โครงการพัฒนาตัวแบบการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อเสริมสรางขีดสมรรถนะการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

ประกอบดวย
• รายงานฉบับสมบูรณของแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร
• รายงานฉบับสมบูรณของการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2554 ของจังหวัดสกลนคร

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
( จังหวัดสกลนคร)

สารบัญ
1. บทสรุปผูบริหาร
2. ขอบเขตการศึกษา
3. แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร
3.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดสกลนคร
3.2 สรุปผลการวิเคราะหศกั ยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของ
จังหวัดสกลนคร
3.3 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2553-2556
4. การแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554 ของจังหวัดสกลนคร
4.1 แนวทางการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ
4.2 สรุปโครงการที่สําคัญ (Flagship) เบื้องตนภายใตประเด็นยุทธศาสตร
4.3 ตัวอยางโครงการนํารอง
5. ผลการวิเคราะหแผนพัฒนาจังหวัดของที่ปรึกษากับแผนพัฒนาจังหวัดทีน่ ําเสนอตอ
ก.บ.ก.
6. ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ
7. สรุปการประชุมเชิงปฏิบตั ิการครั้งที่ 2 จังหวัดสกลนคร
7.1 เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จังหวัดสกลนคร
7.2 รายชื่อคณะทํางานยกรางแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร

1

หนา
3
6
9
9
11
19
27
27
32
34
38
42
43
63
110

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่ 1 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556
แผนภาพที่ 2 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร
แผนภาพที่ 3 แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
แผนภาพที่ 4 สัดสวนมูลคา GPP และอัตราการเติบโตของมูลคา GPP จังหวัดสกลนคร
แผนภาพที่ 5 มูลคา GPP และมูลคา GPP Per Capita ป 2551 ของจังหวัดสกลนคร
แผนภาพที่ 6 ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสกลนคร
แผนภาพที่ 7 การวิเคราะหดานเกษตรกรรมของจังหวัดสกลนคร
แผนภาพที่ 8 การวิเคราะหดานอุตสาหกรรมของจังหวัดสกลนคร
แผนภาพที่ 9 การวิเคราะหดานการทองเที่ยวของจังหวัดสกลนคร
แผนภาพที่ 10 การวิเคราะหดานบริการทางการคาของจังหวัดสกลนคร
แผนภาพที่ 11 ภาพรวมสถานการณดานสังคมของจังหวัดสกลนคร
แผนภาพที่ 12 ภาพรวมสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดสกลนคร
แผนภาพที่ 13 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556 ที่มีอยูเดิม
แผนภาพที่ 14 ผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556
แผนภาพที่ 15 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556
แผนภาพที่ 16 การจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategy Map)
แผนภาพที่ 17 กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบตั ิ
แผนภาพที่ 18 ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร
แผนภาพที่ 19 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร

2

หนา
3
5
7
10
10
11
12
13
14
15
16
17
19
24
26
27
28
30
31

1.

บทสรุปผูบริหาร

เอกสารชุดนี้ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) สวนของแผนพัฒนากลุมจังหวัดหรือจังหวัด 2) สวน
ของการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดหรือจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 โดยมี
ทั้งหมด 8 เลมประกอบดวย 5 กลุมจังหวัดและ 3 จังหวัด และเลมนี้เปนของจังหวัดสกลนคร
จากหลักเกณฑในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดนั้น แนวทางการพัฒนาของจังหวัดจําเปนตอง
สอดคลองกับศักยภาพ โอกาส และความตองการของประชาชน และผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคสวนในพื้นที่ นอกจากนี้ แผนพัฒนาจังหวัดนั้นควรครอบคลุมทุกมิติทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคง ดังนั้น คณะทํางานที่ปรึกษาจึงไดทําการศึกษาถึง
ขอมูลพื้นฐานและวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถกําหนดแผนพัฒนาจังหวัดสกลนครที่ไดทําการ
ทบทวนใหมดังนี้
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศน: กาวไปสูความเปนเมืองนาอยู ควบคูการเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประเด็นยุทธศาสตร
1

2

การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตร

5

4

3

การพัฒนาดานการ
ทองเทีย่ ว

การพัฒนาดานการคา
การลงทุน

การพัฒนาดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

พัฒนาปจจัยการผลิต และ
ประสิทธิภาพการผลิต

พัฒนาแหลงทองเที่ยวและ
กิจกรรมการทองเที่ยวใหมี
คุณภาพ

พัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริม
การคาการลงทุน

พัฒนาสถานศึกษา และระบบ
การใหบริการทางการศึกษา

พัฒนาทรัพยากรทางน้ํา และ
ระบบนิเวศวิทยา
(แมน้ําลําคลอง ทะเล/ชายฝง น้ํา
ใตดิน)

พัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
/สรางมูลคา และใหมีคุณภาพ

พัฒนาการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
การคา การลงทุน

สงเสริมศักยภาพตลาดและ
การกระจายสินคา

พัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก

พัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานการคา
การลงทุน

เพิ่มความรู ความสามารถของ
เกษตรกรและผูประกอบการ

พัฒนาบุคลากรและมาตรฐาน
การใหบริการดานการทองเที่ยว
ใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ

พัฒนาสถานพยาบาล และระบบ การบริหารจัดการทรัพยากรทาง
การใหบริการสาธารณสุข
ธรณี
เสริมสรางความมั่นคง สงบสุข
และความปลอดภัยในสังคม
(อาชญากรรม ยาเสพติด สา
ธารณภัย)

พัฒนาและปลูกจิตสํานึก
บุคลากรเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สงเสริมเอกลักษณทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปญญาทองถิ่นของพืน้ ที่
สงเสริมชุมชนเขมแข็งและ
สมานฉันท
2

แผนภาพที่ 1 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556

วิสัยทัศน
“กาวไปสูความเปนเมืองนาอยู ควบคูการเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย”
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตรดังนี้

3

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้
1. การพัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
2. การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/สรางมูลคา และใหมีคุณภาพ
3. การสงเสริมศักยภาพดานการตลาดและการกระจายสินคา
4. การเพิ่มความรูความสามารถของเกษตรกรและผูประกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเทีย่ ว
ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้
1. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
2. การพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ
3. การพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการใหบริการดานการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการคาการลงทุน
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการคาการลงทุน
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการคาการลงทุน
3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการคาการลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวติ
ประกอบดวย 5 กลยุทธ ดังนี้
1. การพัฒนาสถานศึกษา และระบบการใหบริการทางการศึกษา
2. การพัฒนาสถานพยาบาล และระบบการใหบริการสาธารณสุข
3. การเสริมสรางความมั่นคง สงบสุข และความปลอดภัยในสังคม (อาชญากรรม ยาเสพติด
สาธารณภัย)
4. การสงเสริมเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นของพื้นที่
5. การสงเสริมชุมชนเขมแข็งและสมานฉันท
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
1. การพัฒนาทรัพยากรทางน้ํา และระบบนิเวศวิทยา (แมน้ําลําคลอง ทะเล/ชายฝง
น้ําใตดิน)
2. การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรณี
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3. การพัฒนาและปลูกจิตสํานึกบุคลากรเพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

อย า งไรก็ ดี ในการแปลงแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ไปสู ก ารปฏิ บั ติ จะต อ งระบุ ถึ ง โครงการต า งๆ ที่
จําเปนตองดําเนินการในจังหวัดในแตละปงบประมาณเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการ
พัฒนาของจังหวัด ไมว าโครงการนั้นจะดํา เนินการโดยกลุมจังหวัด จังหวั ด กระทรวง ทบวง กรม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือภาคเอกชน
นอกจากนี้ การแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูการปฏิบัติ จําเปนจะตองเปนไปอยางบูรณาการ โดย
โครงการที่สําคัญของจังหวัดจะตองมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด และมีการกําหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบของแตละโครงการ ซึ่งโครงการตางๆนั้นสามารถแบงความรับผิดชอบออกเปนระดับ
กระทรวง/กรม (Function-Based Projects) ระดับกลุมจังหวัด (Cluster-Based Projects) และระดับ
จังหวัด (Provincial Projects) ตามแตละกลยุทธในแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งคณะทํางานที่ปรึกษาขอ
นําเสนอตัวอยางโครงการที่สําคัญในแตละกลยุทธ และจําแนกตามขอบเขตความรับผิดชอบของแตละ
หนวยงานไวเบื้องตนในประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร เนื่องจากเปนประเด็นยุทธศาสตรหลักที่
สอดคลองกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร ดังแสดงในแผนภาพที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
1

ระดับกระทรวง
(FunctionBased Projects)

ระดับกลุม จังหวัด
(Cluster-Based
Projects)

ระดับจังหวัด
(Provincial
Projects)

2

4

3

พัฒนาปจจัยการผลิตและ
ประสิทธิภาพการผลิต

พัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/
สรางมูลคา และใหมีคุณภาพ

สงเสริมศักยภาพดานการตลาด
และการกระจายสินคา

• โครงการพัฒนาพื้นที่
ชลประทาน
• โครงการพัฒนาทิ่ดินเพื่อ
การเกษตร

• โครงการพัฒนาการแปรรูป
สินคาเกษตรใหมๆ เพื่อเพิ่ม
มูลคา

• โครงการจัดตั้งศูนยกระจาย
สินคาเกษตร (Distribution
Center)
• โครงการสงเสริมการบริโภค
สินคาเกษตร

• โครงการวิจัยและพัฒนา
พันธุพืชใหเหมาะสมกับ
สภาพดิน

• โครงการสงเสริมการผลิตขาว • โครงการประชาสัมพันธ
สินคาเกษตรปลอดภัย
หอมมะลิปลอดภัยและได
มาตรฐาน GAP

• โครงการผลิตและการแปรรูป • โครงการพัฒนามาตรฐาน
ขาวหอมมะลิสกลนครเพื่อ
การผลิตและคุณภาพสินคา
สรางชุมชนมั่นคงและ
เกษตรแปรรูปดานอาหาร
เขมแข็ง
จากพืช
• โครงการแลกเปลี่ยนพันธุขาว • โครงการโรงอบขาวแหง
พันธุดี (กข.6)
• โครงการสงเสริมการใช
เกษตรอินทรีย
6

เพิ่มความรู ความสามารถของ
เกษตรกรและผูประกอบการ

• โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพดาน
เกษตรกรรม

• โครงการพัฒนาการจัดตั้ง
เครือขายดานเกษตรกรรม
ในรูปแบบวิสาหกิจ
(Cluster)
• โครงการพัฒนาเกษตรกร
และผูประกอบการตนแบบ

• โครงการพัฒนาและเชื่อมโยง • โครงการฟารมตัวอยางอัน
ตลาดสินคาเกษตรและ
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ผลิตภัณฑชุมชนอัน
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เนื่องมาจากพระราชดําริ
• โครงการบมเพาะพัฒนา
• โครงการประชาสัมพันธสินคา
ศักยภาพผูประกอบการโดย
เกษตรปลอดภัย
ยึดตามแนวทางเศรษฐกิจ
• โครงการประชาสัมพันธจัดงาน พอเพียง
หมผาคราม จิบไวนเมา กินขาว
ฮาง ยางเนื้อโพนยางคํา

แผนภาพที่ 2 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร
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2. ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษางานภายใตโครงการพัฒนาตัวแบบการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัดเพื่อเสริมสรางขีดสมรรถนะการบริหารงานจังหวัดและกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการนั้น ไดแก การจัดทําตัวแบบแผนพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและความตองการของประชาชนในพื้นที่ พรอมกับตัวอยาง
ของจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554
ทั้งนี้ แนวทางการดําเนินงานเพื่อทบทวนและจัดทําตัวแบบแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร
ประกอบดวย
1.1 การศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด เพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนา พรอมกับกําหนดแนวทางการวิเคราะหโครงการและหลักเกณฑการคัดเลือก
โครงการ
รวบรวมและศึ กษาข อมู ลแผนพั ฒนาและแผนปฏิบั ติราชการประจํ าป ของจังหวั ดใน
ปจจุบัน รวมไปถึงผลการศึกษาแผนฯ ที่เกี่ยวของจากเอกสาร อาทิ แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด ป พ.ศ. 2553 – 2556 และแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554 ที่ไดเสนอเขาสูที่
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ขอมูล
พื้นฐานและศักยภาพของจังหวัด ตลอดจนนโยบายภาครัฐในปจจุบัน เปนตน เพื่อวิเคราะหและสรุปแนว
ทางการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด
•

•

ออกแบบแนวทางการการจําแนกประเภทและผูรับผิดชอบโครงการ

•

ออกแบบแนวทางการวิเคราะหและเกณฑคัดเลือกโครงการสําคัญแบบบูรณาการ

1.2 การศึกษาโดยการลงไปปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อสอบทานผลการศึกษาทบทวนและพัฒนาเปน
ตนแบบเพื่อเปนกรณีศึกษา โดยมีกําหนดการลงพื้นที่จังหวัดทั้งสิ้น 2 ครั้ง
การลงพื้นที่ครั้งที่ 1: มีวัตถุประสงคในการลงพื้นที่ดังตอไปนี้
•

การจัด Workshop รวมกับจังหวัดเพื่อสอบทานขอมูล

•

การปรับปรุงและจัดทํารางแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร

•

การกําหนดและจัดลําดับประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ

•

จัดทํารางแผนพัฒนาจังหวัด ป พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม

การลงพื้นที่ครั้งที่ 2: มีวัตถุประสงคในการลงพื้นที่ดังตอไปนี้
•

การจัด workshop รวมกับจังหวัดเพื่อจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม

•

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดฉบับสมบูรณ
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•

1.3
เกี่ยวของ

การจัดทําตัวอยางการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.
2554 ของจังหวัดที่มีการระบุโครงการที่สําคัญอยางนอย 2 โครงการ
การประมวลผลการศึกษาที่ไดเผยแพรในรูปของเอกสารและการประชุมชี้แจงผูมีสวน

•

หลังจากเสร็จสิ้นการลงพื้นที่ทั้ง 2 ครั้งแลว คณะที่ปรึกษาจะไดรวบรวมและประมวลผล
เพื่อจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ พรอมทั้งจัดการประชุมชี้แจงผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อ
ถายทอดขอมูล ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะวิธีการแกไข เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของ
สามารถวิเคราะหและคัดเลือกโครงการสําคัญไดอยางมีระบบหลักเกณฑที่ถูกตอง มี
ความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดแบบ
บูรณาการที่เพิ่มขึ้น พรอมทั้งสามารถจัดทําไดอยางมีประสิทธิภาพรวมไปถึงใหผูมีสวน
เกี่ยวของสามารถแปลงแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการไปสูการปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม

แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
3.วิเคราะหแนวนโยบายของ ก.น.จ. เพื่อยกรางหลักเกณทการวิเคราะหแผนฯ และโครงการ

1.
วิเคราะหและทบทวนเชิงเปรียบเทียบ
แผนพัฒนาจังหวัด และขอมูลที่
เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาความสมบูรณ
และความสอดคลองเบื้องตน
• แผนพัฒนาจังหวัด ป 2551-2553
• แผนยุทธศาสตรพัฒนาภาคของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.)
• แผนพัฒนาจังหวัด ป 2553 – 2556 และ
แผนปฏิบัติราชการ ป 53 ของจังหวัดที่เสนอ
ก.น.จ.

• มติที่ประชุม ก.น.จ. ที่เกี่ยวของ
• หลักเกณฑการวิเคราะหคัดเลือกโครงการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ
• ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ

4. ขอความเห็นรางหลักเกณฑการวิเคราะห
แผนฯ ที่ที่ปรึกษาออกแบบจากผูแทน
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ หรือ
ผูแทน ก.พ.ร.ทีเกี่ยวของ

5. วิเคราะหแผนพัฒนาจังหวัด กับ

แนวนโยบายของ ก.น.จ. และผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
แผนฯ เพื่อปรับแผนฯ ใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายฯ

7. รางแผนพัฒนาจังหวัดและรางแผนปฏิบัติการ (พรอมตัวอยางการเสนอแนวคิด
โครงการยอย (Project Idea) 2 โครงการ)

2. จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategies
Map) เพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยง
ระหวาง:

• วิสัยทัศน
• ประเด็นยุทธศาสตร
• เปาประสงคของยุทธศาสตร
• กลยุทธของยุทธศาสตร
• โครงการ

6.รางชุดโครงการของประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ โดยแสดงประเภทโครงการตามกลยุทธ และ
แบงหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการตามประเภทโครงการและระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยอาศัย
เครื่องมือ :
• การวิเคราะหหวงโซมูลคา (Value chain analysis) หรือ Key Success Factors หรือ
• เครื่องมืออื่นๆทีเ่ กี่ยวของ

1

แผนภาพที่ 3 แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
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อยางไรก็ดีเนื่องจากขอบเขตการศึกษาภายใตโครงการฯ มีระยะเวลาการศึกษาที่จํากัด และยังขาด
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการที่ ก.น.จ. กําหนด นอกจากนั้น ความคิดเห็น
ที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินงาน เปนเพียงกลุมตัวอยาง
ของการศึกษาเทานั้น รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัด ยังไมไดผานการประชุมปรึกษาหารือรวมกันกับคณะ
บุคคล ตามมาตรา 19 ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณา
การ พ.ศ. 2551 ดังนั้น ผลลั พธที่ ไดจากการดํ าเนินโครงการฯ จึงเปนเพียงแผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะหของคณะที่ปรึกษาเพื่อเปนตนแบบ
ใหจังหวัดนําไปปรับใชตอไป
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3.

แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร

ในการทบทวนการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด สกลนคร เพื่ อ ศึ ก ษาหาตั ว แบบของการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ และสามารถนํามาเปนกรณีตัวอยางได คณะทํางานที่ปรึกษาไดทําการศึกษาขอมูล
ทุติยภูมิเพื่อศึกษาศักยภาพของจังหวัดและเพื่อนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด และการ
ระดมความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ
จังหวัดสกลนคร ทํา ให สามารถกําหนดแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ตามแบบฟอรมของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ไดออกแบบเพื่อใชสําหรับจัดทําคํารับรองแผนปฏิบัติการจังหวัด
ไดดังนี้
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556
3.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดสกลนคร
สภาพทางกายภาพ
จังหวัดสกลนครเปนหนึ่งในจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีระยะทางหางจากจังหวัด
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนตประมาณ 647
กิโลเมตร และหางจากแมน้ําโขงจุดที่ตั้งจังหวัด
สกลนคร ซึ่งเปนเขตแดนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประมาณ 90
กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 9,605.76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,003,603 ไร
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปทางดานทิศใตเปนเทือกเขาสูง จากนั้นจะคอยๆเอียงลาดลงมาทาง
ทิศเหนือและทิศตะวันออก โดยพื้นที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 172 เมตร
ขอมูลพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและจํานวนประชากร
ในป 2551 จังหวัดสกลนครมีมูลคาผลผลิตมวลรวมจังหวัด (GPP) คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 40,354
ลานบาท ซึ่งมีมูลคาต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศที่ 90,918 ลานบาท โดยจัดอยูในอันดับที่ 46 ของ
ประเทศ โดยมูลคาผลผลิตมวลรวมของจังหวัดสกลนครมีสัดสวนของมูลคา GPP ดานบริการทางการคา
มากที่สุด ซึ่งคิดเปนรอยละ 25 ของมูลคาผลผลิตมวลรวมจังหวัดทั้งหมด รองลงมาไดแก มูลคา GPP
ดานเกษตรกรรม คิดเปนสัดสวนรอยละ 21 และมูลคา GPP ดานอุตสาหกรรม คิดเปนสัดสวนรอยละ 9
นอกจากนี้ หากพิจารณาอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) ของมูลคาผลผลิตมวลรวมของ
จังหวัดสกลนครนั้น พบวามีอัตราการเติบโตมูลคา GPP ในระหวางป พ.ศ. 2547-2551 คิดเปนรอยละ
4.5 ตอป
จังหวัดสกลนครมีจํานวนประชากรในป 2551 ทั้งสิ้น 1,139,138 คน และมีรายไดเฉลี่ยตอหัวตอ
ปอยูที่ 35,363 บาท ซึ่งมีมูลคาต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศที่ 136,954 บาท และจัดอยูในอันดับที่ 67
ของประเทศ

9

สัดสวนมูลคา GPP และอัตราการเติบโตของมูลคา GPP จังหวัดสกลนคร

สัดสวนของมูลคา GPP ป พ.ศ. 2551

อัตราการเติบโตของมูลคา GPP ป 2547-2551
พันลานบาท

20

(%YoY)
10%

CAGR +4.5%

17.2
16

17.6
8%

16.2

15.6

14.8

เกษตรกรรม 21%
บริการที่ไมใชการคา
45%
บริการทางการคา
25%

6%
12

4%

8

2%
0%

4
-2%
-4%

0
2547

อุตสาหกรรม 9%

2548

2549

2550

มูลคา GPP ของจังหวัด

2551

%YoY Growth

ที่มา: ขอมูลจาก สศช.

แผนภาพที่ 4 สัดสวนมูลคา GPP และอัตราการเติบโตของมูลคา GPP จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Nominal GPP) ในป 2551 อยูที่
40,354 ลานบาท และมีรายไดตอหัวตอป (GPP Per Capita) เทากับ 35,363 บาท
มูลคา GPP ป 2551

มูลคา GPP Per Capita ป 2551
สูงสุด
หนวย: บาท

หนวย: ลานบาท
ระยอง

672,104

สกลนคร 40,354

แมฮองสอน

ระยอง

สกลนคร

อันดับที่ 46

11,032

ศรีสะเกษ

1,137,470

35,363

อันดับที่ 67

29,793
คาเฉลี่ยประเทศ = 136,954 บาท

คาเฉลี่ยประเทศ = 90,918 ลานบาท

ต่ําสุด
ที่มา: ขอมูลจาก สศช.
หมายเหตุ: ไมรวมจังหวัดกรุงเทพมหานคร

แผนภาพที่ 5 มูลคา GPP และมูลคา GPP Per Capita ป 2551 ของจังหวัดสกลนคร
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3.2 สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของจังหวัดสกลนคร
จาการศึกษาภาพรวมดานเศรษฐกิจโดยการประยุกตใชมูลคา GPP และภาพรวมดานสังคมโดย
การประยุกตใช Human Achievement Index (HAI) นั้น พบวา สถานการณทางดานเศรษฐกิจของ
จังหวัดสกลนครนั้นมีความโดดเดนในดานบริการทางการคาและเกษตรกรรม ส วนสถานการณ
ทางดานสังคมของจังหวัดสกลนครมีความโดดเดนในดานชีวิตครอบครัวและชุมชน
ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสกลนคร

ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจ

ภาพรวมศักยภาพดานสังคม
Scale = 3.5

Scale = 7.0
สุขภาพ

เกษตรกรรม

3.2
1.3
ทองเที่ยว

1.0

บริการที่ไมใชการคา
(Non-Trade service)

อุตสาหกรรม

ที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอม 4.8

บริการทางการคา
2.6 (Trade service)

การคมนาคมและ
การสื่อสาร

การศึกษา
2.8

0.1

1.6

แสดงสถานะ

แสดงคาเฉลี่ย

3.0

แสดงสถานะ

6.0

ชีวิตครอบครัว
และชุมขน

แสดงคาเฉลี่ย

ที่มา: ขอมูล GPP จาก สศช. และ HAI Human Achievement Index จาก UNDP

แผนภาพที่ 6 ภาพรวมศักยภาพดานเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสกลนคร

3.2.1 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
3.2.1.1 ดานเกษตรกรรม
ดานเกษตรกรรมของจังหวัดสกลนครนั้น เมื่อวิเคราะหถึงสัดสวนมูลคา GPP ดาน
เกษตรกรรมตอมูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด และสัดสวนมูลคา GPP ดานเกษตรกรรมตอมูลคา
GDP ดานเกษตรกรรมของประเทศ พบวา ดานเกษตรกรรมมีความสําคัญตอจังหวัดนอย และ
มีความสําคัญตอประเทศนอย นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรกรรม
พบวา จังหวัดสกลนครมีสินคาเกษตรพืชไรที่สําคัญ คือ ขาวเหนียว มีปริมาณผลผลิตในป 2551 อยู
ที่ 421,580 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.7 ของประเทศ และมันสําปะหลัง มีปริมาณผลผลิต
205,123 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.8 ของประเทศ และมีสินคาปศุสัตวที่สําคัญ คือ ไกเนื้อ มี
ปริมาณผลผลิต 265,999 ตัว คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.2 ของประเทศ และไกไข มีปริมาณผลผลิต
250,405 ตัว คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.7 ของประเทศ
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การวิเคราะหดานเกษตรกรรม
มีความสําคัญตอจังหวัดนอย และมีความสําคัญตอประเทศนอย
คาเฉลี่ย = 22.5%

% มูลคา GPP ดานเกษตรกรรมตอมูลคา GPP ดานเกษตรกรรม
ทั้งหมดของประเทศ ป 2551

5.5%

กลุมที่เกษตรกรรมมี
ความสําคัญตอจังหวัด
มากและมีความสําคัญ
ตอประเทศมาก

5.0%
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%

คาเฉลี่ย = 1.3%

สกลนคร
1.0%

กลุมที่เกษตรกรรมมีความสําคัญ
ตอจังหวัดนอยและมีความสําคัญ
ตอประเทศนอย

0.5%
0.0%
0%

ที่มา: ขอมูลจาก สศช.

5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
% มูลคา GPP ดานเกษตรกรรมตอมูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด ป พ.ศ. 2551

50%

55%

แผนภาพที่ 7 การวิเคราะหดานเกษตรกรรมของจังหวัดสกลนคร

3.2.1.2 ดานอุตสาหกรรม
ดานอุตสาหกรรมของจังหวัดสกลนครนั้น เมื่อวิเคราะหถึงสัดสวนมูลคา GPP ดาน
อุตสาหกรรมตอมูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด และสัดสวนมูลคา GPP ดานอุตสาหกรรมตอมูลคา
GDP ดานอุตสาหกรรมของประเทศ พบวา ดานอุตสาหกรรมมีความสําคัญตอจังหวัดนอย และ
มีความสําคัญตอประเทศนอย โดยเมื่อพิจารณาภาพรวมทางดานโครงสรางอุตสาหกรรมนั้น
พบวา จังหวัดสกลนคร มีจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมประเภทการเกษตรมากที่สุด โดยมี
จํานวนทั้งสิ้น 1,752 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 79 ของจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ทั้ ง หมดในจั ง หวั ด ส ว นในด า นจํ า นวนแรงงานภาคอุ ต สาหกรรมนั้ น พบว า มี จํ า นวนแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมประเภทการเกษตรมากที่สุดเชนเดียวกัน โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 2,253 คน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 36 ของจํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในจังหวัด ในขณะที่มีจํานวนเงิน
ลงทุนภาคอุตสาหกรรมประเภทอาหารมากที่สุด โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 571 ลานบาท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 26 ของจํานวนเงินลงทุนภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในจังหวัด
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การวิเคราะหดานอุตสาหกรรม
% มูลคา GPP ดานอุตสาหกรรมตอมูลคา GPP ดานอุตสาหกรรม
ทั้งหมดของประเทศ ป 2551

มีความสําคัญตอจังหวัดนอย และมีความสําคัญตอประเทศนอย
คาเฉลี่ย = 23.5%

18.0%
16.0%
กลุมที่อุตสาหกรรมมี
ความสําคัญตอจังหวัด
มาก และมีความสําคัญ
ตอประเทศมาก

14.0%
12.0%
10.0%
8.0%

กลุมที่อุตสาหกรรมมี
ความสําคัญตอจังหวัดนอย
และมีความสําคัญตอ
ประเทศนอย

6.0%
4.0%
2.0%

คาเฉลี่ย = 1.3%

สกลนคร
0.0%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
% มูลคา GPP ดานอุตสาหกรรมตอมูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด ป พ.ศ. 2551

90%

100%

ที่มา: ขอมูลจาก สศช.

แผนภาพที่ 8 การวิเคราะหดานอุตสาหกรรมของจังหวัดสกลนคร

3.2.1.3 ดานการทองเที่ยว
ดานการทองเที่ยวของจังหวัดสกลนครนั้น เมื่อวิเคราะหถึงสัดสวนรายไดจากการทองเที่ยว
ของจังหวัดตอมูลคา GPP ทั้งหมดของจังหวัด และสัดสวนรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดตอ
รายไดจากการทองเที่ยวของประเทศ พบวา ดานการทองเที่ยวมีความสําคัญตอจังหวัดนอย
และมีความสําคัญตอประเทศนอย โดยจํานวนนักทองเที่ยวสวนใหญในจังหวัดสกลนคร เปน
นักทองเที่ยวชาวไทย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.8 ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมดทั้งประเทศ
ในขณะที่มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติ คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 0.01 สวนนักทองเที่ยวที่เขามาพัก
แรมในจังหวัดสกลนครสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวไทย โดยมีสัดสวนมากถึงรอยละ 99 ในขณะที่
นักทองเที่ยวตางชาติคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 1 โดยสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวไตหวัน
อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา
จังหวัดสกลนครมีการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เปนสินคาการ
ทองเที่ยวหลัก เชน วัดพระธาตุเชิงชุม พิพิธภัณฑพระอาจารยฝน อาจาโร พิพิธภัณฑพระอาจารย
มั่น ภูริทัตโต และเจดีย วัดปาโนนกลางภู เปนตน
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การวิเคราะหดานการทองเที่ยว
% รายไดจาการทองเที่ยวของจังหวัดตอรายไดจาการทองเที่ยวของประเทศ
ป พ.ศ. 2550

มีความสําคัญตอจังหวัดนอย และมีความสําคัญตอประเทศนอย
6.0%

คาเฉลี่ย = 17.8%

5.5%

กลุมที่การทองเทีย่ วมี
ความสําคัญตอจังหวัด
มาก และมีความสําคัญ
ตอประเทศมาก

5.0%
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%

กลุมที่การทองเทีย่ วมี
ความสําคัญตอจังหวัด
นอยและมีความสําคัญตอ
ประเทศนอย

2.0%
1.5%

คาเฉลี่ย = 1.3%

1.0%
0.5%

สกลนคร

0.0%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
% รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดตอมูลคา GPP ของแตละจังหวัด ป พ.ศ. 2550

90%

100%

ที่มา: ขอมูลจาก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

แผนภาพที่ 9 การวิเคราะหดานการทองเที่ยวของจังหวัดสกลนคร

3.2.1.4 ดานการบริการการคา
การบริการการคา เมื่อวิเคราะหถึงสัดสวนมูลคา GPP ดานบริการทางการคาตอมูลคา
GPP ทั้งหมดของจังหวัด และสัดสวนมูลคา GPP ดานบริการทางการคาตอมูลคา GDP ดาน
บริการทางการคาของประเทศ พบวา ดานบริการทางการคามีความสําคัญตอจังหวัดมาก
แตมีความสําคัญตอประเทศนอย

14

การวิเคราะหดานบริการทางการคา
% มูลคา GPP ดานบริการทางการคาตอมูลคา GPP ดานบริการทางการคา
ทั้งหมดของประเทศ ป 2551

มีความสําคัญตอจังหวัดมาก แตมีความสําคัญตอประเทศนอย
คาเฉลี่ย = 16.4%

4.0%
3.5%
3.0%

กลุมที่บริการทางการคามี
ความสําคัญตอจังหวัดมาก
แตมีความสําคัญตอ
ประเทศนอย

กลุมที่บริการทางการคามี
ความสําคัญตอจังหวัดนอย
และมีความสําคัญตอ
ประเทศนอย

2.5%
2.0%
1.5%

คาเฉลี่ย = 1.3%

สกลนคร

1.0%
0.5%
0.0%
0%

ที่มา: ขอมูลจาก สศช.
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แผนภาพที่ 10 การวิเคราะหดานบริการทางการคาของจังหวัดสกลนคร

3.2.2 ปจจัยทางดานสังคม
จากการวิ เ คราะห ส ถานการณ ท างด า นสั ง คมจากดั ช นี ค วามก า วหน า ของคน (HAI)
พบวา สถานการณภาพรวมทางดานสังคมเปนจังหวัดที่มีสถานะดานสังคมอยูในระดับต่ํา โดยจัดอยู
ในอันดับที่ 13 จากทั้งหมด 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคาดัชนีความกาวหนาของ
คนทั้งในดานสุขภาพ การศึกษา ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม และการคมนาคมและการสื่อสารอยู
ในเกณฑต่ํากวาคาเฉลี่ย ในขณะที่ดานชีวิตครอบครัวและชุมชนอยูในเกณฑดี โดยมีคาดัชนีสูงกวา
คาเฉลี่ย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาปจจัยทางด านสังคม ซึ่งประกอบดวย ปจจัยทางดานสุขภาพ ปจจั ย
ทางดานการศึกษา ปจจัยที่อยูและสภาพแวดลอม ปจจัยชีวิตครอบครัวและชุมชน และปจจัยการ
คมนาคมและการสื่อสาร สามารถสรุปไดดังนี้
1) ดานสุขภาพ: ประชากรที่เจ็บปวยอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ แต
อยางไรก็ดี จํานวนผูปวยโรคจิตประสาทมีอัตราสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศและมี
บุคลากรทางการแพทยไมเพียงพอตอจํานวนผูปวย
2) ดานการศึกษา: จํานวนประชากรที่ไมมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ย
ประเทศ
แตอยางไรก็ดี ประชากรสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวา
ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
3) ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม: ครัวเรือนสวนใหญมีบานและที่ดินเปนของ
ตนเองและมีระบบสุขาภิบาลที่ดี แตอยางไรก็ดีประชากรสวนใหญประสบปญหาภัย
แลงและน้ําทวม
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4) ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน: คดีประทุษรายและคดียาเสพติดอยูในระดับต่ํา
กวาคาเฉลี่ย แตอยางไรก็ดี สัดสวนของเด็กอายุ 15-17 ปที่ทํางานอยูในระดับสูง
กวาคาเฉลี่ย
5) ดานการคมนาคมและการสื่อสาร: ความยาวของถนน มีความยาวสูงกวา
คาเฉลี่ย แตอยางไรก็ดี สัดสวนของจํานวนหมูบานที่มีถนนสายหลักใชการไดตลอด
มีสัดสวนต่ํากวาคาเฉลี่ย
สถานการณดานสังคมโดยภาพรวมจังหวัดสกลนคร
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เปนจังหวัดที่มีสถานะดานสังคมในระดับต่ํา โดยจัดอยูในอันดับที่ 13 จากทั้งหมด 19 จังหวัดภาคอีสาน
มีคาดัชนีความกาวหนาของคนทั้งในดานสุขภาพ การศึกษา ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม และการคมนาคมและการสื่อสาร
อยูในเกณฑต่ํากวาคาเฉลี่ย ในขณะที่ดานชีวิตครอบครัวและชุมชนอยูในเกณฑดี โดยมีคาดัชนีสูงกวาคาเฉลี่ย

ที่มา: อางอิงและประยุกตใชขอมูล HAI Human Achievement Index จาก UNDP

แผนภาพที่ 11 ภาพรวมสถานการณดานสังคมของจังหวัดสกลนคร

3.2.3 ปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สถานการณทางดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของจังหวัดสกลนคร มี
องคประกอบที่สําคัญคือ ทีด่ ิน น้ํา และปาไม ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
3.2.3.1 ที่ดิน
จังหวัดสกลนครเปนลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูง ทําใหเปนแหลงกําเนิดของ
ดินที่สําคัญ อยางไรก็ดี เนื่องจากโครงสรางของดินสวนใหญเปนดินปนทราย ขาดความอุดม
สมบูรณ และโครงสรางของดินไมคงทน ทําใหเกิดปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน และ
การกัดกรอนผิวดิน นอกจากนี้ ยังประสบปญหาดินเค็มและดินลูกรัง ทําใหเปนอุปสรรคที่
สําคัญในการเพาะปลูก
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3.2.3.2 น้ํา
จังหวัดสกลนครมีแหลงน้ําขนาดใหญ คือ หนองหาร อันเปนแหลงทรัพยากรน้ําเพื่อใช
ในการเกษตรที่สําคัญของจังหวัด และมีปริมาณน้ําฝนอยูในเกณฑดี โดยมีอยูในระดับสูงกวา
คาเฉลี่ยของประเทศ อยางไรก็ดี สัดสวนพื้นที่ชลประทานตอพื้นที่ทางการเกษตรอยูในระดับ
ต่ํา โดยมีพื้นที่ชลประทานเพียงรอยละ 10 ตอพื้นที่การเกษตรทั้งหมดในจังหวัด และปริมาณ
น้ําที่สามารถกักเก็บไดมีเพียงรอยละ 3 ของปริมาณน้ําทั้งหมด อันสงผลใหประสบปญหาการ
ขาดแคลนน้ําในการอุปโภคและบริโภค เนื่องจากการกักเก็บน้ําที่ไมมีประสิทธิภาพและขาด
การบริหารจัดการน้ําที่ดีเพื่อใชในการเกษตร
3.2.3.3 ปาไม
จังหวัดสกลนครมีทรัพยากรปาไมที่อุดมสมบูรณ โดยมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 28 ของ
พื้นที่ทั้งหมดในจังหวัด นอกจากนี้ยังมีปาไมที่หลากหลาย ทําใหเกิดความสมดุลของระบบ
นิเวศน อยางไรก็ดี ทรัพยากรปาไมเริ่มมีปริมาณลดลง เนื่องจากมีการบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อทํา
การเกษตรและที่ อยู อาศัย และเกิดปญหาสภาพปาไมที่เสื่อมโทรมอั นเนื่องมาจากการใช
ประโยชนโดยไมคํานึงถึงขีดความสามารถในการรักษาสภาพสมดุล
ภาพรวมสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดสกลนคร
ประเด็นที่สําคัญ

ที่ดิน

 ดินสวนใหญลักษณะเปนดินปนทราย ขาดความอุดมสมบูรณ และโครงสรางของดินไมคงทน
ทําใหเกิดปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน และการกัดกรอนผิวดิน
 ปญหาดินเค็ม ทําใหเปนอุปสรรคที่สําคัญในการเพาะปลูก

น้ํา

 สัดสวนพื้นที่ชลประทานตอพืน้ ที่ทางการเกษตรอยูในระดับต่ํา โดยมีพนื้ ที่ชลประทานคิดเปน
รอยละ 10 ตอพืน้ ที่การเกษตรทัง้ หมดในกลุมจังหวัด
 ปริมาณน้ําที่สามารถกักเก็บไดมีเพียงรอยละ 3 ของปริมาณน้ําทั้งหมด
 ปริมาณน้ําฝนของจังหวัดอยูในเกณฑดี โดยมีอยูใ นระดับสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ

ปาไม

 พื้นที่ปาไมมีปริมาณมาก โดยคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 28 ของพื้นที่ทั้งหมด แตปจจุบันมี
ปริมาณลดลง เนื่องจากการมีการบุกรุกพืน้ ที่ปาไมเพื่อทําการเกษตร

ที่มา: กรมชลประทาน/กรมพัฒนาที่ดิน/กรมทรัพยากรน้ํา/กรมปาไม/กรมควบคุม
มลพิษ/สศช./ SMC Analysis

แผนภาพที่ 12 ภาพรวมสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดสกลนคร

ดังนั้น เมื่อวิเคราะหปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
สกลนคร ทําใหสามารถสรุปจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อกําหนด
ทิศทางและเปาหมายการพัฒนาจังหวัด ไดดังนี้ คือ
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จุดแข็ง (Strengths)
1) มีขอไดเปรียบทางดานภูมิศาสตร เนื่องจากมีที่ตั้งอยูศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
2) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรมการเกษตร เชน ขาว มันสําปะหลัง
3) มีแหลงน้ําจืดขนาดใหญที่สดุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ หนองหาร
4) มีทรัพยากรปาไมอุดมสมบูรณ และที่ดินเปนจํานวนมาก
5) ประชาชนมีวถิ ีชีวติ ที่เรียบงาย และมีวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดี
จุดออน (Weaknesses)
1) ประชาชนสวนใหญขาดความรูและเทคโนโลยีดานการผลิตสินคาเกษตร โดยสวนใหญเปนการ
แปรรูปขั้นพื้นฐาน
2) ประชาชนสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับต่ําและประสบปญหาความยากจน
3) ขาดระบบการคมนาคมขนสงที่มีประสิทธิภาพ
4) ขาดการวางแผนและจัดการระบบชลประทาน
5) ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6) สัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากรอยูในระดับต่ํา
โอกาส (Opportunities)
1) นโยบายภาครัฐในการสงเสริมการปลูกพืชอาหาร เพื่อการเปนครัวของโลก
2) แนวโนมในการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย
3) นโยบายของรัฐในการสงเสริมผลิตภัณฑชมุ ชน (OTOP) และแกไขปญหาความยากจน
4) กระแสการเปดเสรีทางการคาเปนโอกาสในการขยายการคาระหวางภูมิภาค
อุปสรรค (Threats)
1) การแขงขันดานสินคาเกษตรจากประเทศเพื่อนบาน เชน สินคาเกษตรที่มีราคาถูกกวาจาก
ประเทศจีน
2) ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐอยางจริงจัง
3) ขาดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจากผูประกอบการนอกพื้นที่
4) ภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม ภัยแลง
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3.3 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2553-2556
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของจังหวัดสกลนคร ไดให
ผูเขารวมประชุมจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของรวมกันระดมความคิดเห็นในการ
ทบทวนแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด สกลนคร ป พ.ศ. 2553-2556 เพื่ อ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ที่ มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและความตองการของประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งเพื่อการนําไปสูการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 ตอไป โดย
สรุปรายละเอียดไดดังนี้
3.3.1 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ป พ.ศ. 2553 – 2556 ที่มีอยูเดิม
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศน: กาวไปสูความเปนเมืองนาอยู ควบคูการเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประเด็นยุทธศาสตร
1

2
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

9 กลยุทธ
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกกลุมอายุ
อาชีพ
2. ปรับปรุงศูนยกีฬาและสรางแหลงเรียนรู
ชุมชน
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและความ
เขมแข็งชุมชน
4. การปรับปรุงสมรรถภาพประชากร
5. การอบรมและพัฒนาอาชีพแกราษฎร
6. จัดการศึกษาที่สนองตอบยุทธศาสตร
ดานตางๆของจังหวัด
7. เพิ่มจํานวนบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความรูความสามารถ
8. พัฒนาแผนชุมชน
9. การพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน

3
การพัฒนาการทองเที่ยว
การคาและการลงทุน

4
การพัฒนาที่ดิน การเกษตร
และอุตสาหกรรม

5
การบริหารจัดการบานเมือง
ที่ดี เพื่อความอยูดมี ีสุข

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่สมดุลและ
ยั่งยืน

12 กลยุทธ

11 กลยุทธ

7 กลยุทธ

10 กลยุทธ

1. การพัฒนาการทองเที่ยว
2. ยกระดับโครงสรางพื้นฐานการบริการ
ทองเที่ยวและพัฒนาบุคลากรภาค
บริการ
3. พัฒนาแหลงทองเที่ยวและศูนยขอมูล
การทองเที่ยว
4. การพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
และรายได
5. ปรับปรุงโครงสรางการผลิต OTOP
6. พัฒนากองทุน สถาบันการเงิน และ
สวัสดิการชุมชนใหเขมแข็ง
7. สรางเครือขาย SME ที่เขมแข็ง
8. สรางฐานขอมูลดานเศรษฐกิจ การคา
การลงทุน
9. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนแบบมีสวน
รวมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
10.สนับสนุนการลงทุนธุรกิจการเกษตรที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีการ
บริหารจัดการที่เปนธรรม
11.เพิ่มชองทางในการกระจายสินคาของ
ผูประกอบการทองถิ่น
12.สนับสนุนการจัดกลุมผูประกอบการ

1. สงเสริม พัฒนาดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรม
2. พัฒนาพลังงานทดแทน
3. การปรับโครงสรางระบบการผลิตทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรม
4. เพิ่มมูลคาแกสินคาที่มีตลาดรองรับ
5. สนับสนุนกิจกรรมในระดับภูมิภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
6. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
และไดมาตรฐาน
7. สรางสินคาหรือผลิตภัณฑใหมๆที่มี
ลูทางการตลาด
8. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตอเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร
9. สนับสนุนอุตสาหกรรมใหมที่คํานึงถึง
ผลประโยชนที่สมดุลระหวาง
ผูประกอบการ ภาคสังคมและ
สิ่งแวดลอม
10.เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของผูประกอบการรายยอย
11.พัฒนาระบบนิเวศนดวยเกษตรอินทรีย

1. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
ดานการรักษาความมั่นคง เรียบรอย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
ดานการบริการประชาชน
3. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด
5. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
ดานการปองกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
6. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
ดานการเปนศูนยกลางการคมนาคม
ขนสง
7. สนับสนุนการจัดกิจกรรมอยาง
สรางสรรค และสอดคลองกับ
วัฒนธรรมทองถิ่น ไมขัดตอศีลธรรม

1. ปรับปรุง พัฒนารูปแบบกลไก
กระบวนการ วิธีการ และใชเครื่องมือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. เรงรัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อม
โทรมใหกลับคืนความสมบูรณ
3. สรางกระบวนการเรียนรูและสํารวจ
จัดทําฐานขอมูล องคความรู และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
4. ศึกษาวางแผนและพัฒนาการบริหาร
จัดการน้ําแบบบูรณาการ
5. ฟนฟูและพัฒนาระบบประปา
6. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ํา
7. สงเสริมใหชุมชนทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
8. ประชาสัมพันธเผยแพรความรู
เทคโนโลยี แลกเปลี่ยนภูมิปญญา
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9. สนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรม การ
มีสวนรวมปองกันเฝาระวังและควบคุม
มลพิษ
10.พัฒนาขีดความสามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการน้ํา
เสียและขยะ

แผนภาพที่ 13 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556 ที่มีอยูเดิม

แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556 ที่มีอยูเดิมนั้น มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
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วิสัยทัศน
“กาวไปสูความเปนเมืองนาอยู ควบคูการเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย”
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประกอบดวย 9 กลยุทธ ดังนี้
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกกลุมอายุ อาชีพ
2. การปรับปรุงศูนยกีฬาและสรางแหลงเรียนรูชุมชน
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและความเขมแข็งชุมชน
4. การปรับปรุงสมรรถภาพประชากร
5. การอบรมและพัฒนาอาชีพแกราษฎร
6. การจัดการศึกษาที่สนองตอบยุทธศาสตรดานตางๆของจังหวัด
7. การเพิ่มจํานวนบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถ
8. การพัฒนาแผนชุมชน
9. การพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยว การคาและการลงทุน
ประกอบดวย 12 กลยุทธ ดังนี้
1. การพัฒนาการทองเที่ยว
2. การยกระดับโครงสรางพื้นฐานการบริการทองเที่ยวและพัฒนาบุคลากรภาคบริการ
3. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและศูนยขอมูลการทองเที่ยว
4. การพัฒนาความสามารถในการแขงขันและรายได
5. การปรับปรุงโครงสรางการผลิต OTOP
6. การพัฒนากองทุน สถาบันการเงิน และสวัสดิการชุมชนใหเขมแข็ง
7. การสรางเครือขาย SME ที่เขมแข็ง
8. การสรางฐานขอมูลดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน
9. การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนแบบมีสวนรวมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
10. การสนับสนุนการลงทุนธุรกิจการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีการบริหารจัดการ
ที่เปนธรรม
11. การเพิ่มชองทางในการกระจายสินคาของผูประกอบการทองถิ่น
12. การสนับสนุนการจัดกลุมผูประกอบการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาที่ดิน การเกษตรและอุตสาหกรรม
ประกอบดวย 11 กลยุทธ ดังนี้
1. การสงเสริม พัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
2. การพัฒนาพลังงานทดแทน
3. การปรับโครงสรางระบบการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
4. การเพิ่มมูลคาแกสินคาที่มีตลาดรองรับ
5. การสนับสนุนกิจกรรมในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
6. การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
7. การสรางสินคาหรือผลิตภัณฑใหมๆที่มีลทู างการตลาด
8. การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร
9. การสนับสนุนอุตสาหกรรมใหมที่คํานึงถึงผลประโยชนที่สมดุลระหวางผูประกอบการ ภาค
สังคมและสิ่งแวดลอม
10. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการรายยอย
11. การพัฒนาระบบนิเวศนดวยเกษตรอินทรีย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เพื่อความอยูดีมีสุข
ประกอบดวย 7 กลยุทธ ดังนี้
1. การยกระดั บ และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถด า นการรั ก ษาความมั่ น คง เรี ย บร อ ย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถดานการบริการประชาชน
3. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
5. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถดานการเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง
7. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอยางสรางสรรค และสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่น ไมขัด
ตอศีลธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุลและ
ยั่งยืน
ประกอบดวย 10 กลยุทธ ดังนี้
1. การปรับปรุง พัฒนารูปแบบกลไก กระบวนการ วิธีการ และใช เครื่องมือเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
2. การเรงรัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่เี สื่อมโทรมใหกลับคืนความสมบูรณ
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3.

การสร า งกระบวนการเรี ย นรู แ ละสํ า รวจจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล องค ค วามรู และภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่น
4. การศึกษาวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
5. การฟนฟูและพัฒนาระบบประปา
6. การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ํา
7. การสงเสริมใหชุมชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
8. การประชาสั ม พั น ธ เ ผยแพร ค วามรู เ ทคโนโลยี แลกเปลี่ ย นภู มิ ป ญ ญา รวมทั้ ง พั ฒ นา
ศักยภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9. การสนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรม การมีสวนรวมปองกันเฝาระวังและควบคุมมลพิษ
10. การพัฒนาขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการน้ําเสียและขยะ
3.3.2 ผลการศึกษาทบทวนเพื่อปรับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ระยะ 4 ป
พ.ศ. 2553-2556
ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดนั้น จําเปนตองมีประเด็นการพัฒนาที่สอดคลองกับศักยภาพ
โอกาส และความตองการของประชาชน และผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส ว นในพื้ น ที่ นอกจากนี้ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด นั้ น ควรครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคง ดังนั้น คณะทํางานที่ปรึกษาจึงไดทําการศึกษาถึง
ข อ มู ล พื้ น ฐานและวิ เ คราะห ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด รวมถึ ง การระดมความคิ ด เห็ น จากการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถกําหนดแผนพัฒนาจังหวัด
สกลนครที่ไดทําการทบทวนใหมดังนี้
วิสัยทัศน
“กาวไปสูความเปนเมืองนาอยู ควบคูการเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย”
วิสัยทัศนเดิมของจังหวัดเปนวิสัยทัศนที่สะทอนใหเห็นถึงทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนอยูแลว
ดังนั้นจึงคงวิสัยทัศนเดิมไว อยางไรก็ดี คณะทํางานที่ปรึกษามีความเห็นวาสิ่งที่ควรทําการทบทวน
และปรับปรุง คือ ในสวนของประเด็นยุทธศาสตร โดยเปนการปรับในสวนของประเด็นยุทธศาสตรให
มี ก ารมุ ง เน น การพั ฒ นาจั ง หวั ด แบบองค ร วมที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ใ นด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรั พยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล อ มและความมั่ น คง เพื่อใหส อดคลองกรอบนโยบายในการจั ดทํ า
แผนพัฒนากลุมจั งหวัดและแผนพั ฒนาจั งหวั ดตามที่กําหนดไวโดยคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และเพื่อใหสามารถแปลงแผนพัฒนา
จังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 ไดอยางเปนรูปธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร
ทางคณะทํางานที่ปรึกษามีขอคิดเห็นในสวนของประเด็นยุทธศาสตรเดิมเพื่อการทบทวนและ
ปรับไปสูการกําหนดแผนพัฒนาจังหวัดใหม สรุปไดดังนี้
•
•

•

•

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ
ในการพัฒนาทุกดาน ดังนั้นจึงควรเปนระดับกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยว การคาและการลงทุน เปนประเด็น
ยุทธศาสตรที่ครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 2 ดาน ซึ่งมีกลยุทธในการพัฒนาที่แตกตางกัน ดังนั้น
จึงควรแยกเปน 2 ประเด็นยุทธศาสตร คือ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว
และประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการคาและการลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาที่ดิน การเกษตรและอุตสาหกรรม มีความหมาย
กวางและครอบคลุมทั้งในดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม นอกจากนี้การพัฒนาที่ดิน เปน
ระดับกลยุทธของการพัฒนาดานเกษตรกรรม ดังนั้นจึงควรปรับเปนประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อใหสะทอนถึงประเด็นการพัฒนาดาน
เกษตรกรรมและเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาดานอุตสาหกรรมการเกษตรควบคูกัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เพื่อความอยูดีมีสุข เปนงาน
ดานการบริหารจัดการที่เปนภารกิจของหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ดังนั้นจึงไมควรนํามา
เปนประเด็นยุทธศาสตร

ดังนั้น ทางคณะทํางานที่ปรึกษาจึงไดทําการปรับประเด็นยุทธศาสตรในรางแผนพัฒนา
จังหวัดสกลนครใหม โดยประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทุกมิติ คือ
ดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันประกอบดวย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการคาการลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศน:กาวไปสูความเปนเมืองนาอยู ควบคูการเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1

2

3

การพัฒนาการ
ทองเที่ยว การคาและ
การลงทุน

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย

4

การพัฒนาที่ดิน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม

5

การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี เพื่อ
ความอยูดีมีสุข

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศน:กาวไปสูความเปนเมืองนาอยู ควบคูการเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1

2

การพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร

3

การพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว

5

4

การพัฒนาดานการคา
การลงทุน

การพัฒนาดานสังคม
และคุณภาพชีวิต

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แผนภาพที่ 14 ผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556

แผนพัฒนาจังหวัดสกลนครที่ไดรับการทบทวนใหม มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน
“กาวไปสูความเปนเมืองนาอยู ควบคูการเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย”
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตรดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้
1. การพัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
2. การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/สรางมูลคา และใหมีคุณภาพ
3. การสงเสริมศักยภาพดานการตลาดและการกระจายสินคา
4. การเพิ่มความรูความสามารถของเกษตรกรและผูประกอบการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเทีย่ ว
ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้
1. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
2. การพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ
3. การพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการใหบริการดานการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการคาการลงทุน
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการคาการลงทุน
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการคาการลงทุน
3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการคาการลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวติ
ประกอบดวย 5 กลยุทธ ดังนี้
1. การพัฒนาสถานศึกษา และระบบการใหบริการทางการศึกษา
2. การพัฒนาสถานพยาบาล และระบบการใหบริการสาธารณสุข
3. การเสริมสรางความมั่นคง สงบสุข และความปลอดภัยในสังคม (อาชญากรรม ยาเสพติด
สาธารณภัย)
4. การสงเสริมเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นของพื้นที่
5. การสงเสริมชุมชนเขมแข็งและสมานฉันท
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
1. การพัฒนาทรัพยากรทางน้ํา และระบบนิเวศวิทยา (แมน้ําลําคลอง ทะเล/ชายฝง
น้ําใตดิน)
2. การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรณี
3. การพัฒนาและปลูกจิตสํานึกบุคลากรเพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
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แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
วิสัยทัศน: กาวไปสูความเปนเมืองนาอยู ควบคูการเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประเด็นยุทธศาสตร
1

2

การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตร

5

4

3

การพัฒนาดานการ
ทองเทีย่ ว

การพัฒนาดานการคา
การลงทุน

การพัฒนาดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

พัฒนาปจจัยการผลิต และ
ประสิทธิภาพการผลิต

พัฒนาแหลงทองเที่ยวและ
กิจกรรมการทองเที่ยวใหมี
คุณภาพ

พัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริม
การคาการลงทุน

พัฒนาสถานศึกษา และระบบ
การใหบริการทางการศึกษา

พัฒนาทรัพยากรทางน้ํา และ
ระบบนิเวศวิทยา
(แมน้ําลําคลอง ทะเล/ชายฝง น้ํา
ใตดิน)

พัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
/สรางมูลคา และใหมีคุณภาพ

พัฒนาการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
การคา การลงทุน

สงเสริมศักยภาพตลาดและ
การกระจายสินคา

พัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก

พัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานการคา
การลงทุน

เพิ่มความรู ความสามารถของ
เกษตรกรและผูประกอบการ

พัฒนาบุคลากรและมาตรฐาน
การใหบริการดานการทองเที่ยว
ใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ

พัฒนาสถานพยาบาล และระบบ การบริหารจัดการทรัพยากรทาง
การใหบริการสาธารณสุข
ธรณี
เสริมสรางความมั่นคง สงบสุข
และความปลอดภัยในสังคม
(อาชญากรรม ยาเสพติด สา
ธารณภัย)

พัฒนาและปลูกจิตสํานึก
บุคลากรเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สงเสริมเอกลักษณทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปญญาทองถิ่นของพืน้ ที่
สงเสริมชุมชนเขมแข็งและ
สมานฉันท
2

แผนภาพที่ 15 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556
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4. การแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554 ของจังหวัดสกลนคร
4.1 แนวทางการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ
แนวทางการแปลงแผนพัฒนาไปสูแผนปฏิบัติราชการนั้น เริ่มตนจากการจัดทําแผนยุทธศาสตร
(Strategy Map) ซี่งประกอบดวยการวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร เพื่อใหไดซึ่งการประเมิน
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) หรือกรอบการวิเคราะห
SWOT Analysis อันจะนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดหรือวิสัยทัศน (Vision)
ตอจากนั้นจึงจะทําการวิเคราะหถึงประเด็นสําคัญที่จะตองมุงเนนเพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว
เพื่อใหไดมาซึ่งประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนาจังหวัด (Strategic Issues) ทั้งนี้ เมื่อ
สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญไดแลว จําเปนจะตองกําหนดเปาประสงค (Goals)
สําหรับแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อใหทราบถึงเปาหมายการพัฒนาในแตละประเด็น ตอจากนั้น
จึ ง จะกํ า หนดกลยุ ท ธ (Strategies) ที่ สํ า คั ญ ในแต ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ ให ส ามารถบรรลุ
เปาประสงคดังกลาว ดังแสดงในแผนภาพที่ 16
การจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategy Map)
กระบวนการ

ผลลัพธ

การวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร

จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม (SWOT)

การกําหนดทิศทางของจังหวัด

วิสัยทัศน (Vision)

การวิเคราะหถงึ ประเด็นสําคัญที่จะตองมุงเนน
เพื่อที่จะบรรลุวสิ ัยทัศน

ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issues)

การกําหนดเปาประสงคสําหรับ
แตละประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค (Goals)

การกําหนดกลยุทธหรือ
สิ่งที่จะทําเพื่อใหบรรลุเปาประสงค

กลยุทธ (Strategies)

แผนภาพที่ 16 การจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategy Map)
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เมื่อกําหนดแผนยุทธศาสตร (Strategy Map) ของจังหวัดไดแลว จึงจะเขามาสูกระบวนการ
แปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย การกําหนดกลยุทธ (Strategies) ที่สําคัญใน
แตละประเด็นยุทธศาสตร ตอจากนั้นจึงนําเสนอโครงการและสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับ
กลยุทธดังกลาว รวมทั้งระบุหนวยงานที่รับผิดชอบในโครงการนั้นๆ และสุดทายคือ การจัดทําคําขอ
งบประมาณในโครงการตางๆที่นําเสนอ ดังแสดงในแผนภาพที่ 17
กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
กระบวนการ

ผลลัพธ

การกําหนดกลยุทธ

กลยุทธ (Strategies)

โครงการและสิ่งที่จะดําเนินการ
เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ

โครงการ (Project)

การระบุหนวยงานที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่รับผิดชอบของแตละโครงการ

งบประมาณที่จะตองใชสําหรับแตละโครงการ

งบประมาณที่จะเสนอขอ

แผนภาพที่ 17 กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ

ทั้ ง นี้ จากกระบวนการแปลงแผนยุ ท ธศาสตร ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ ดั ง กล า ว ทํ า ให ค ณะที่ ป รึ ก ษา
สามารถจัดทําตัวอยางการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 โดยมี
แผนงานโครงการที่สําคัญ (Flagship Project) ที่มีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและ
กลยุทธของจังหวัด และคํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพื่อเปนตัวอยางในการแปลง
แผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 ของจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษา
ขอยกตัวอยางการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เนื่องจากเปนประเด็นยุทธศาสตรหลักที่สอดคลองกับศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร
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ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัดสกลนคร มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน : กาวไปสูความเปนเมืองนาอยู ควบคูการเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
1. เพื่อเพิ่มผลผลิตตอไรและยกระดับคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูป และสราง/เพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตร
3. เพื่อเพิ่มสัดสวนทางการตลาดและชองทางการจัดจําหนายสินคาของสินคาเกษตร
กลยุทธ:
เนื่องดวยในการพัฒนาในแตละดานนั้น จําเปนตองพัฒนาในรูปแบบของหวงโซคุณคา หรือ
Value Chain เชน การพัฒนาทางดานเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบดวย การพัฒนา
ปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/สรางมูลคา และใหมี
คุ ณ ภาพ การส ง เสริมศัก ยภาพตลาดและการกระจายสิ น คา การเพิ่ ม ความรู ค วามสามารถของ
เกษตรกรและผูประกอบการ การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบการขนสงสินคา/โลจิสติกส
เปนตน อยางไรก็ดี ในการกํ าหนดกลยุทธเ พื่อการพัฒนาในแตละดานนั้ น จํา เปนตองจัดลําดับ
ความสําคัญกลยุทธตามความเรงดวน (Urgency) ผลกระทบ (Potential Impact) ความเปนไปได
(Actionable) ความพรอมของประชาชน (Readiness) และการเชื่อมโยง (Integration) ดังนั้น จาก
การระดมความคิดเห็นในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ทําใหสามารถ
กําหนดกลยุทธที่สําคัญในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2554 ไดดังนี้
1. การพัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
2. การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/สรางมูลคา และใหมีคุณภาพ
3. การสงเสริมศักยภาพดานการตลาดและการกระจายสินคา
4. การเพิ่มความรูความสามารถของเกษตรกรและผูประกอบการ
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ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร
วิสัยทัศนของจังหวัด: กาวไปสูความเปนเมืองนาอยู ควบคูการเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร:
1. เพื่อเพิ่มผลผลิตตอไรและยกระดับคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
2. เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูป และสราง/เพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตร
3. เพือ่ เพิ่มสัดสวนทางการตลาดและชองทางการจัดจําหนายสินคาของสินคาเกษตร
กลยุทธ: กลยุทธของกลุมจังหวัดโดยยึดตามแนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคา (Value Chain) โดยกลยุทธที่เนนสี (Highlight) คือ
กลยุทธของจังหวัดในรางแผนพัฒนา พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม
4
2
3
5
1
พัฒนาปจจัยการผลิต
และประสิทธิภาพการ
ผลิต

พัฒนาการแปรรูปเพื่อ
เพิ่ม/สรางมูลคา และ
ใหมีคุณภาพ

สงเสริมศักยภาพดาน
การตลาดและการ
กระจายสินคา

การสรางมาตรฐาน
สินคาเกษตร

เพิ่มความรู
ความสามารถของ
เกษตรกรและ
ผูประกอบการ

3

แผนภาพที่ 18 ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร

ทั้งนี้ ในการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูการปฏิบัติ จะตองระบุถึงโครงการตางๆ ที่จําเปนตอง
ดําเนินการในจังหวัดในแตละปงบประมาณเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาของ
จังหวัด ไมวาโครงการนั้นจะดําเนินการโดยกลุมจังหวัด จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือภาคเอกชน
นอกจากนี้ การแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสูการปฏิบัติ จําเปนจะตองเปนไปอยางบูรณาการ
โดยโครงการที่สําคัญของจังหวัดจะตองมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด และมีการกําหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบของแตละโครงการ ซึ่งโครงการตางๆนั้นสามารถแบงความรับผิดชอบ
ออกเปน ระดับกระทรวง/กรม (Function-Based Projects) ระดับกลุมจังหวัด (Cluster-Based
Projects) และระดับจังหวัด(Provincial Projects) ตามแตละกลยุทธในแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
คณะทํางานที่ปรึกษาไดนําเสนอตัวอยางโครงการที่สําคัญในแตละกลยุทธ และจําแนกตามขอบเขต
ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานไวเบื้องตน ดังแสดงในแผนภาพที่ 19
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ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
1

ระดับกระทรวง
(FunctionBased Projects)

ระดับกลุม จังหวัด
(Cluster-Based
Projects)

ระดับจังหวัด
(Provincial
Projects)

2

4

3

พัฒนาปจจัยการผลิตและ
ประสิทธิภาพการผลิต

พัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่ม/
สรางมูลคา และใหมีคุณภาพ

สงเสริมศักยภาพดานการตลาด
และการกระจายสินคา

• โครงการพัฒนาพื้นที่
ชลประทาน
• โครงการพัฒนาทิ่ดินเพื่อ
การเกษตร

• โครงการพัฒนาการแปรรูป
สินคาเกษตรใหมๆ เพื่อเพิ่ม
มูลคา

• โครงการจัดตั้งศูนยกระจาย
สินคาเกษตร (Distribution
Center)
• โครงการสงเสริมการบริโภค
สินคาเกษตร

• โครงการวิจัยและพัฒนา
พันธุพืชใหเหมาะสมกับ
สภาพดิน

• โครงการสงเสริมการผลิตขาว • โครงการประชาสัมพันธ
สินคาเกษตรปลอดภัย
หอมมะลิปลอดภัยและได
มาตรฐาน GAP

• โครงการผลิตและการแปรรูป • โครงการพัฒนามาตรฐาน
ขาวหอมมะลิสกลนครเพื่อ
การผลิตและคุณภาพสินคา
สรางชุมชนมั่นคงและ
เกษตรแปรรูปดานอาหาร
เขมแข็ง
จากพืช
• โครงการแลกเปลี่ยนพันธุขาว • โครงการโรงอบขาวแหง
พันธุดี (กข.6)
• โครงการสงเสริมการใช
เกษตรอินทรีย
6

เพิ่มความรู ความสามารถของ
เกษตรกรและผูประกอบการ

• โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพดาน
เกษตรกรรม

• โครงการพัฒนาการจัดตั้ง
เครือขายดานเกษตรกรรม
ในรูปแบบวิสาหกิจ
(Cluster)
• โครงการพัฒนาเกษตรกร
และผูประกอบการตนแบบ

• โครงการพัฒนาและเชื่อมโยง • โครงการฟารมตัวอยางอัน
ตลาดสินคาเกษตรและ
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ผลิตภัณฑชุมชนอัน
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เนื่องมาจากพระราชดําริ
• โครงการบมเพาะพัฒนา
• โครงการประชาสัมพันธสินคา
ศักยภาพผูประกอบการโดย
เกษตรปลอดภัย
ยึดตามแนวทางเศรษฐกิจ
• โครงการประชาสัมพันธจัดงาน พอเพียง
หมผาคราม จิบไวนเมา กินขาว
ฮาง ยางเนื้อโพนยางคํา

แผนภาพที่ 19 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร
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4.2 สรุปโครงการที่สําคัญ (Flagship) เบื้องตนภายใตประเด็นยุทธศาสตร
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในจังหวัดสกลนคร ทําใหสามารถสรุป
โครงการที่สําคัญ (Flagship)
เบื้องตนภายใตประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรไดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เปาประสงค
(ภายใตประเด็น
ยุทธศาสตร)

กลยุทธและแนวทาง

แผนงาน / โครงการ

1.1 การพัฒนาปจจัยการ 1.1.1 โครงการผลิตและการ
แปรรูปขาวหอมมะลิ
1. เพื่อเพิ่มผลผลิต ผลิตและประสิทธิภาพ
สกลนครเพื่อสรางชุมชน
การผลิต
ตอไรและ
มั่นคงและเขมแข็ง
ยกระดับคุณภาพ
1.1.2 โครงการแลกเปลี่ยนพันธุ
ของผลผลิตทาง
ขาวพันธุดี (กข.6)
การเกษตร
1.1.3 โครงการสงเสริมการใช
2. เพื่อเพิ่ม
เกษตรอินทรีย
ประสิทธิภาพใน
1.2.1 โครงการพัฒนามาตรฐาน
การแปรรูป และ 1.2 การพัฒนาการ
การผลิตและคุณภาพสินคา
สราง/เพิ่มมูลคา แปรรูปเพื่อเพิ่ม/สราง
เกษตรแปรรูปดานอาหาร
มูลคา และใหมีคุณภาพ
ใหกับสินคา
จากพืช
เกษตร
1.2.2 โครงการโรงอบขาวแหง
3. เพื่อเพิ่มสัดสวน
ทางการตลาด
1.3 การสงเสริมศักยภาพ 1.3.1 โครงการพัฒนาและ
และชองทางการ ดานการตลาดและการ
เชื่อมโยงตลาดสินคาเกษตร
จัดจําหนายสินคา กระจายสินคา
และผลิตภัณฑชุมชนอัน
ของสินคาเกษตร
เนื่องมาจากพระราชดําริ
1.3.2 โครงการประชาสัมพันธ
สินคาเกษตรปลอดภัย
1.3.3 โครงการประชาสัมพันธจัด
งานหมผาคราม จิบไวนเมา
กินขาวฮาง ยางเนื้อโพนยาง
คํา
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หนวยงานรับผิดชอบ
•
•

•
•

•
•

สํานักงานเกษตรจังหวัด
สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด

สํานักงานเกษตรจังหวัด
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด

สํานักงานพาณิชยจังหวัด
สกลนคร
สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดสกลนคร

ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ตอ)
เปาประสงค
(ภายใตประเด็น
ยุทธศาสตร)

กลยุทธและแนวทาง
1.4 การเพิ่มความรู
ความสามารถของ
เกษตรกรและ
ผูประกอบการ

แผนงาน / โครงการ
1.4.1 โครงการฟารมตัวอยางอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
1.4.2 โครงการบมเพาะพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการโดย
ยึดตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
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หนวยงานหลัก
•
•

สํานักงานประมงจังหวัด
สกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

4.3 ตัวอยางโครงการนํารอง
ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
กลยุทธ: การพัฒนาปจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
โครงการ: โครงการผลิตและการแปรรูปขาวหอมมะลิสกลนครเพื่อสรางชุมชนมั่นคงและเขมแข็ง
ชื่อโครงการ
ความสําคัญ
ของโครงการ/
หลักการและ
เหตุผล
วัตถุประสงค
ของโครงการ
ผลผลิตและ
ผลลัพธของ
โครงการ

โครงการผลิตและการแปรรูปขาวหอมมะลิสกลนครเพื่อสรางชุมชนมั่นคงและเขมแข็ง
ที่มา: จังหวัดสกลนครมีสภาพพื้นที่และปริมาณน้ําฝนที่เหมาะสมตอการปลูกขาวหอมมะลิที่ดีอีกแหงหนึ่งในภาคตะวัน
นอกจากนี้ขาวหอมมะลิที่ผลิตได มีกลิ่นหอม และคุณภาพดี เมื่อนํามาแปรรูปเปนขาวฮางหอมมะลิสกลทวาป หรือขาว
มูลคาเพิ่มมากขึ้น และเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ
สภาพปญหา/ความตองการ: เกษตรกรสวนใหญยังประสบปญหาหลายประการ เชน ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลิตที่ถูกตองและเหมาะสม ทําใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ํา ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวหอมม
จังหวัดสกลนครใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. เพื่อเพิ่มผลผลิตขาวเฉลี่ยตอไรใหสูงขึ้น
2. เพื่อใหไดเปอรเซ็นตตนขาวที่สูงขึ้น
3. เพื่อสรางวีถีชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง
1. เกษตรกรผลิตขาวไดผลผลิตเฉลี่ยตอไรเพิ่มมากขึ้น
2. ไดเปอรเซ็นตตนขาวที่สูงขึ้น
3. มีการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจเกษตรพอเพียง

1. ปริมาณผลผลิตขาวเฉลี่ยตอไรที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 2. เปอรเซ็นตตนขาวที่สูงขึ้น
ของโครงการ
ความเชื่อมโยง โครงการนี้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัด รวมท
กับยุทธศาสตร สัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของระดับกระทรวง และกลุมจังหวัด ดังน
พรอมที่จะผลักดันใหเกิดผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ
และความ
พรอมของ
โครงการ
ผูรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
ทรัพยากรที่
ตองใช

บุคลากรที่มีประสบการณ เครื่องมือดําเนินการ และเทคนิคการบริหารจัดการ

งบประมาณ

79,250,000 บาท

ผูที่เกี่ยวของ กลุมเปาหมาย: เกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิ จังหวัดสกลนคร 18 อําเภอ
กับโครงการนี้ ผูมีสวนไดสวนเสีย: เกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิ / ผูประกอบการคาขาวและ
(Stakeholders) กลุมแปรรูปขาว
หรือผูที่ไดรับ
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ผลกระทบจาก
โครงการนี้
โครงการที่
เกี่ยวของ
ความเสี่ยง

โครงการนี้มีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ ของจังหวัด ไดแก
1. โครงการแลกเปลี่ยนพันธุขาวพันธุดี (กข.6)
2. โครงการสงเสริมการใชเกษตรอินทรีย
3. โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินคาเกษตรแปรรูปดานอาหารจากพืช
4. โครงการโรงอบขาวแหง
ไมมี

โครงการนี้เริ่มตนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 โดยมีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้
1. ประชาสัมพันธโครงการ
2. สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ พื้นที่ 50,000 ไร
3. สนับสนุนเมล็ดพันธุพืชปุยสด (ถั่วพุม) พื้นที่ 50,000 ไร
4. สงเสริมการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
5. สนับสนุนการตรวจรับรองแหลงผลิต GAP พืชหลังนา พื้นที่ 2,900 ไร
6. ใหความรูเกี่ยวกับการรับ-การจายในครัวเรือน การคิดตนทุน กําไร ขาดทุนเกี่ยวกับธุรกิจ สงเสริมการเลี้ยงปลาใน
ระยะเวลา และ
กิจกรรมที่
สําคัญของ
โครงการ

ระยะเวลาโครงการ
ต.ค.-53 พ.ย.-53 ธ.ค.-53 ม.ค.-54 ก.พ.-54 มี.ค.-54 เม.ย.-54 พ.ค.-54 มิ.ย.-54 ก.ค.-54 ส.ค.-54 ก.ย.-54
1. ประชาสัมพันธโครงการ
2. สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวหอม

้ 50,000
่
ไร
มะลิพืนที
3. สนับสนุนเมล็ดพันธุพืชปุ
 ยสด

(ถัวพุ
่ ม) พืนที
้ 50,000
่
ไร
4. สงเสริมการผลิตปุยอิ
 นทรีย
ชีวภาพ
5. สนับสนุนการตรวจรับรอง
แหลงผลิตGAPพืชหลังนาพืนที
้ ่
2,900 ไร
6. ใหความรูเกี ยวกับการรับ-การ
่
จายในครัวเรือนการคิดตนทุน กําไร
ขาดทุนเกียวกับธุรกิจ
่
สงเสริมการ
เลียงปลาในนาขาว
้

ประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
กลยุทธ: การสงเสริมศักยภาพดานการตลาดและการกระจายสินคา
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โครงการ: โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
ชื่อโครงการ

โครงการพั ฒ นาและเชื่ อ มโยงตลาดสิ น ค า เกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ (โครงการชลประทานหวยหวด)
ที่มา: จังหวัดสกลนครมีนโยบายสงเสริมการใชประโยชนจากน้ําชลประทาน โครงการ
ชลประทานหวยหวด ใหเต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มพูนรายไดแก เกษตรกร และสรางงานใน
ทองถิ่น เพื่อลดการอพยพไปขายแรงงานในถิ่นอื่น ตลอดจนการสรางความมั่นคงดานอาหาร
ใหแกจังหวัดและภาพรวมของประเทศ โดยบูรณาการรวมกันของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน รวมกันพัฒนาและสงเสริมอาชีพตาง ๆ เชน การปลูกพืช เลี้ยงสัตว การประมง การ
ความสําคัญของ
แปรรูปสินคาเกษตรตาง ๆ รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑชุมชน
โครงการ/หลักการและ สภาพปญหา/ความตองการ: เนื่องจากโครงการพระราชดําริ (โครงการชลประทานหวย
เหตุผล
หวด) เปนการสงเสริมการใชประโยชนจากน้ําชลประทาน ในพื้นที่ ต.จันทรเพ็ญ ต.เตางอย
อ.เตางอย และใกลเคียง มีพื้นที่สงน้ําประมาณ 8,000 ไร ราษฎรที่ไดรับประโยชน 508
ครัวเรือน รวม 13 หมูบาน เมื่อหนวยงานภาครัฐรวมกันสงเสริมสนับสนุนอาชีพตาง ๆ
จําเปนที่จะตองหาตลาดรองรับผลผลิต และกระจายสินคาออกสูภูมิภาคตาง ๆ และเพื่อให
กลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน ไดพัฒนาสินคาใหสามารถแขงขันได และมีจุดเดนที่เปน
เอกลักษณของจังหวัดสกลนคร
1. สนับสนุนโครงการสงเสริมการใชประโยชนจากน้ําชลประทาน ตามพระราชดําริ
(โครงการชลประทานหวยหวด) ในการสรางโอกาสทางการตลาด และเชื่อมโยงตลาด
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน ในพื้นที่ของโครงการ
วัตถุประสงคของ
2. ลดปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร กลุมผูผลิตและวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากการ
ผลิตสินคาที่ไมเปนไปตามความตองการของตลาด
โครงการ
3. เพื่อใหราษฎรหรือเกษตรกร เกิดการเรียนรู และเสริมสรางความเขาใจในบทบาทของ
ระบบตลาด กลไกการตลาดแบบเสรีในยุคปจจุบัน เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองและ
ปรับตัวใหสามารถแขงขันทางการคาไดอยางยั่งยืน
1. ราษฎร หรือเกษตรกร ไดมีโอกาสกระจายสินคาออกสูตลาดเพิ่มมากขึ้น
2. ราษฎร หรือเกษตรกร สามารถสรางงาน สรางรายไดและชวยเหลือตนเองไดอยาง
ผลผลิตและผลลัพธ
ยั่งยืน
ของโครงการ
3. ราษฎร เกษตรกรหรือผูผลิตภัณฑชุมชนสามารถเรียนรูถึงระบบตลาด และกลไกตลาด
ปจจุบันเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ รอยละของระดับความพึงพอใจของราษฎรหรือเกษตรกรในการกระจายสินคาออกสูตลาด
โครงการ
โครงการนี้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม
ความเชื่อมโยงกับ
การเกษตร และยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว การคาและการลงทุนของจังหวัด
ยุทธศาสตรและความ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและ
พรอมของโครงการ อุตสาหกรรมการเกษตร รวมทั้งยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว การคาและการลงทุน
ของระดับกระทรวง และกลุมจังหวัด ดังนั้น โครงการนี้มีความพรอมที่จะผลักดันใหเกิดผล
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เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ
ผูรับผิดชอบ

สํานักงานพาณิชยจังหวัดสกลนคร

ทรัพยากรที่ตองใช

บุคลากรที่มีประสบการณ เครื่องมือดําเนินการ และเทคนิคการบริหารจัดการ

งบประมาณ

350,000 บาท

กลุมเปาหมาย: ราษฎร กลุมเกษตรกร ผูประกอบการ ในพื้นที่โครงการสงเสริมการใช
ผูที่เกี่ยวของกับ
ประโยชนจากน้ําชลประทาน (หวยหวด)
โครงการนี้
(Stakeholders) หรือผูที่ ผูมีสวนไดสวนเสีย: ราษฎร กลุมเกษตรกร และ ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในเขต
ไดรับผลกระทบจาก อําเภอเตางอย
โครงการนี้
โครงการนี้มีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ ของจังหวัด ไดแก
1. โครงการประชาสัมพันธสินคาเกษตรปลอดภัย
โครงการที่เกี่ยวของ
2. โครงการประชาสัมพันธจัดงานหมผาคราม จิบไวนเมา กินขาวฮาง ยางเนื้อโพน
ยางคํา
ไมมี
ความเสี่ยง
โครงการนี้เริ่มตนเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 สิ้นสุดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยมีกิจกรรม
ที่สําคัญดังนี้
1. จัดอบรมตัวแทนเกษตรกรเรื่องการผลิตสินคาการเกษตรใหมีมูลคาตรงความตองการ
ของตลาด การซื้อขายสินคาของโรงงาน การกําหนดราคาสินคา เปนตน
2. การนําผูแทนเกษตรกรเยี่ยมชมโรงงานที่รองรับผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจในการทําสัญญาซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา เปนตน
3. การสงเสริมการผลิตพืชเปาหมายรอง จัดกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางผูผลิต ผูจําหนาย
ระยะเวลา และกิจกรรม
และผูบริโภค
ที่สําคัญของโครงการ
ระยะเวลาโครงการ
1. จัดอบรมตัวแทนเกษตรกร

ม.ค.-54 ก.พ.-54 มี.ค.-54 เม.ย.-54 พ.ค.-54 มิ.ย.-54 ก.ค.-54 ส.ค.-54 ก.ย.-54 ต.ค.-54 พ.ย.-54 ธ.ค.-54

2. นําผูแทนเกษตรกรเยี

ยมชม
่
โรงงานทีรองรับผลผลิตทางการเกษตร
่
3. การสงเสริมการผลิตพืชเปาหมาย
รอง จัดกิจกรรมเชือมโยงระหวางผู
่
ผลิต

ผูจําหนายและผู

บริโภค


5. ผลการวิเคราะหแผนพัฒนาจังหวัดของที่ปรึกษากับแผนพัฒนาจังหวัดที่นําเสนอตอ ก.บ.ก.
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จากการพิจารณาทบทวนและวิเคราะหแผนพัฒนาจังหวัดสกลนครที่ทางจังหวัดไดมีการปรับใหมและ
นําเสนอตอ ก.บ.ก. เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผานมา โดยพิจารณาถึงองคประกอบตางๆ ทั้งในมิติดาน
ความสอดคล อ งเชื่ อ มโยงและมิ ติ ด า นคุ ณ ภาพของแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด สามารถสรุ ป ข อ คิ ด เห็ น และ
ขอสังเกตไดดังนี้
1) ความสอดคลองระหวางแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนในระดับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนครมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนา
ระดับประเทศ ซึ่งไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน รวมทั้งสอดคลองกับ
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่งมีจังหวัดสกลนครเปนหนึ่งในสาม
จังหวัดภายใตกลุมจังหวัดดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติครอบคลุมการพัฒนาในทุกดาน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในขณะที่เนื่องจากแผนพัฒนาจังหวัดครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติดังกลาว ดังนั้น จึง
สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดเชนกัน และยังสอดคลองกับหลักเกณฑการพิจารณาแผนจังหวัด
ของ ก.บ.ก. ซึ่งระบุไววาแผนพัฒนาจังหวัดควรครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติ
2) ความชัดเจนและความเปนเหตุเปนผลของแผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน
วิสัยทัศนที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาจังหวัดสกลนครที่มีอยูในปจจุบันคือ “กาวไปสูความเปน
เมืองนาอยู ควบคูการเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย” เปนวิสัยทัศนที่มีความ
เหมาะสม เนื่องจากเปนความตองการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นที่ปรึกษาเห็นดวยที่ทางจังหวัด
ยังคงวิสัยทัศนเดิมไว แตอยางไรก็ดี ที่ปรึกษามีความคิดเห็นวา แมวาประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด
สกลนคร ซึ่งประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตรดังนําเสนอดานลางนี้ จะครอบคลุมทุกมิติ ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑการพิจารณาแผน
ของ ก.บ.ก. ซึ่ ง ได ร ะบุ ไ ว ว า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ควรครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและความมั่นคง แตประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
สกลนครยังไมสอดคลองกับขอเสนอแนะของที่ปรึกษา เนื่องจากยังขาดความชัดเจน ซึ่งอาจสงผล
กระทบเชิงลบตอการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ทางจังหวัดสกลนครไดนําเสนอตอ ก.บ.ก. มีดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยว การคาและการลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาที่ดิน การเกษตร และอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเพื่อความอยูดีมีสุข
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมที่
สมดุลและยัง่ ยืน
ทั้ ง นี้ ที่ ป รึ ก ษาได เ สนอแนะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ ไ ด มี ก ารทบทวนและปรั บ ใหม ใ ห มี
แนวทางการพัฒนาชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว โดยมีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการคา การลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทางที่ปรึกษามีขอคิดเห็นในการปรับประเด็นยุทธศาสตรเดิมดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญใน
การพัฒนาทุกดาน ดังนั้นจึงไมควรเปนระดับประเด็นยุทธศาสตร แตควรเปนระดับกลยุทธใน
การพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร ซี่งควรอยูภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดาน
สังคมและคุณภาพชีวิต หรืออาจสอดแทรกเขาไปเปนกลยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตรเพื่อ
เสริมสรางขีดสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยในแตละประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยว การคาและการลงทุน เปนประเด็น
ยุทธศาสตรที่ครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 2 ดาน ซึ่งมีกลยุทธในการพัฒนาที่แตกตางกัน ดังนั้นจึง
ควรแยกเปน 2 ประเด็นยุทธศาสตร คือ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว และ
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการคาและการลงทุน เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาที่ดิน การเกษตรและอุตสาหกรรม มีความหมายกวาง
และครอบคลุมทั้งในดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การพัฒนาที่ดินเปนระดับ
กลยุ ท ธ ข องการพั ฒ นาด า นเกษตรกรรม ดั ง นั้ น จึ ง ควรปรั บ เป น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ก าร
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พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อสะทอนใหเห็นถึงประเด็นการพัฒนาดาน
การเกษตรและเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาดานอุตสาหกรรมการเกษตรควบคูกัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเพื่อความอยูดีมีสุข ซึ่งหากตาม
ความหมายของประเด็นยุทธศาสตร สื่อถึงงานดานการบริหารจัดการซึ่งเปนภารกิจงานประจํา
มิใชประเด็นยุทธศาสตร อีกทั้งเมื่อไดพิจารณาทบทวนในรายละเอียด พบวา โครงการสวนใหญ
เป น โครงการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงคเ พื่ อพั ฒ นาสั ง คมและคุ ณ ภาพชีวิ ต มากกว า จึ ง ควรปรั บ เป น
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต นาจะเหมาะสมกวา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุลและ
ยั่งยืน มีความเหมาะสมอยูแลว จึงควรคงไวเชนเดิม
3) ความสอดคลองระหวางเปาประสงค และตัวชี้วัดในแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนครที่ไดนําเสนอตอ ก.บ.ก. นั้นมีเปาประสงคคือ “สกลนครบรรลุเกณฑ
คุณภาพชีวิตอยางมั่นคง” ซึ่งเปนทั้งเปาประสงครวมและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรสําหรับทุก
ประเด็นยุทธศาสตร และไดกําหนดตัวชี้วัดเพียงตัวชี้วัดเดียวคือ “คุณภาพชีวิตของคนสกลนครดีขึ้น
ตามเกณฑ จปฐ. จากลําดับที่ 58 เปนลําดับที่ 48 ในป 2556” ซึ่งตัวชี้วัดดังกลาวเปนทั้งตัวชี้วัดรวม
และตัวชี้วัดสําหรับทุกประเด็นยุทธศาสตรเชนกัน ซึ่งมีความหมายกวางและทําใหขาดความชัดเจน
โดยในความคิดเห็นของที่ปรึกษา มองวา ในแตละประเด็นยุทธศาสตร ควรจะกําหนดตัวชี้วัดให
สอดคลองกั บแต ละประเด็ นยุทธศาสตรนั้นๆ เพื่อใหการแปลงไปสู การปฏิ บั ติบรรลุผลอยางเปน
รูปธรรม
นอกจากนั้น ในระดับประเด็นยุทธศาสตร มีการกําหนดเปาประสงค (Goals) สําหรับแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรจํานวนมาก และบางเปาประสงคมีความหมายกวางและขาดความชัดเจน เชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หนึ่งในหลายเปาประสงคคือ การพัฒนาและเพิ่ม
ขีดความสามารถใหกับประชากรทุกภาคสวน ซึ่งเปนเปาประสงคที่มีความหมายกวาง และไมสื่อวา
เปนการเพิ่มขีดความสามารถในดานใด ทําใหแนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธไมชัดเจนตามมา และ
ขาดจุ ด เน น ในการพั ฒ นา นอกจากนั้ น บางเป า ประสงค ไ ม เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ ประเด็ น
ยุทธศาสตรนั้นๆ เชน เปาประสงคเพื่อการเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง ซึ่งอยูภายใตประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเพื่อความอยูดีมีสุข ควรอยูภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาการคาและการลงทุนจึงเหมาะสมกวา เปนตน
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ดังนั้น จากที่กลาวมาขางตน ที่ปรึกษาสามารถสรุปขอคิดเห็นไดวา หากตั้งแตขั้นตอนของการ
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรมีความไมชัดเจนแลว ก็จะนําไปสูความไมชัดเจนทั้งในระดับเปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและกลยุทธตามมาดังที่ไดตั้งขอสังเกตขางตน
4) คุณภาพของโครงการที่นําเสนอในแผนพัฒนาจังหวัด
ในภาพรวม โครงการที่ นํ า เสนอในแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด นั้ น มี ค วามสอดคล อ งกั บ ประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร และเป า ประสงค เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร ใ นระดั บ หนึ่ ง เนื่ อ งจากประเด็ น ยุ ท ธศาสตร แ ละ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรมีความหมายกวาง สามารถครอบคลุมไดทุกเรื่อง อยางไรก็ดี ในสวน
รายละเอียด ที่ปรึกษาสามารถตั้งขอสังเกตบางประการไดดังนี้
4.1) มีโครงการจํานวนมากที่ควรเปนบทบาทระดับหนวยงานสวนกลาง/กระทรวง หรือระดับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิเชน ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาที่ดิน
การเกษตรและอุ ต สาหกรรม มี โ ครงการขุดลอกบึง ลําหว ย หนอง แหล งน้ํ าจํ านวน
มากกวา 20 โครงการ หรือภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี เพื่อความอยูดีมีสุข มีโครงการซอมแซมและกอสรางถนนลาดยาง-คอนกรีตจํานวน
กวา 40 โครงการ ซึ่งมิใชบทบาทของจังหวัด
4.2) บางโครงการมีความซ้ําซอนกัน โดยปรากฏในทั้ง 2 กลยุทธ เชน “โครงการ ขุดลอก
หนองอิดอน” และ “โครงการขุดลอกหนองหมากตืก” ปรากฏในทั้งกลยุทธที่ 3.1 สงเสริม
พัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรม และกลยุทธที่ 3.4 การปรับโครงสรางระบบการ
ผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
4.3) มีโครงการยอยจํานวนมากซึ่งเปนเรื่องเดียวกัน เชน โครงการดานการทําปุยชีวภาพ ปุย
อินทรียเพื่อการเกษตรอินทรีย ซึ่งควรนํามารวมกันเปนโครงการใหญโครงการเดียวกัน
เพื่อใหเกิดการบูรณาการและสามารถผลักดันการพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด
4.4) โครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาที่ดิน การเกษตรและอุตสาหกรรม
นั้น ส ว นใหญเ ป นโครงการที่เ นน การพัฒนาไปที่ตนน้ํา และขาดการเชื่อมโยงอยา ง
บู ร ณาการระหว า งหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ไม ว า จะเป น ระดั บ หน ว ยงานส ว นกลาง/
กระทรวง กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยจําแนกเปนรายสินคาทางการเกษตรอยางชัดเจน
เชน สินคาขาว พืชไร ปศุสัตว ประมง และเชื่อมโยงในลักษณะ Value Chain (หวงโซ
คุณคา) ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําของสินคาเกษตรนั้นๆ
6. ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ
ในการดําเนินงานโครงการระยะที่ 2 นี้ สามารถสรุปประเด็นปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะไดดังนี้
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1.

2.

ประเด็นปญหา / อุปสรรค
หนวยงานในสวนกลางที่ปฏิบัติงานอยูใน
พื้นที่จังหวัดไมทราบถึงโครงการในระดับ
กระทรวง อั น เนื่ อ งมาจากขาดการ
ประสานงานและเชื่ อ มโยงระหว า ง
หนวยงานในระดับตางๆ อยางบูรณาการ

หน ว ยงานในส ว นกลางมี ค วามล า ช า ใน
การจัดสงหนังสือราชการถึงจังหวัดเพื่อ
แจงใหทราบถึงการดําเนินงานโครงการนี้
ทํ า ให กํ า หนดการในการลงพื้ น ที่ ข อง
คณะทํ า งานที่ ป รึ ก ษาค อ นข า งเป น ไป
อย า งเร ง ด ว นและกระชั้ น ชิ ด ส ง ผลให
จังหวัดตองเรงดําเนินการประสานงานใน
จั ง หวัด ในขณะเดี ย วกั นก็ มี ภ ารกิจ เป น
จํานวนมาก จึงทําใหไมมีเวลาเพียงพอใน
การเตรี ย มข อ มู ล มากเท า ที่ ค วรเพื่ อ ใช
สนับสนุนในการระดมความคิดเห็นในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขอเสนอแนะ
ห น ว ย ง า น ใ น ร ะ ดั บ ต า ง ๆ ค ว ร พั ฒ น า ก า ร
ประสานงานและเชื่อมโยงระหวางกัน โดยเฉพาะใน
เรื่องแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งประกอบดวยโครงการ
ตางๆ เพื่อการทํางานรวมกันอยางบูรณาการ อันจะ
สงผลใหการพัฒนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางแทจริง และทําใหเกิดการใชงบประมาณอยาง
มีประสิท ธิ ภาพ ไมทับซอน และถูกตองเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น
หนวยงานในสวนกลางควรมีการวางแผนลวงหนา
และเตรี ย มการให พ ร อ มมากกว า นี้ เพื่ อ ให เ วลาที่
เพียงพอสําหรับจังหวัดในการเตรียมการ และไมให
ทับซอนกับภารกิจของจังหวัดที่มีอยูเดิม
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