๒๓๙

บทที่ ๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร
๔.1 ตาแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning)
1) การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2) การค้า การลงทุน
3) การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม)

๔.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง”

๔.3 พันธกิจ (Mission)
พันธกิจที่ ๑ บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ ๒ ประสานงานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ทุ ก ภาคส่ ว น ในจั ง หวั ด
สกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันธกิจที่ ๓ ก้ากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

๔.4 ค่านิยม (Value)
“ อยู่สกล รักสกล ทาเพื่อสกลนคร ”
อยู่สกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร ทังโดย
การเกิดและที่อยู่อาศัยอันมีความหลากหลายเชือสายเผ่าพันธุ์ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อศรัทธาในศาสนา
พุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม รวมทังข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากภูมิล้าเนาอื่นๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานและ
หรือมาประกอบสัมมาอาชีพอยู่ในพืนที่จังหวัดสกลนคร
รักสกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทังโดยการเกิดและที่อยู่อาศัย ที่ปฏิบัติงาน
ในพืนที่จังหวัดสกลนคร ต่างมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักความผูกพันกับจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเมือง
ที่นา่ อยู่ ด้วยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตส้านึกหวงแหนความเป็นสกลนคร
ทาเพื่ อสกลนคร หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทังโดยการเกิดและที่อยู่อาศัย
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในจั งหวัด สกลนคร ข้ า ราชการที่ มี ภู มิ ล้ าเนาในจั งหวั ด สกลนคร ไปปฏิ บั ติ งานในจั งหวั ด อื่ น ๆ
มี ค วามรั ก สกลนคร การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก ารงาน การประกอบสั ม มาอาชี พ เป็ น การท้ า งานด้ ว ยหั ว ใจ
เพื่อจังหวัดสกลนคร จึงต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดมั่ น
ถือมั่นในความถูกต้อง ดีงาม กล้าท้าในสิ่งที่ถูกต้อง

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๔๐

๔.5 เป้าประสงค์รวม (Goal)
“ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน ”
ตัวชี้วัด
๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพิ่มขึนร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา
๒) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพิ่มขึนร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา
๓) จ้านวนฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน GAP เพิ่มขึนอย่างน้อยปีละ 1,000 แปลง/ฟาร์ม

๔.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์

๑

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒

การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

๓

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

๔

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

๕

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๔.7 วัตถุประสงค์ (objective)
1) เพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยนวัตกรรมสู่ความมั่นคง
และยั่งยืน
2) เพื่อพัฒนาจังหวัดสกลนครเป็นมหานครแห่งพฤกษเวช
3) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4) เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) ของจังหวัดสกลนคร
เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย
5) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและด้ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6) เพื่อให้การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7) เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของจั งหวั ด สกลนครเป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและความมั่ น คง
สามารถอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการของจังหวัด

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๔๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑.๑ พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความ
มัน่ คงและยั่งยืน
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๑.๑.3 ร้อยละของจ้านวนสถาบันเกษตรกร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ของจ้านวนสถาบันที่น้ามาจัด
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1.1.4 จ้านวนผู้ผ่านการอบรมเกษตร
Young smart farmer เพิ่มขึน
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1.2.1 ร้อยละจ้านวนครัวเรือนที่มีการปลูก
สมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน อย่างน้อย ๕
รายการ
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๑.๑.๑ ร้อยละ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดสกลนคร (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึน
จากปีที่ผ่านมา
๑.๑.๒ จ้านวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน
สินค้าการเกษตร GAP เพิ่มขึนต่อปี
1.1.3 จ้านวนพืนที่ผลิตเกษตรอินทรีย์
เพิ่มขึน/ไร่

1.2 เป็นมหานครแห่งพฤกษเวช

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

กลยุทธ์
๑.๑.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทังในเชิงปริมาณ คุณภาพและ
มาตรฐาน

๑.๑.1.2 สร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันเกษตรกร และเสริมสร้าง
ศักยภาพให้ประชาชนในภาค
เกษตรกรรม
1.2.1.1 ส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพร
ในการรักษา
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๒๕61
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ค่าเป้าหมาย
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ตัวชี้วัด

๒๔๒
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
1.2.2 ร้อยละจ้านวนสถานศึกษาในทุกระดับทีม่ ี
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสมุนไพร
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1.2.4 จ้านวนรายการผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรที่ผลิตได้
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1.2.5 มูลค่าการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร (ล้านบาท)
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1.2.6 ร้อยละความนิยมในการใช้สมุนไพร
ของประชาชนในจังหวัดสกลนคร
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1.2.1.2 ส่งเสริมพัฒนาพืชสมุนไพร
อย่างครบวงจร
1.2.1.3 รวบรวมภูมิปัญญาด้าน
พฤกษเวช
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1.2.3 จ้านวนแปลงปลูกสมุนไพรต้นแบบ

กลยุทธ์

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๔๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว
ตัวชี้วัด

๒.๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัด
ให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด

๒.๑.๑ ร้อยละจ้านวนผู้ประกอบการ SMEs
ที่เพิ่มขึนจากปีที่ผ่านมา
๒.๑.๒ ร้อยละของจ้านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึนจากปี
ที่ผ่านมา
๒.๑.๓ ร้อยละของรายได้จากการจ้าหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึนจากปีที่ผ่านมา
2.2.1 จ้านวนแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม ได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึน
๒.๒.๒ ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึนในแต่ละปี

๒.๒ แหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม ของ
จังหวัดสกลนครเป็นทีย่ อมรับอย่าง
แพร่หลายมากขึน

๒.๓ จังหวัดสกลนครเป็นจุดเชื่อม
การคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
และจีนตอนใต้
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๒.๒.3 ร้อยละของจ้านวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึนในแต่ละปี
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๒.๓.๑ ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดสกลนคร (GPP) สาขาการขนส่ง
สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม เพิ่มขึน
จากปีที่ผ่านมา

3

3

3

3

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

กลยุทธ์
๒.๑.๑.๑ สร้างขีดความสามารถ
ในการค้า การลงทุน

๒.๒.๑.๑ สนับสนุนการท่องเที่ยว
3 ธรรม

๒.๓.๑.๑ เพิ่มศักยภาพในการ
คมนาคมขนส่งทังทางบกและทาง
อากาศ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๒๔๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๓.๑ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3.๑.1 ร้อยละของครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
และด้ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าความจ้าเป็น
พอเพียง
พืนฐาน
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3.3 มีพัฒนาการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ

20

20

20

20

300

300

300

300

3.3.1 ร้อยละผู้เข้าเรียนในวิชาที่ใช้
ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอนเพิ่มขึน
3.3.2. จ้านวนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษา
ก้าหนดให้สอดคล้องกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๓.๑.๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒.๑.๑ เสริมสร้างการเรียนรู้และ
ทักษะของคนทุกกลุ่ม
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๓.๒ มีการพัฒนาครอบครัว ชุมชน ๓.2.1 จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
และสังคมให้เกิดการเรียนรู้
อายุ 15 – 59 ปี เพิ่มขึน
ตลอดชีวิต
๓.2.2 ร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาสายสามัญและอาชีพสูงขึน
๓.2.3 ร้อยละของประชาชนวัยเรียนทุกระดับ
มีการศึกษาขันพืนฐานและจบภายในก้าหนด
๓.2.4 ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการพัฒนา
ฝีมือเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึน

กลยุทธ์

3.3.1.1 ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา
ทุกระดับใช้ภาษาต่างประเทศ

๒๔๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๕62
๒

๒๕63
๒

๔.๑.๒ ร้อยละ จ้านวนพืนที่ป่าทีถ่ ูกบุกรุกได้รับการ
ทวงคืนเพิ่มขึน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

๑๕

๑๕

๑๕

4.1.3 ร้อยละ สถิติคดีที่เกี่ยวกับป่าไม้และการ
ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติลดลง

15

20

25

๔. ๑ บริหารจัดการ
๔.๑.๑ ร้อยละจ้านวนพืนที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนคร
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ เพิ่มขึน
มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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กลยุทธ์
๒๕64
๒
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้
๔.๑.๑.๒ การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการรองรับของระบบนิเวศและ
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
ในจังหวัด
๑๕ ๔.๑.๒.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๔.๑.๒.๒ ฟื้นฟูแก้ไขปัญหาความ
เสื่อมโทรมในทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างบูรณาการ
30 4.1.3.1 การด้าเนินมาตรการ
ทางกฎหมาย อย่างเข้มงวด
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๒๕61
๒

๒๔๖
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔.๓.๖ ร้อยละขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพิ่มขึน

๒๕62
25

๒๕63
25

25

25

25

๘๐

๘๐

๘๐

๑๐

15

20

15

15

18

20

100

100

100

100

15

15

15

15

80

100

100

100
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๔.๒ บูรณาการการบริหารจัดการ ๔.๒.๑ มีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
ทรัพยากรน้า เพื่อป้องกันและ
ส้าหรับชุมชนหมู่บ้านเป้าหมายที่ขาดแคลนน้า
แก้ไขปัญหาวิกฤติการน้าแล้ง
เพิ่มขึน
อุทกภัย ตลอดจนปัญหาความ
ขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์จากน้า
ภาคเกษตรกรรมและภาคประชาชน
๔.๒.๒ จ้านวนพืนที่อุทกภัยได้รับการแก้ไขปัญหา
เพิ่มขึน
๔.๓ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๔.๓.๑ ร้อยละ แหล่งน้าผิวดินทีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
ด้านน้า อากาศ ขยะมูลฝอยและ พอใช้ขึนไป
ของเสียอันตราย โดยการมีส่วนร่วม ๔.๓.๒ ร้อยละของปริมาณน้าเสียในชุมชนเมือง
ของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน ผ่านการบ้าบัดอย่างถูกหลักวิชาการเพิ่มขึน
แก้ไข ลด และขจัดมลพิษที่อาจ ๔.๓.๓ ร้อยละการน้าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
เพิ่มขึน
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓.๔ ร้อยละของ ครัวเรือน วัด โรงเรียน สถานที่
ราชการ มีการจัดการขยะต้นทาง
๔.๓.๕ ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยก้าจัดถูกหลัก
วิชาการ เพิ่มขึน

กลยุทธ์
๒๕64
25 ๔.๒.๑.๑ ส่งเสริมการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค
๔.๒.๑.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการน้าภาคการเกษตร
25 ๔.๒.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการปัญหาอุทกภัย
๘๐ ๔.๓.๑.๑ ส่งเสริมการควบคุมและ
ลดมลพิษทางน้า
25 4.3.2.1 การจัดการขยะมูลฝอย
เชิงรุก

๒๕61
25

๒๔๗
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔.๔ เพิ่มขีดความสามารถการ
๔.๔.๑ จ้านวนหมู่บ้านมีแผนบริหารจัดการและ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับ
ภูมิอากาศ อย่างมีประสิทธิภาพ หมู่บ้าน

4.4.1 จ้านวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการใช้
พลังงานและการอนุรักษ์

๒๕62
10

๒๕63
10

1,500

1,500

1,500

กลยุทธ์
๒๕64
10 ๔.๔.๑ ส่งเสริมจ้านวนหมู่บ้านให้มี
แผนบริหารจัดการและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับต้าบล
4.4.2 ส่งเสริมประชาชนในพืนที่
เตรียมความพร้อมในการรับมือ
กับภัยพิบัติธรรมชาติ
1,500 4.4.1.1 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
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4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้
พลังงานทดแทนใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

๒๕61
10
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๒๔๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๕.๑ มีการบริการประชาชน
อย่างประทับใจ

ตัวชี้วัด
๕.1.๑ ร้อยละของประชาชนที่มคี วามพึงพอใจ
ในบริการของจังหวัด

๒๕61
๘๕

ค่าเป้าหมาย
๒๕62
๒๕63
๘๕
๘๕

๒๕64
๘๕

95

95

95

95

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

๙๐

๙๐

๙๕

๙๕

๘5

๘5

๘5

๘5

๑0

๑0

๑0

๑0

๕.๒.3 จ้านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมการ
ป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มขึน
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๕.1.๑.๑ พัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการจังหวัดสู่องค์การ
สมรรถนะสูง
๕.๒.๑.๑ ส่งเสริมการน้าการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้
ในการบริหารจังหวัด
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๕.1.๒ ร้อยละของการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์

๒๔๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ (ต่อ)
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๕.๓ มีการรักษาความมั่นคงความ
สงบเรียบร้อยความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๓.๑ ร้อยละของการชุมนุมโดยสงบในพืนที่
และไม่มีสถานการณ์รุนแรงจนถึงขันต้องใช้
ก้าลังสลายการชุมนุม

๒๕62
๙๕

๒๕63
๙๕

๒๕64
๙๕

๕.๓.๒ ร้อยละการจับกุมผู้กระท้าความผิดคดี
อุกฉกรรจ์
๕.๓.๓ ร้อยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

85

86

87

88

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

5.3.4 ร้อยละของปัญหาด้านแรงงานทังใน
ระบบและแรงงานนอกระบบได้รับการแก้ไข

95

95

95

95

5.3.5 ร้อยละคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ลดลง
จากปีที่ผ่านมา

50

50

50

50

๕.๓.๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถ
ในการรักษาความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
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๒๕61
๙๕

กลยุทธ์
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๒๕๐
4.8 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
(แผนฯ 12 ปี 60 -64)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
4.ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้าในสังคม
3.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสูค่ วามมั่งคั่งและยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ และป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7.การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ วิจัยและนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย 4.0

SDGs

นโยบายรัฐบาล

นโยบาย ก.น.จ.

1. กลุ่มอาหาร เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
2. กลุ่มสาธารณสุขและ
เทคโนโลยีการแพทย์
3.กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะและ
ระบบเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม
4. กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีและ
อินเน็ตเชื่อมต่อ
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วัฒนธรรมและบริการ ที่มี
มูลค่าสูง

1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบในพืนที่
2. ยุติความหิวโหย บรรลุ ความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ และส่งเสริมเกษตรที่ยั่งยืน
3. สร้างหลักประกันว่า คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมสวัสดิภาพ ส้าหรับทุกคนและทุกวัย
4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีสุขภาพ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
5. บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
6. สร้างหลักประกันให้มีน้าใช้และมีการบริหารจัดการน้าและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน
7. สร้างหลักประกันให้ทุกคน เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ย่อมเยาเชื่อถือได้และยั่งยืน
8. ส่งเสริมการเติบโตทาง ศก. ที่ต่อเนื่อง
9. สร้างเสริมโครงสร้างพืนฐาน พัฒนาอุตสาหกรรมและส่งเสริมนวัตกรรม
10. ลดความไม่เสมอภาค ภายในและระหว่างประเทศ
11. ท้าให้เมืองและการตังถิ่นฐาน ของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีความต้านทานและยั่งยืน
12. สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบและการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
13. ด้าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก มหาสมุทร ทะเลและทรัพยากร ทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
15. ปกป้องฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการกลาย
สภาพเป็นทะเลทราย หยุดยังการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน
16.ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล
17. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไก การด้าเนินงานและฟื้นฟู หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก ส้าหรับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

1.ปกป้องสถาบันฯ
2. รักษาความมั่นคง
3.ลดความเลื่อมล้า
4. การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
5. สาธารณสุข
6. เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
7. ส่งเสริมบทบาทใน
ประชาคมอาเซียน
8. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ทรัพยากรธรรมชาติฯ
10. ธรรมาภิบาล

1.พัฒนาการเกษตร
2.โซนนิ่งภาคการเกษตร
3. การพัฒนาการท่องเที่ยว
4. การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
5.การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
6.การบริหารจัดการน้า
7.ความมั่นคง
8.เขตเศรษฐกิจพิเศษ
9.โครงสร้างพืนฐาน
10.การปรองดองสมานฉันท์

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร
2.การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ตัวชี้วดั จังหวัดสกลนคร
1.ร้อยละ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร (GPP) ภาคเกษตร
เพิ่มขึน จากปีทผี่ ่านมา
2. จ้านวนแปลง/ฟาร์มทีผ่ ่านมาตรฐาน สินค้าการเกษตร GAP เพิ่มขึนต่อปี
3.จ้านวนพืนที่ผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึน/ไร่
4.ร้อยละของจ้านวนสถาบันเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ของจ้านวนสถาบันที่น้ามาจัด
5. จ้านวนผู้ผ่านการอบรมเกษตร Young smart farmer เพิ่มขึน
6. ร้อยละจ้านวนครัวเรือนที่มีการปลูกสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน อย่างน้อย
๕ รายการ
7. ร้อยละจ้านวนสถานศึกษาในทุกระดับทีม่ ีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสมุนไพร
8. จ้านวนแปลงปลูกสมุนไพรต้นแบบ
9. จ้านวนรายการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทีผ่ ลิตได้
10.มูลค่าการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (ล้านบาท)
11. ร้อยละความนิยมในการใช้สมุนไพรของประชาชนในจังหวัดสกลนคร

1. ร้อยละจ้านวนผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่มขึนจากปีที่
ผ่านมา
2. ร้อยละของจ้านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึนจากปีทผี่ ่านมา
3. ร้อยละของรายได้จากการจ้าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพิ่มขึนจากปีทผี่ ่านมา
4. จ้านวนแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึน
5. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิม่ ขึนในแต่ละปี
6. ร้อยละของจ้านวนนักท่องเที่ยวที่เพิม่ ขึนในแต่ละปี
7. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร
(GPP) สาขาการขนส่งสถานที่เก็บสินค้าและการ
คมนาคม เพิ่มขึนจากปีที่ผ่านมา

1. ร้อยละของครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีรายได้
เฉลี่ยสูงกว่าความจ้าเป็นพืนฐาน
2. จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 – 59 ปี
เพิ่มขึน
3. ร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาย
สามัญและอาชีพสูงขึน
4. ร้อยละของประชาชนวัยเรียนทุกระดับ มีการศึกษาขัน
พืนฐานและจบภายในก้าหนด
5. ร้อยละของแรงงานที่ได้รบั การพัฒนาฝีมือเพื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงานเพิม่ ขึน
6. ร้อยละผู้เข้าเรียนในวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เรียนการสอนเพิม่ ขึน
7. จ้านวนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่
สถาบันอุดมศึกษาก้าหนดให้สอดคล้องกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ

1. ร้อยละจ้านวนพืนที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนครเพิม่ ขึน
2. ร้อยละ จ้านวนพืนทีป่ ่าที่ถูกบุกรุกได้รับการทวงคืนเพิ่มขึน เมื่อเทียบกับปีทผี่ ่านมา
3. ร้อยละ สถิติคดีทเี่ กี่ยวกับป่าไม้และการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ ลดลง
4. มีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรส้าหรับชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย
ที่ขาดแคลนน้า เพิ่มขึน
5. จ้านวนพืนที่อุทกภัยได้รับการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึน
6. ร้อยละ แหล่งน้าผิวดินทีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึนไป
7. ร้อยละของปริมาณน้าเสียในชุมชนเมือง ผ่านการบ้าบัดอย่างถูกหลักวิชาการ
เพิ่มขึน
8. ร้อยละการน้าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพิ่มขึน
9. ร้อยละของ ครัวเรือน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ มีการจัดการขยะต้นทาง
10. ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยก้าจัดถูกหลักวิชาการ เพิม่ ขึน
11. ร้อยละขยะมูลฝอยตกค้างได้รบั การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพิม่ ขึน
12. จ้านวนหมูบ่ ้านมีแผนบริหารจัดการและปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศระดับ
หมูบ่ ้าน
13. จ้านวนครัวเรือนที่ได้รบั การส่งเสริมการใช้พลังงานและการอนุรกั ษ์

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

1. ร้อยละของประชาชนทีม่ ีความพึงพอใจในบริการของจังหวัด
2. ร้อยละของการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบัติ ได้มาตรฐาน
3. ร้อยละของข้าราชการบรรจุใหม่ทผี่ ่านการฝึกอบรมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
4. ร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์ได้รบั การแก้ไขตามขันตอนและ
ระยะเวลาที่ก้าหนด
5. จ้านวนกิจกรรม/โครงการ ที่สง่ เสริมการป้องกันและปราบปราม
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มขึน
6. ร้อยละของการชุมนุมโดยสงบในพืนที่และไม่มสี ถานการณ์รุนแรงจนถึง
ขันต้องใช้ก้าลังสลายการชุมนุม
7. ร้อยละการจับกุมผูก้ ระท้าความผิดคดีอุกฉกรรจ์
8. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9. ร้อยละของปัญหาด้านแรงงานทังในระบบและแรงงานนอกระบบได้รับการ
แก้ไข
10. ร้อยละคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ลดลง จากปีทผี่ ่านมา
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1.การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒๕๑

๔.9 แผนที่ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร
วิสัยทัศน์ “ เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมภิ าคลุม่ แม่น้าโขง ”
ประเด็นยุทธศาสตร์
หลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์
สนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน

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

- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและดารงชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- มีการพัฒนาครอบครัว
ชุมชนและสังคมให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง

- มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าต้นน้าได้รับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ควบคู่
การส่งเสริมสนับสนุนปลูกปาไม้เศรษฐกิจ
ชุมชน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดการ
ขยะในพื้นที่ได้อย่างดี
- มีพื้นที่ชมุ่ น้านานาชาติ (หนองหาร) พื้นที่ลุ่มน้า
และแหล่งน้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์
พื้นฟู เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

คุณภาพ
การให้บริการ

มีการบริการประชาชนอย่างประทับใจ

ประสิทธิภาพ

มีการรักษาความมั่นคงสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พัฒนาองค์กร

มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

- มีการบริการประชาชนอย่าง
ประทับใจ
- มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การเพื่อการพัฒนา
- มีการรักษาความมั่นคงความสงบ
เรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
- มีการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม
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ประสิทธิผล

- มีการพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

๒๕๒
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“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

