บรรยายสรุป
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร”
****************
คาขวัญประจาจังหวัดสกลนคร
พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตาหนักภูพานคู่เมือง
งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง
สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม
๑. อาณาเขต ที่ตั้ง การปกครอง และประชากร
จังหวัดสกลนครตั้งอยูท่ างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๖๔๗ กิโลเมตร
- ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย
– ลาว แห่งที่ ๒ จังหวัดมุกดาหาร ๑๒๐ กิโลเมตร และ
สะพานแห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ๙๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๖,๐๐๓,๖๐๒ ไร่
- แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๘ อาเภอ ๑๒๔ ตาบล ๑,๕๑๕ หมู่บ้าน และมีการ
จัดการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ จานวน ๑๔๑ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง
เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลตาบล ๔๙ แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล ๙๐ แห่ง
- มีประชากร ๑,๑๒๐,๕๑๓ คน เป็นชาย ๕๖๐,๒๖๔ คน เป็นหญิง ๕๖๐,๒๔๙ คน
๒. เศรษฐกิจ
จังหวัดสกลนคร มีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ( GPP) ปี ๒๕๕๓ ณ ราคาตลาด มูลค่า
๓๘,๑๒๕ ล้านบาท อยู่ลาดับที่ ๑๒ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลาดับที่ ๕๐ ของประเทศ รายได้ต่อ
หัวต่อปี ๓๓,๐๒๑ บาท อยู่ลาดับที่ ๑๕ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลาดับที่ ๗๒ ของประเทศ
ประกอบด้วย สาขาเกษตร ๙,๐๒๘ ล้านบาท สาขาการศึกษา ๗,๑๐๒ ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรม ๔,๒๖๙
ล้านบาท สาขาขายส่ง ขายปลีก ๓,๗๗๒ ล้านบาท และสาขาอื่น ๆ (รวม ๑๒ สาขา) ๑๓,๙๕๔ ล้านบาท
๓. การเกษตร
จังหวัดสกลนครมีครัวเรือนเกษตรกร ๑๘๔,๗๙๐ ครัวเรือน โดยมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว
๑๕๙,๓๘๙ คน มีพื้นที่ทาการเกษตร ๕,๑๒๘,๖๕๔ ไร่ แยกเป็นนาข้าว ๒,๐๑๗,๓๔๐ ไร่ พืชไร่ ๔๙๕,๑๓๖ ไร่
พืชสวน ๒,๖๑๖,๑๗๘ ไร่ เป็นพื้นที่รับประโยชน์จากระบบน้าชลประทาน ๓๐๑,๐๖๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๗
ของพื้นที่ทาการเกษตรทั้งจังหวัด ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่
- ข้าวเหนียว พื้นที่ปลูก ๑,๔๒๕,๕๐๔ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย๔๙๙ กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิต
รวม ๖๒๕,๕๗๐ ตัน
- ข้าวเจ้า พื้นที่ปลูก ๕๙๑,๘๓๖ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๔๖๗ กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม
๒๒๕,๘๒๔ ตัน
- มันสาปะหลัง มีพื้นที่ปลูก ๔๔๕,๗๑๓ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๒,๙๙๐ กิโลกรัมต่อไร่
ผลผลิตรวม ๗๐๑,๓๐๕ ตัน
- อ้อยโรงงาน มีพื้นที่ปลูก ๒๔,๒๕๙ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๘,๘๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิต
รวม ๑๗๖,๖๙๗ ตัน
/- ยางพารา...
-๒- ยางพารา พื้นที่ปลูก ๒,๖๑๖,๑๗๘ ไร่ พื้นที่เปิดกรีด ๓๔๖,๕๐๕ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย
๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม ๑๗,๐๗๗ ตัน
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- คราม พื้นที่ปลูก ๓๙๖ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๖๔๔ กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม ๒๕๕ ตัน
- เม่า พื้นที่ปลูก ๒๘๐ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๘๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม ๒๒๔ ตัน
- โคขุนโพนยางคา สหกรณ์โพนยางคาสามารถผลิตโคขุนได้ ปีละ ๖,๐๐๐ ตัว
เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะมีเงินเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อตัว
๔. การค้า การลงทุน
จังหวัดสกลนคร มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกหลายชนิด ได้แก่ เสื้อผ้าสาเร็จรูป
เครื่องประดับ เครื่องประดับยนต์ ผลิตภัณฑ์จากมอลล์สกัด ข้าวสาร ข้าวฮาง ยางพารา ผ้าย้อมคราม เนื้อโคขุน
เครื่องเซรามิก เครื่องหนังที่ผลิตถุงมือกอล์ฟ และกระเป๋า
๕. ผลิตภัณฑ์ OTOP
จังหวัดสกลนครมีมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
OTOP
ปี ๒๕๕๓ จานวน
๖๘๕,๖๗๓,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๔ จานวน ๘๐๑,๓๗๔,๖๐๓ บาท ปี ๒๕๕๕ (เดือนกันยายน) ๘๗๐,๒๘๙,๖๒๐
บาท ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายได้มาก ได้แก่ เนื้อโคขุนโพนยางคา ๔๒๔,๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ผ้าย้อมคราม
๒๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี เม่า ๓๕,๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี เซรามิก ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ข้าวฮาง
๒๓,๓๓๑,๒๐๐ บาทต่อปี
๖. อุตสาหกรรม
จังหวัดสกลนครมีโรงงานรวม ๑,๔๙๕โรงงาน เงินลงทุน ๔,๓๖๖.๓๓๕ ล้านบาท
และแรงงาน ๕,๘๑๕ คน สาขาที่มีการลงทุนมาก ๓ อันดับแรก ได้แก่
- อุตสาหกรรมอื่น ๆ เป็นการผลิตกระแสไฟฟูา เคาะพ่นสีรถยนต์ ทาเกลือสินเธาว์
โดยวิธีต้ม จานวน ๗๑ โรงงาน เงินลงทุน ๑,๓๒๒.๘๖๖ ล้านบาท คนงาน ๖๕๙ คน
- อุตสาหกรรมอาหาร เป็นการทาน้าแข็งก้อนเล็ก การฆ่าสัตว์หละ ผลิตนม
พลาสเจอไรส์ ทาลูกชิ้นเนื้อวัว เป็นการผลิตอาหารสัตว์ จานวน ๕๖ โรงงาน เงินลงทุน ๖๓๐.๖๑๕ ล้านบาท
คนงาน ๕๙๕ คน
- อุตสาหกรรมการเกษตร เป็นโรงสีข้าว กะเทาะเปลือกถั่วลิสง ปรับปรุงคัดแยกเมล็ด
พันธ์พืช จานวน ๙๙๘ โรงงาน เงินลงทุน ๕๒๙.๒๘๑ ล้านบาทคนงาน ๑,๓๘๐ คน
๗. การคมนาคม
การเดินทางมาจังหวัดสกลนคร สามารถเดินทางโดยเครื่องบิน จากสนามบินดอนเมืองวัน
ละ ๔ เที่ยว (ไป-กลับ) และโดยรถยนต์ที่เชื่อมโยงจากจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และ
นครพนม
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
- ดินในพื้นที่จังหวัดสกลนคร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ บริเวณเทือกเขาทางตอนใต้
และบริเวณที่ราบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่าในพื้นที่ ๓,๙๓๑,๖๓๐ ไร่ และมีปัญหาดินเค็มในพื้นที่
๑,๐๗๗,๐๔๓.๗๕ ไร่
- ปุาไม้ มีพื้นที่ ๑.๑๙๔,๓๑๒.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๙ ของพื้นที่จังหวัด
- อุทยานแห่งชาติ ๓ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูผายล และ
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
/- ทรัพยากร...
-๓-
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- ทรัพยากรน้าทั้งปี ๓,๙๘๔ ล้าน ลบ.ม. เก็บกักน้าได้ ๑,๑๗๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ
๒๙ มีลาน้าที่สาคัญ ได้แก่
 ลาน้าสงคราม เป็นสายน้าหลักของภาคอีสานตอนบน เกิดบริเวณเทือกเขาภูพาน
มีความยาว ๔๘๐ กิโลเมตร แบ่งเป็นลาน้าสงครามตอนบน มีพื้นที่ลุ่มน้า ๒,๐๔๔,๒๕๕ ไร่ เก็บกักน้าได้๔๗.๙๘
ล้าน ลบ.ม. และลาน้าสงครามตอนล่าง มีพื้นที่ลุ่มน้า ๑,๙๒๘,๒๙๔ ไร่ เก็บกักน้าได้ ๗๐.๒๓ ล้าน ลบ.ม.
 ลาน้ายาม มีพื้นที่ลุ่มน้า ๑,๐๘๑,๒๙๐ ไร่ เก็บกักน้าได้ ๒๗.๒๙ ล้าน ลบ.ม.
 ลาน้าอูนมีพื้นที่ลุ่มน้า ๒,๒๑๔,๓๐๐ ไร่ เก็บกักน้าได้ ๕๐๘.๓๕ ล้าน ลบ.ม.
 ลาน้าพุง มีพื้นที่ลุ่มน้า ๕๒๒,๘๓๗ ไร่ เก็บกักน้าได้ ๒๑๘.๙๔ ล้าน ลบ.ม.
 ลาน้าก่า มีพื้นที่ลุ่มน้า ๑,๖๗๓.๘๗๗ ไร่ เก็บกักน้าได้ ๒๖๔.๖๕ ล้าน ลบ.ม.
- แหล่งน้าชลประทาน มี ๒๗๐ โครงการ เก็บกักน้าได้ ๑,๑๗๑ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่
ชลประทาน ๕๔๔,๒๗๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของพื้นที่เพาะปลูก แบ่งเป็น
 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ๓ แห่ง เก็บกักน้าได้ ๙๕๒ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่
ชลประทาน ๑๘๘,๐๐๐ ไร่ ได้แก่ เขื่อนน้าอูน เก็บกักน้าได้ ๕๒๐ ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ ๑๘๐,๔๖๔ ไร่ เขื่อนน้พุาง
เก็บกักน้าได้ ๑๖๕ ล้าน ลบ.ม. เพื่อการผลิตกระแสไฟฟูา และหนองหาร มีพื้นที่ทั้งหมด ๗๗,๐๑๔ ไร่ มีพื้นที่
ผิวน้า ๔๖,๐๐๐ ไร่ ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร
 โครงการชลประทานขนาดกลาง ๓๙ แห่ง เก็บกักน้าได้ ๑๒๗ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่
ชลประทาน ๑๖๖,๖๔๐ ไร่
 โครงการชลประทานขนาดเล็ก ๑๘๒ แห่ง เก็บกักน้าได้ ๙๑ ล้าน ลบ. พื้นที่
ชลประทาน ๑๔๒,๕๕๐ ไร่
 โครงการสูบน้าด้วยไฟฟูา ๔๖ แห่ง พื้นที่ชลประทาน ๔๗,๐๘๐ ไร่
๙. การศึกษา
- มหาวิทยาลัย ๓ แห่ง ได้แก่
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดสอน ๖ คณะได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตาสาหกกรรม และบัณฑิตวิทยาลัย สอนถึงระดับปริญญาเอกมีความ
โดดเด่นการจัดการศึกษาด้านครุศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร เปิดสอน ๒ คณะ ได้แก่
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะทรัพยากรธรรมชาติ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ปริญญาตรี และปริญญาโท มีความโดดเด่นการจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เปิดสอน
๓ คณะ ได้แก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ และโครงการพิเศษ เปิดสอนระดับ ปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก
 มีโรงเรียน ๗๒๗ แห่ง สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ๔ แห่ง
 มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นหน่วยงานที่ศึกษา
วิธีการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ชลประทาน สิ่งแวดล้อมและการ
ประกอบอาชีพ ประชาชน สามารถนาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และดารงชีวิตได้ ซึ่งมี ๑๙ ผลสาเร็จที่
โดดเด่น ดังนี้
/ - สายธาร...
-๔–
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- สายธารแห่งชีวิตศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานฯ
- การเลี้ยงโคเนื้อทาจิมะภูพาน
- การเลี้ยงไก่ดาภูพาน
- การเลี้ยงสุกรภูพาน
- การปลูกข้าวพันธุ์สกลนคร
- การปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕
- ลิ้นจี่ นพ. ๑
- การเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อควบคุมศัตรูพืชสวนไม้ผล
- การผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว
- การเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาหลีลูกผสมในบ่อครัวเรือน
- การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
- เกษตรทฤษฎีใหม่
- การจัดการดินเค็มเพื่อปลูกข้าว
- การจัดการดินลูกรังเพื่อปลูกไม้ผล
- การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นเมือง
- การปลูกยางพารา
- หม่อนพันธุ์สกลนครและไหมพันธุ์นางตุ่ยสกลนคร
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมนุไพร
- การผลิตผ้าย้อมคราม
๑๐. การท่องเที่ยว
จังหวัดสกลนครมีผู้มาเยี่ยมเยือน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จานวน ๗๕๒,๘๘๔ คน (นักท่องเที่ยว
๔๕๑,๘๖๙ คน นักทัศนาจร ๓๐๑,๐๑๕ คน) เป็นคนไทย ๗๔๘,๔๖๙ คน ชาวต่างประเทศ ๔,๔๑๕ คน โดยมี
รายได้จากการท่องเที่ยว ๑,๐๕๘.๔๒ ล้านบาท ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓ ธรรม ได้แก่
- ธรรมะ มีพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารพระอารามหลวง มีพระธาตุเชิงชุม วัดปุาสุทธาวาส มีพิพิธภัณฑ์หลวงปูุมั่น ภูริทัตโต,
หลวงปูุหลุย จันทสาโร วัดถ้าขาม มีเทสกเจดีย์หลวงปูุเทสก์เทสรังสี วัดปุาอุดมสมพร มีพิพิธภัณฑ์หลวงปูุฝั้น
อาจาโร วัดถ้าพวงมีสังเวชนียสถาน ๔ ตาบล พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตตโม
- วัฒนธรรม มีชนเผ่าพื้นเมือง ๖ เผ่า ได้แก่ ภูไท ญ้อ ไทโส้ ไทกะเลิง ไทโย้ย ไทลาว
อีสาน ๒ เชื้อชาติ ได้แก่ คนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งแต่ละชนเผ่าแต่ละเชื้อชาติมีวัฒนธรรม
ที่โดดเด่น และอยู่กันด้วยความรัก ความสามัคคี มีงานแห่ปราสาทผึ้ง งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม และหลวง
พ่อองค์แสน งานเทศกาลแห่ดาว
- ธรรมชาติ มีอุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติ
ภูผาเหล็ก หนองหาร น้าตกคาห้อมและโค้งปิ้งงู ภาพรอยสลักผาสามพันปีที่ภูผายล เขื่อนน้าพุง เขื่อนน้าอูน
นอกจากนั้นยังมีพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดาเนินจังหวัด
สกลนคร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๕๓๙ จานวน ๑๐๙ ครั้ง และมีโครงการพระราชดาริ จานวน ๒๗๐ โครงการ
เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ามากที่สุด จานวน ๒๒๗ โครงการ
/๑๑ คุณภาพ...
-๕-

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๑. คุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
การสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของจังหวัดสกลนคร มี ๓๐
ตัวชี้วัด ปรากฏผล ดังนี้
 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาก ๕ ลาดับ ได้แก่
- เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับการ
ฝึกอบรมอาชีพ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๒๕.๓๐
- ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๒๒.๓๔
- ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๘.๒๗
- คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘.๓๑
- ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ ๕.๑๔
 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนของจังหวัดสกลนคร ๕๑,๐๒๘ บาท โดยมีอาเภอ
ที่มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนมาก ๕ ลาดับแรก ได้แก่
- อาเภอวาริชภูมิ ๖๓,๙๓๔ บาท
- อาเภอส่องดาว ๕๙,๘๑๕ บาท
- อาเภอพรรณานิคม ๕๔,๓๗๕ บาท
- อาเภอบ้านม่วง ๕๓,๙๒๓ บาท
- อาเภอเมือง ๕๒,๖๙๔ บาท
 อาเภอที่มีครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี มาก ๕ ลาดับแรก ได้แก่
- อาเภอโคกศรีสุพรรณ ๒๘๙ ครัวเรือน
- อาเภอพรรณานิคม ๑๗๙ ครัวเรือน
- อาเภอภูพาน ๘๓ ครัวเรือน
- อาเภอกุดบาก ๕๗ ครัวเรือน
- อาเภอพังโคน ๔๒ ครัวเรือน
 จังหวัดสกลนครมีจานวนครัวเรือนยากจน ๖๒ ครัวเรือน โดยมีอาเภอที่มีครัวเรือน
ยากจนมาก ๕ ลาดับแรก ได้แก่
- อาเภอโคกศรีสุพรรณ ๒๒ ครัวเรือน
- อาเภอโพนนาแก้ว ๑๐ ครัวเรือน
- อาเภออากาศอานวย ๑๐ ครัวเรือน
- อาเภอกุสุมาลย์ ๖ ครัวเรือน
- อาเภอพรรณานิคม ๕ ครัวเรือน
๑๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร
- วิสัยทัศน์จังหวัดสกลนคร
"จังหวัดนวัตกรรม ต้นแบบนาเศรษฐกิจพอเพียง”

/ - พันธกิจ...
-๖-

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

- พันธกิจของจังหวัดสกลนคร
พันธกิจที่ ๑ บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ ๒ ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน
ในจังหวัดสกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพือ่ รองรับ
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ ๓ กากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนคร
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
- ค่านิยมของจังหวัดสกลนคร
“ อยู่สกล รักสกล ทาเพื่อสกลนคร “
- เป้าประสงค์รวม
“สกลนครบรรลุเกณฑ์คุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและรายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพิ่มขึ้น”
- ตัวชี้วัด
* คุณภาพชีวิตของคนสกลนครดีขึ้นตามเกณฑ์ จปฐ. จากลาดับที่ ๑๔ ในปี
พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นลาดับที่ ๖ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐” (พ.ศ. ๒๕๕๗ ลาดับที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลาดับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลาดับที่ ๘ พ.ศ.๒๕๖๐ ลาดับที่ ๖)
* รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑ จากปีที่ผ่านมา
* จานวนฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ ๑๐๐ ราย
- ประเด็นยุทธศาสตร์
๑.การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒.การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
๓.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่นยืน
๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๑๓. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖)
การดาเนินงานปี พ.ศ.๒๕๕๓ จังหวัดสกลนครได้รับงบประมาณ ๑๘๒,๐๓๑,๒๐๐ บาท มีการ
เบิกจ่าย ๑๗๖,๖๑๒,๓๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๒ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ได้ดาเนินการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ลูกผสม โดยใช้
งบประมาณรวม ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ได้ดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าในพื้นที่
โครงการพัฒนาแหล่งน้าตามพระราชดาริ ก่อสร้างฝายน้าล้น ขุดลอกลาห้วย ก่อสร้างคันดิน สายใยรัก
แห่งครอบครัว โดยใช้งบประมาณรวม ๘,๒๖๖,๐๐๐ บาท
๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ในพื้นที่
ปุาชุมชน ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้าลาธาร โดยใช้งบประมาณรวม ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ดาเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภูพาน สืบทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว และถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้งบประมาณรวม ๓,๖๒๐,๐๐๐ บาท
/๕. การพัฒนา...
-๗-

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๕. การพัฒนาด้านสาธารณูปการ ได้ดาเนินการจัดหาภาชนะกันเก็บน้าเพื่ออุปโภคบริโภค ก่อสร้าง
ระบบประปาขนาดใหญ่ โดยใช้งบประมาณรวม ๔,๔๕๘,๔๐๐ บาท
๖. การพัฒนาด้านการศึกษา ได้ดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพกานันผู้ใหญ่บ้าน ส่งเสริมด้านพลศึกษา
กีฬาและนันทนาการ โดยใช้งบประมาณรวม ๖๒๓,๐๐๐ บาท
๗. การส่งเสริมการค้าการลงทุน ได้ดาเนินการประสานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนา
และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยใช้งบประมาณ
รวม ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๘. การแก้ไขปัญหาความยากจน ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
โดยใช้งบประมาณรวม ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ได้ดาเนินการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยใช้งบประมาณ
รวม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
การดาเนินงานปี พ.ศ.๒๕๕๔ จังหวัดสกลนครได้รับงบประมาณ ๑๘๘,๓๓๖,๕๐๐ บาท มีการ
เบิกจ่าย ๑๘๗,๘๖๔,๘๘๔.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๔ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ได้ดาเนินการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างชุมชน
เข้มแข็งฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารผลไม้ รวมใจภักดิ์อนุรักษ์ควายไทยตามพระราชเสาวนีย์ จัดตั้ง
หมู่บ้านต้นแบบเพาะเห็ดหอมศูนย์เรียนรู้ด้านประมงในโรงเรียน เลี้ยงไก่ไข่แบบพอเพียงหล่อเลี้ยง
ชุมชน ผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติตาบลพันนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบะหว้าตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยใช้
งบประมาณ ๕๓,๘๒๐,๕๐๐ บาท
๒. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการก่อสร้างฝายต้นน้าลาธารและ
ปลูกหญ้าแฝกเพื่อปูองกันการพังทลายของดินรอบฝาย จัดการน้าเพื่อการเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกปุาฟื้นฟูระบบนิเวศปุาต้นน้า ๓,๐๐๐ ไร่ ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันเพื่อ
อนุรักษ์ดิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ กล้า ปลูกพืชเสริมอาหารช้างปุาและช้างทดลองปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตาม
แนวพระราชดาริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ และปลูกปุาชุมชน โดยใช้งบประมาณ
รวม ๒๕,๓๓๖,๐๐๐ บาท
๓. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ดาเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ภูพาน สร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติสิรินธร ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหนองบัว
รวม จัดภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์ อาจารย์ฝั้น อาจาโร ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมอาเภอ และประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว โดยใช้งบประมาณรวม ๔๖,๘๙๓,๐๐๐ บาท
๔. การส่งเสริมการค้าการลงทุน ได้ดาเนินการประสานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนา
ผู้ผลิตและเพิ่มคุณค่าสินค้า OTOP สู่การตลาด พัฒนายกระดับสถานประกอบการด้านอาหาร วิจัย
พัฒนาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานน้ามันดีเซล โดยใช้งบประมาณรวม ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๕. การพัฒนาด้านสาธารณูปการ ได้ดาเนินการขยายเขตไฟฟูาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตร
ก่อสร้างระบบ ประปา ผลิตน้าดื่มเพื่อการอุปโภคบริโภค แก้ไขและปูองกันปัญหาน้าท่วม โดยใช้
งบประมาณรวม ๒๙,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๖. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. สร้าง
สวนส่งเสริมสุขภาพ อาหารปลอดภัยเด็กไทยฉลาด เสริมสร้างความภูมิใจในความเป็นไทย
/พัฒนา...
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พัฒนาศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นศูนย์สามวัยสานใยรักแห่งครอบครัว สร้างแกนนาสุขภาพประจาครอบครัว
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ ปรับปรุงศูนย์กีฬาจังหวัด ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจรระดับตาบล โรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ลานวัฒนธรรมประจาตาบล
ศึกษาวิจัยตั้งสถาบันมาตรฐานการศึกษา โดยใช้งบประมาณรวม ๑๔,๘๓๗,๐๐๐ บาท
๗. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ได้ดาเนินการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและ
ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ โดยใช้งบประมาณรวม ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
การดาเนินงานปี พ.ศ.๒๕๕๕จังหวัดสกลนครได้รับงบประมาณ ๑๗๕,๔๙๕,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่าย
จานวน ๑๗๕,๓๒๓,๕๓๖.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๐ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ได้ดาเนินการก่อสร้างคันดินกั้นน้าท่วมพื้นที่การเกษตรขยายผล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ขยายผลตามแนว
พระราชดาริ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์สัตว์น้าเศรษฐกิจตามแนวพระราชดาริ และโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว โดยใช้งบประมาณรวม ๔๔,๗๒๐,๐๐๐ บาท
๒. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการจัดการทรัพยากรปุาไม้แบบ
บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยใช้งบประมาณรวม ๒๕,๕๒๘,๐๐๐ บาท
๓. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ดาเนินการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ และมหัศจรรย์การท่องเที่ยวเมือง ๓ ธรรม (ธรรมะ
ธรรมชาติ วัฒนธรรม) โดยใช้งบประมาณรวม ๕๖,๓๖๘,๐๐๐ บาท
๔. การส่งเสริมการค้าการลงทุน ได้ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการจาหน่ายสินค้าสู่อินโดจีน
สร้างความร่วมมือ ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด และพัฒนาผู้ผลิตและเพิ่มคุณค่าสินค้า OTOP สู่การตลาด
โดยใช้งบประมาณรวม ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ดาเนินการเสริมสร้างสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้งบประมาณรวม ๒๖,๕๖๙,๖๐๐ บาท
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ได้ดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันปราบปราม
อาชญากรรม ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความจงรักภักดี และบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ โดยใช้งบประมาณรวม ๑๕,๕๑๐,๐๐๐ บาท
การดาเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๕๖
จังหวัดสกลนคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน
๑๗๖,๒๒๔,๗๐๐ บาท โดยจะดาเนินการ ดังนี้
๑. การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร โดยจะดาเนินการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การเกษตรและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดสกลนคร พัฒนาศักยภาพการเลี้ยง ปศุสัตว์
และส่งเสริมการเลี้ยงปลาน้าจืดและเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้าให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออก
โดยใช้งบประมาณรวม ๓๘,๒๐๕,๐๐๐ บาท
๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร
โดยใช้งบประมาณรวม ๔๑,๘๐๓,๓๐๐ บาท
๓. การส่งเสริมการค้าการลงทุน โดยจะดาเนินการเสริมสร้างความร่วมมือ ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด และ
ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุนของจังหวัดสกลนคร โดยใช้งบประมาณรวม ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสกลนคร ปรับปรุงสวนสุขภาพ
ชุมชน จัดตั้งแหล่งเรียนรู้และการพัฒนา โดยใช้งบประมาณรวม ๔๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท
/การพัฒนา...
-๙-
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๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะดาเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครเชิงบูรณาการ และพัฒนาคุณภาพนิเวศวิทยาหนองหาร และพัฒนา
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรอบหนองหารอย่างยั่งยืนโดยใช้
งบประมาณรวม ๑๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยจะดาเนินการเสริมสร้างความจงรักภักดี พัฒนาวิถี
ประชาธิปไตย วินัยการจราจรและสาธารณะภัยของจังหวัด และการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
โดยใช้งบประมาณรวม ๒๔,๔๖๖,๔๐๐ บาท
ผลการดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ทาให้จังหวัดสกลนครสามารถบรรลุ
เกณฑ์ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในเปูาประสงค์รวมและตัวชี้วัด ของจังหวัดสกลนคร ดังนี้
เป้าประสงค์รวม “สกลนครบรรลุเกณฑ์คุณภาพชีวิตอย่างมั่นคง”
ตัวชี้วัด
“คุณภาพชีวิตของคนสกลนครดีขึ้นตามเกณฑ์ จปฐ. จากลาดับที่ ๒๔ ในปี
พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นลาดับที่๑๔ ในปี พ.ศ.๒๕๕๖
(พ.ศ. ๒๕๕๓ ลาดับที่ ๒๑, พ.ศ. ๒๕๕๔ ลาดับที่ ๑๘, พ.ศ. ๒๕๕๕ ลาดับที่๑๖,
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลาดับที่ ๑๔)
ผลการดาเนินงาน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีตัวชี้วัด จปฐ. ไม่บรรลุเกณฑ์ ๑๘ ตัวชี้วัด อยู่ลาดับที่ ๒๔ ของประเทศ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีตัวชี้วัด จปฐ. ไม่บรรลุเกณฑ์ ๑๔ ตัวชี้วัด อยู่ลาดับที่ ๑๗ ของประเทศ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีตัวชี้วัด จปฐ. ไม่บรรลุเกณฑ์ ๑๒ ตัวชี้วัด อยู่ลาดับที่ ๑๑ ของประเทศ
สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร อยู่ระหว่างการประมวลผล จปฐ.
นอกจากนั้น ยังสามารถแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่อปีต่ากว่า ๒๓,๐๐๐ บาท ดังนี้
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ครัวเรือนยากจน ๙๐๕ ครัวเรือน สามารถแก้ไขปัญหาได้ ๕๓๔ ครัวเรือน
เหลือ ๓๗๑ ครัวเรือน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ครัวเรือนยากจน ๓๗๑ ครัวเรือน สามารถแก้ไขปัญหาได้ ๒๓๔ ครัวเรือน
เหลือ ๑๓๗ ครัวเรือน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ครัวเรือนยากจน ๑๓๗ ครัวเรือน สามารถแก้ไขปัญหาได้ ๑๑๖ ครัวเรือน
เหลือ ๒๑ ครัวเรือน
และสามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสกลนคร ได้เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนี้ ปี พ.ศ.
๒๕๕๓ จานวน ๖๘๕,๖๗๓,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จานวน๘๐๑,๓๖๔,๖๐๓ บาท ปี พ.ศ.
๒๕๕๕ จานวน ๘๗๐,๒๘๙,๖๒๐บาท
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