2558 ซึ่งคิดเป็น 1.03 % ต่อพลังงานที่ใช้ปกติ
S5 หนองหารเป็นทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ มีขนาด
77,016 ไร่ ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรและการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม
กลุ่มชาติพั นธุ์ในลุ่มน้าหนองหาร จึงเป็นแหล่งความรู้ของผู้ที่ สนใจ
ที่จะศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์

โอกาส (O)

๒๓๒
จุดแข็ง (S)

โอกาส (O)
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S6 แหล่งท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม
S7 จังหวัดสกลนคร มีกลุ่มชาติพันธุ์ จานวน ๖ กลุ่ม 2 เชื้อชาติ
ได้แก่ ภูไท ไทญ้อ ไทโส้ ไทกะเลิง ไทโย้ย ไทลาวอีสาน คนไทยเชื้อ
สายจีน และคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งแต่ละกลุ่ม ต่างมีวัฒนธรรม
ประเพณีที่โดดเด่น สืบทอดและยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่
สู่รุ่นตลอดมา และอยู่ด้วยกันด้วยความรักสามัคคีเป็นน้าหนึ่งเดียวกัน
มาจนทุกวันนี้ จึงเป็นที่มาของการเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม
S8 จังหวัดสกลนคร มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 3 แห่ง
ระดับอาชีวศึกษา จานวน 4 แห่ง และสถานศึกษาของเอกชนซึ่งเป็น
แหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดบริการวิชาการ
แก่ ชุม ชน สามารถรองรับ นัก ศึ กษาภายในจังหวัด ภายนอกจั งหวั ด
และต่างประเทศได้ จานวน 33,781 คน และผลิตบุคลากรในระดับ
ปริญ ญาและอาชีวะเข้าสู่ตลาดแรงงานปีละไม่น้อยกว่า 6,200 คน
สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนภายในจังหวัดสกลนคร จานวน 1,700
ล้านบาท/ปี
S๙ จั งหวั ด สกลนคร มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น GI ซึ่ งเป็ น สิ่ งบ่ งชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ และสิ นค้าที่สาคัญ ของจังหวัด ได้แก่ ผ้าครามธรรมชาติ
สกลนคร หมากเม่าสกลนคร น้าหมากเม่าสกลนคร ข้าวฮางหอมสกล
ทวาปี และโคขุนโพนยางคา ถือเป็น สิ่งสาคัญ ที่กลุ่มผู้ผลิต สามารถ
ตั้งราคาให้สูงกว่าสินค้าและบริการปกติ
S๑๐ จั งหวั ด สกลนคร มี โ รงพยาบาลแพทย์ แ ผนไทย จ านวน ๒ แห่ ง
ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสานักสถานพยาบาล และการประกอบ
โรคศิลปะและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยใช้
ยาสมุนไพรควบคู่กับยาแผนปัจจุบันในการรักษาโรค สามารถพัฒนา
ไปสู่แพทย์ทางเลือกได้
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จุดแข็ง (S) + อุปสรรค (T)
จุดแข็ง (S)
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T1 ปัญหาภัยธรรมชาติทาให้พชื ผลทางการเกษตรเสียหาย
ST1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ
T2 ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน ทาให้สินค้าบางประเภทจะ
คุณภาพและมาตรฐาน (S2,T3)
มีการแข่งขันมากขึ้นอาจก่อให้เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน การ ST2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ก่อการร้าย และโรคติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้าน
ประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
T3 เกษตรกรทาการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว คือการทาการเกษตรประเภทใด
(S1,T1,T4)
ประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจ ST3 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และฟื้นฟูป่า
เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เปลีย่ นแปลง โรคแมลงระบาด ภัย
อนุรักษ์ป่าต้นน้าเชิงบูรณาการ (S1,T2)
ธรรมชาติ
T4 ในปี พ.ศ.2563 จะมีการเปิดการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย ซึง่ จะทาให้
มีการนาเข้าเนื้อสัตว์รวมถึงนมผงเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ทาให้
เกษตรผูเ้ ลี้ยงต้องประสบปัญหาการแย่งตลาดของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
และนมโคจากต่างประเทศ
T5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของส่วนกลางอาจทาให้การนานโยบายไป
ปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง
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S๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒ นาภูพ านอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นแหล่ง
ความรู้ 19 ผลสาเร็จที่โดดเด่นในการประกอบอาชีพและดารงชีวิต
ของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
S2 มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ต่อปี) ปี 2560
รวม 2,002,444,766 บาท ซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) รายได้สูง
5 ลาดับแรก คือ
- เนื้อโคขุนโพนยางคา
จานวน 751,218,860 บาท
- นม UHT/พาสเจอร์ไรส์
จานวน 604,976,335 บาท
- ผ้าย้อมคราม
จานวน 225,444,480 บาท
- น้าหมากเม่า
จานวน 49,593,357 บาท
- ข้าวฮาง
จานวน 35,420,612 บาท
S3 พื้นที่ทาการเกษตรมีปริมาณมาก และมีศักยภาพในการสร้างรายได้
มากถึง ร้อยละ 32.50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยมี
ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
S4 เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี วั ต ถุ ดิ บ จากการเกษตรที่ ส ามารถน ามาผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง
ชีวภาพหรือเชื้อเพลิงชีวมวล ได้จานวนมาก ศักยภาพพลังงานชีวมวล
และชีวภาพ ปี 2558 ซึ่งคิดเป็น 1.03 % ต่อพลังงานที่ใช้ปกติ
S5 หนองหารเป็นทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่ อันดับ 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 จึงเป็ นแหล่งความรู้ของผู้ที่สนใจที่จะศึกษา
วัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์
S6 แหล่งท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม

อุปสรรค (T)

๒๓๔
จุดแข็ง (S)

อุปสรรค (T)
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S7 จังหวัดสกลนคร มีกลุ่มชาติพันธุ์ จานวน ๖ กลุ่ม 2 เชื้อชาติ ได้แก่
ภูไท ไทญ้อ ไทโส้ ไทกะเลิง ไทโย้ย ไทลาวอีสาน คนไทยเชื้อสายจีน
และคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างมีวัฒนธรรมประเพณีที่
โดดเด่น สืบทอดและยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นตลอดมา
และอยู่ด้วยกันด้วยความรักสามัคคีเป็นน้าหนึ่งเดียวกันมาจนทุ กวันนี้
จึงเป็นที่มาของการเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม
S8 จังหวัดสกลนคร มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 3 แห่ง
ระดับอาชีวศึกษา จานวน 4 แห่ง และสถานศึกษาของเอกชนซึ่งเป็น
แหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดบริการวิชาการ
แก่ชุมชน สามารถรองรับนักศึกษาภายในจังหวัด ภายนอกจังหวัด
และต่างประเทศได้ จานวน 33,781 คน และผลิตบุคลากรในระดับ
ปริญญาและอาชีวะเข้าสู่ตลาดแรงงานปีละไม่น้อยกว่า 6,200 คน
สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนภายในจังหวัดสกลนคร จานวน 1,700
ล้านบาท/ปี
S๙ จั งหวั ด สกลนคร มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น GI ซึ่ งเป็ น สิ่งบ่ งชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ และสินค้าที่สาคัญ ของจังหวัด ได้แก่ ผ้าครามธรรมชาติ
สกลนคร หมากเม่าสกลนคร น้าหมากเม่าสกลนคร ข้าวฮางหอมสกล
ทวาปี และโคขุนโพนยางคา ถือเป็นสิ่งสาคัญที่กลุ่มผู้ผลิต สามารถ
ตั้งราคาให้สูงกว่าสินค้าและบริการปกติ
S๑๐ จังหวัดสกลนคร มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย จานวน ๒ แห่ง ผ่าน
การรับรองมาตรฐานจากสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยใช้ยา
สมุนไพรควบคู่กับ ยาแผนปั จจุบัน ในการรักษาโรค สามารถพั ฒ นา
ไปสู่แพทย์ทางเลือกได้
S11 จังหวัดสกลนคร มีการจัดการประสิทธิภาพของภาครัฐที่สูง
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๒๓๕

จุดอ่อน (W) + โอกาส (O)
จุดอ่อน (W)
O๑
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O๑0
O๑1
O๑2
O๑3
O14
O๑5

นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560-25๗๙)
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ( Thailand 4.0)
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่
แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้า(พ.ศ.2558-2569)
สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตาม Road Map
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(กพข.) กับภาคเอกชน
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557 - 2561)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2558 – 2565
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 – 2561
แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศทางพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๒
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับภูมิภาค (พ.ศ. 2560 – 2564)
การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะ 3 ประเทศ
9 จังหวัด ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ในด้านการศึกษา
วัฒนธรรม การค้า/ลงทุน และการท่องเที่ยว
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WO1 เพิ่มศักยภาพในการคมนาคมขนส่ง
(W8,O1,O10)
WO2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(W5,O1,O2,O3)
WO3 เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะของคนทุก
กลุ่ม (W2,W3,O1,O3)
WO4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าให้เป็นระบบ (W4,O2,O6)
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W๑ จั ง หวั ด สกลนคร มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ คนต่ อ ปี (ปี ๒๕๕8) เท่ า กั บ
57,559 บาท โดยจัดอยู่ใน ลาดับที่ 66 ของประเทศ และลาดับที่
11 ของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยมี ผ ลิ ต ภาพแรงงานภาค
การเกษตร เท่ ากับ 17,861 บาท/คน และผลิ ตภาพแรงงานนอก
ภาคการเกษตร เท่ากับ 36,653 บาท/คน
W2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน O-NET ในระดับประถมและมัธยม
อยู่ในระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
W3 จานวนปีก ารศึ กษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 - 59 ปี ปี 2558
ของจั ง หวั ด สกลนคร มี ค่ า เฉลี่ ย 7.90 ปี ซึ่ ง ต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย
ระดับประเทศ 8.90 ปี
W4 จังหวัดสกลนคร มีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ กลาง เล็ก จานวน 295 แห่ง
มีพื้นที่ชลประทาน จานวน 478,862 ไร่ ได้รบั การพัฒนาแล้ว
140 แห่ง และอ่างเก็บน้าที่มีทตี่ ้องพัฒนา จานวน 155 แห่ง
ซึ่งปริมาณน้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในจังหวัด
W5 เกณฑ์เส้นความยากจนของจังหวัดสกลนคร 2,475 บาท/
เดือน (คนที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน 218,500 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.58 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลีย่ ใน
ระดับประเทศ ที่มีสดั ส่วนคนจนเพียงร้อยละ 10.43)
W6 ก าลั งแรงงานเข้ า สู่ ร ะบบประกั น สั งคมต่ าเมื่ อ เที ย บกั บ ประชากร
วัย แรงงานทั้ งหมด ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มี ผู้อ ยู่ในก าลั งแรงงาน
จ านวน 4 5 7 ,5 0 8 คน แยกเป็ นแรงงาน ที่ ต้ อ งเข้ า ระบ บ
ประกั น สั งคมภาคบั งคั บ จ านวน 66,101 คน และภาคสมั ค รใจ
จ าน วน 3 9 1 ,4 0 7 ค น อยู่ ใน ระบ บ ป ระ กั น สั งค ม แ ล้ ว
จานวน 66,058 คน

โอกาส (O)

๒๓๖
จุดอ่อน (W)

โอกาส (O)

กลยุทธ์

(ภาคบั ง คั บ 28,163 คน และภาคสมั ค ราใจ37,895 คน)
คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ 1 4 .4 4 แ ส ด งให้ เห็ น ว่ า ผู้ ไม่ อยู่ ใน ระ บ บ
ประกันสังคมมีถึง ร้อยละ 85.56
W7 จังหวัดสกลนครมีโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด จานวน 16 โรง ซึ่งทั้ง 16 โรง
ไม่ผ่านมาตรฐาน GMP เป็นอุปสรรคในการแข่งขันตลาดเนื้อสัตว์
ในประชาคมประชาคมอาเซียน
W8 การเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาจังหวัดสกลนคร ต้องผ่านเทือกเขา
ภูพานโดยใช้เส้นทางคมนาคมที่มีความคดเคี้ยวและลาดชัน มีความสูง
จากระดับน้าทะเล 524 เมตร ทาให้การคมนาคมขนส่งต้องเสียเวลา
และค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น
W9 พื้นที่ที่มีการปลูกจริงในปัจจุบันในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
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๒๓๗

(จุดอ่อน (W) + อุปสรรค T)
จุดอ่อน (W)

กลยุทธ์

T1
T2

ปัญหาภัยธรรมชาติทาให้พชื ผลทางการเกษตรเสียหาย
WT1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน ทาให้สินค้าบางประเภท
ทรัพยากรน้าให้เป็นระบบ (W4,T1)
จะมีการแข่งขันมากขึ้นอาจก่อให้เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน WT2 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการจังหวัดสู่
การก่อการร้าย และโรคติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้าน
องค์การสมรรถนะสูง
T3 เกษตรกรทาการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว คือการทาการเกษตรประเภท WT3 ส่งเสริมการนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีความเสีย่ งต่อความเสียหายที่
แนวใหม่มาใช้ในการบริหารจังหวัด
อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โรคแมลงระบาด ภัย
ธรรมชาติ
T4 ในปี พ.ศ.2563 จะมีการเปิดการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย ซึง่ จะทา
ให้มีการนาเข้าเนื้อสัตว์รวมถึงนมผงเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น
ทาให้เกษตรผู้เลี้ยงต้องประสบปัญหาการแย่งตลาดของผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์และนมโคจากต่างประเทศ
T5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของส่วนกลางอาจทาให้การนานโยบายไป
ปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง

เดือน (คนที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน 218,500 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.58 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยใน
ระดับประเทศ ที่มีสัดส่วนคนจนเพียงร้อยละ 10.43)
W6 กาลังแรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมต่าเมื่อเทียบกับประชากรวัย
แรงงานทั้งหมด ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
จานวน 457,508 คน แยกเป็นแรงงานที่ต้องเข้าระบบประกันสังคม
ภาคบังคับ จานวน 66,101 คน และภาคสมัครใจ จานวน 391,407 คน
อยู่ในระบบประกันสังคมแล้ว
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W๑ จังหวัดสกลนคร มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ปี ๒๕๕8) เท่ากับ
57,559 บาท โดยจัดอยู่ใน ลาดับที่ 66 ของประเทศ และลาดับที่
11 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผลิตภาพแรงงานภาค
การเกษตร เท่ากับ 17,861 บาท/คน และผลิตภาพแรงงานนอกภาค
การเกษตร เท่ากับ 36,653 บาท/คน
W2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน O-NET ในระดับประถมและมัธยมอยู่
ในระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
W3 จ านวนปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย ของประชากรอายุ 15 - 59 ปี ปี 2558
ของจั ง ห วั ด สกลนคร มี ค่ า เฉลี่ ย 7.90 ปี ซึ่ ง ต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย
ระดับประเทศ 8.90 ปี
W4 จังหวัดสกลนคร มีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ กลาง เล็ก จานวน 295 แห่ง
มีพื้นที่ชลประทาน จานวน 478,862 ไร่ ได้รับการพัฒนาแล้ว 140
แห่ง และอ่างเก็บน้าที่มที ี่ต้องพัฒนา จานวน 155 แห่ง ซึ่งปริมาณน้า
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในจังหวัด
W5 เกณฑ์เส้นความยากจนของจังหวัดสกลนคร 2,475 บาท/

อุปสรรค (T)

๒๓๘
จุดอ่อน (W)

อุปสรรค (T)

กลยุทธ์

จานวน 66,058 คน (ภาคบังคับ 28,163 คน และภาคสมัครใจ
37,895 คน)คิดเป็นร้อยละ 14.44 แสดงให้เห็นว่าผูไ้ ม่อยู่ในระบบ
ประกันสังคมมีถึง ร้อยละ 85.56
W7 จังหวัดสกลนครมีโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด จานวน 16 โรง ซึ่งทั้ง 16 โรง ไม่
ผ่านมาตรฐาน GMP เป็นอุปสรรคในการแข่งขันตลาดเนื้อสัตว์ใน
ประชาคมประชาคมอาเซียน
W8 การเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาจังหวัดสกลนคร ต้องผ่านเทือกเขา
ภูพานโดยใช้เส้นทางคมนาคมทีม่ ีความคดเคี้ยวและลาดชัน มีความสูง
จากระดับน้าทะเล 524 เมตร ทาให้การคมนาคมขนส่งต้องเสียเวลา
และค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึน้
W9 พื้นที่ที่มีการปลูกจริงในปัจจุบันในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
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