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บทที ่ ๑ 
 

บทน า 
 
 

  แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาฉบับนี้ได๎จัดทําขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ .ศ.  ๒๕๔๘  
และเสร็จสมบูรณ๑ได๎ ก็เพราะทุกภาคสํวนได๎ชํวยกันระดมความคิดเห็น  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาค
ประชาชน  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค๑การบริหารสํวนจังหวัด เพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดย
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แผนพัฒนา กลุํมจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  กรอบ
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตจังหวัด   และความต๎องการของประชาชนในจังหวัด  
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเป็นแผนแมํบทที่ใช๎ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  และข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจําปีองค๑การบริหารสํวนจังหวัด 
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บทที่  ๒ 
 

สภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานส าคัญของจังหวัด 
 

ประวัติความเป็นมา  และข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้งอาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  ผลิตภัณฑ์  
มวลรวมรายได้  การศึกษา  สาธารณสุข  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของจังหวัด  ได้แก่  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงาน  บุคคล  งบประมาณ  
และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเป็นต้น 
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ประวัติความเป็นมา   
 

สมัยกรุงธนบุรีประมาณ  พ.ศ. ๒๓๑๐   พระเจ๎าองค๑เวียงดาแหํงนครเวียงจันท น๑  ได๎สิ้นพระชนม๑โอรส
ท๎าวเพี้ยเมืองแสนไดย๎กกองทัพเข๎ายึดเมืองเวียงจันทน๑  และได๎สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ๎าแผํนดินสืบแทนทรงพระ
นามวํา   “พระเจ๎าสิริบุญสาร” 

พ.ศ. ๒๓๒๐   ท๎าวโสมพะมิตร และ อุปฮาดเมืองแสนฆ๎องโปง เมืองแสนหน๎าง้ําเกิดขัดใจกับ  
พระเจ๎าศิริบุญสาร จึงรวบรวมผู๎คนอพยพจากดินแดนทางฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขง   ข๎ามมาตั้งบ๎านเรือนบริเวณกลุํมน้ํา
ก้ําแถบบ๎านพรรณา ( ปัจจุบันอยูํในเขตจังหวัดสกลนคร ) ตํอมาท๎าวสิริบุญสาร   ได๎ยกกองทัพติดตามมา   ท๎าว
โสมพะมิตรจึงอพยพตํอไปโดยแยกเป็น ๒  สาย คือ 
  สายที่๑   มีเมืองแสนหน๎าง้ําเป็นหัวหน๎า  อพยพไปทางทิศตะวันออกสมทบกับพระวอหลบหนีไป
จนถึงนครจําปาศักดิ์  และตั้งบ๎านเรือน  ณ ดอนค๎อนกองตํอมาเรียกวํา  “คํายบ๎านดูํบ๎านแก” ในปี พ.ศ. ๒๓๒๑  
พระเจ๎าสิริบุญสาร   ให๎เพ้ียสรรคสุโภย  ยกกองทัพมาปราบพระวอตายในสนามรบ   ผู๎คนที่เหลือจึงอพยพไปอยูํ
ในเกาะกลางลําแมํน้ํามูล  ชื่อวํา “ดอนมดแดง” (ปัจจุบันอยูํในเขตจังหวัดอุบลราชธานี) 

สายที ่๒   มีท๎าวโสมพะมิตรเป็นหัวหน๎า  ได๎อพยพข๎ามสันเขาภูพานลงมาทางใต๎   และตั้งบ๎านเรือนอยูํ
ที่บ๎านกลางหมื่น  ตํอมาท๎าวโสมพะมิตร  ได๎สํงท๎าวตรัยและคณะ  ออกเสาะหาชัยภูมิที่จะสร๎างเมืองใหมํใช๎เวลา
ประมาณปีเศษจึงจะพบทําเลที่เหมาะสมบริเวณลําน้ําปาวและเห็นวําแกํงสําโรงชายสงเปลือยมีดินน้ําอุดม
สมบรูณ๑  จึงอพยพผู๎คน  มาตั้งบ๎านเรือนและได๎จัดศาลเจ๎าพํอหลักเมือง 

พ.ศ. ๒๓๓๖   ท๎าวโสมพะมิตรได๎นําเครื่องบรรณาการ  คือ กาน้ําสัมฤทธิ์  เข๎าถวายสวามิภักดิ์ตํอ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลที่ ๑  แหํงราชวงศ๑จักรี  และขอตั้งบ๎านแกํงสําโรง  ขึ้น
เป็นเมือง ได๎รับพระราชทานนามวํา  “กาฬสินธุ๑”   และได๎แตํงตั้งท๎าวโสมพะมิตรเป็น  
“พระยาชัยสุนทร” 
  พ.ศ. ๒๔๓๗   พระยาชัยสุนทร  ( ท๎าวเก )  ได๎มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นแบบ   
เทศาภิบาล  มี  มณฑล  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  และให๎เมืองกาฬสินธุ๑  เป็น  “อําเภออุทัยกาฬสินธุ๑ ” ขึ้นกับ
จังหวัดร๎อยเอ็ด 

วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๔๕๖  ได๎ยกฐานะอําเภออุทัยกาฬสินธุ๑เป็น   " จังหวัดกาฬสินธุ๑  " ให๎มีอํานาจ
ปกครอง  อําเภออุทัยกาฬสินธุ๑   อําเภอสหัสขันธ๑   อําเภอกุฉินารายณ๑   อําเภอกมลาไสยและอําเภอยางตลาด   
โดยให๎ขึ้นตํอมณฑลร๎อยเอ็ด   วันที่ ๑๘ กุมภาพันธุ๑  ๒๔๗๔ จังหวัดกาฬสินธุ๑ถูกยุบเป็นอําเภอ   ขึ้นกับจังหวัด
มหาสารคาม  และ ๑  ตุลาคม ๒๔๙๐ ได๎ยกฐานะเป็น " จังหวัดกาฬสินธุ๑ "  จนถึงปัจจุบัน 

กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ๑จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน  จากหลักฐานทางโบราณคดีบํง
บอกวําเคยเป็นที่อยูํอาศัยของเผําละว๎า  ซึ่งมีความเจริญทางด๎านอารยธรรมประมาณ  ๑,๖๐๐ ปี จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร๑เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร๑  เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๖ โดยท๎าวโสมพะมิตร  ได๎อพยพหลบ
ภัยมาจากดินแดนฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขงพร๎อมไพรํพล  และมาตั้งบ๎านเรือนอยูํริมน้ําปาว  เรียกวํา “บ๎านแกํงสําโรง” 
แล๎วได๎นําเครื่องบรรณาการเข๎าถวายสวามิภักดิ์ตํอพร ะบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช  ตํอมา
ได๎รับพระกรุณาโปรดเกล๎า  ยกฐานะบ๎านแกํงสําโรงขึ้นเป็นเมือง  และพระราชทานนามวํา  “เมืองกาฬสินธุ๑ ” 
หรือ “เมืองน้ําดํา” ซึ่งเป็นเมืองที่สําคัญทางประวัติศาสตร๑มาตั้งแตํสมัยโบราณกาล  “กาฬ” แปลวํา “ดํา” 
“สินธุ๑” แปลวํา “น้ํา” กาฬสินธุ๑จึงแปลวํา “น้ําดํา” ทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมแตํงตั้ง
ให๎ท๎าวโสมพะมิตรเป็น “พระยาชัยสุนทร” ครองเมืองกาฬสินธุ๑เป็นคนแรก 



๔ 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2556-2560    
 

สภาพทั่วไป      
 
ที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดกาฬสินธุ๑ หํางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต๑ประมาณ ๕๑๙ กิโลเมตร มีเนื้อที ่ 
ประมาณ   ๖,๙๔๖.๗๔๖   ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ  ๔,๓๔๑,๗๑๖.๒๕  ไรํ หรือ ร๎อยละ ๔.๕  ของ
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มีอาณาเขตติดกับจังหวัดใกล๎เคียงดังนี้ 
   ทิศเหนือติดต่อกับ   จังหวัดสกลนคร   และจังหวัดอุดรธานี   โดยมีลําน้ําปาวและห๎วยลําพัน
ชาด เป็นแนวแบํงเขต 
        ทิศใต้ติดต่อกับ   จังหวัดร๎อยเอ็ด  และ  จังหวัดมหาสารคาม 
        ทิศตะวันออกติดต่อกับ   จังหวัดสกลนคร   และจังหวัดมุกดาหาร   โดยมีสันปันน้ําของ
เทือกเขาภูพานเป็นแนวแบํงเขต 
        ทิศตะวันตกติดต่อกับ   จังหวัดมหาสารคาม   โดยมีลําน้ําชีเป็นเส๎นแบํงเขต   และบางสํวน
ติดตํอกับจังหวัดขอนแกํน 
 
หน่วยการปกครอง 
     การปกครองแบํงออกเป็น  ๑๘  อําเภอ    ๑๓๕  ตําบล   ๑,๕๘๔   หมูํบ๎าน    

   องค๑การบริหารสํวนจังหวัด    ๑ แหํง 
   เทศบาลเมือง       ๒   แหํง 
   เทศบาลตําบล       ๖๗ แหํง 
   องค๑การบริหารสํวนตําบล   ๘๑ แหํง 

 
ประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์  
  ชาย     ๔๘๙,๔๓๖  คน 
  หญิง     ๔๙๓,๑๔๒ คน 
  รวมทั้งสิ้น    ๙๘๒,๕๗๘  คน 

(ข๎อมูล: สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 
ป่าไม้ 
              จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีพ้ืนที่ปุาไม๎ ๑,๑๔๔,๗๐๐ ไรํ หรือประมาณ ๒๖.๓๖ % ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
จังหวัด 
              - อุทยานแหํงชาติ มี ๑ แหํง คือ อุทยานแหํงชาติภูพาน มีพ้ืนที่อยูํในเขตจังหวัดกาฬสินธุ๑ จํานวน 
๕๗,๕๐๐ ไรํ 
              - เขตอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑ปุา มี ๑ แหํง คือ เขตอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑ปุาภูสีฐาน มีพ้ืนที่ประมาณ ๒๘,๑๒๕ 
ไรํ  
              - เขตห๎ามลําสัตว๑ปุา มี ๑ แหํง คือ เขตห๎ามลําสัตว๑ปุาลําปาว มีพ้ืนที่ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ไรํ (พ้ืนที่
สํวนใหญํเป็นพื้นที่น้ําของเขื่อนลําปาว) 
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              - วนอุทยาน มี ๓ แหํง ได๎แกํ วนอุทยานภูพระ มีพ้ืนที่ประมาณ ๖,๒๐๐ ไรํ , วนอุทยานภูวัวมีพ้ืนที่
ประมาณ ๔,๐๐๐ ไรํ และวนอุทยานภูแฝก มีพ้ืนที่ประมาณ ๔,๐๖๒.๕๐ ไรํ 

ที่มา  :  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ๑ 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไป  
            ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ๑ การผลิตภาคเกษตรโดยรวมลดลงจากปีกํอนเนื่องจากพ้ืนที่
เพาะปลูกบางสํวนประสบอุทกภัย ด๎านปศุสัตว๑เพ่ิมข้ึนเล็กน๎อย ในขณะที่ด๎านการประมงเพ่ิมข้ึนสําหรับด๎าน
อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดยํอมที่ใช๎ทุนไมํมาก ในด๎านการใช๎จํายภาคเอกชนเพิ่มข้ึนเนื่องจากกําลังซื้อ
ของประชาชนเพ่ิมข้ึนจากรายได๎ท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นผลจากโครงการพิเศษในด๎านตํางๆ ของรัฐภาคการค๎าดีข้ึนมาก
เมื่อเทียบกับปีกํอน โดยเฉพาะยอดขายรถยนต๑และรถจักรยานยนต๑ที่เพ่ิมสูงขึ้นในภาคการบริการและการ
ทํองเที่ยวจํานวนผู๎เข๎าพักโรงแรมเพ่ิมข้ึน ภาวะการจ๎างงานในจังหวัดปีนี้ทรงตัวจากปีกํอนสําหรับภาคการเงิน 
ยอดเงินฝากคงค๎างมากขึ้น และสินเชื่อคงคลังเพิ่มขึ้นเล็กน๎อย ในด๎านการคลังปีนี้สามารถเก็บรายได๎เพ่ิมข้ึน 
 
การเกษตรกรรม  
  ข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๒/๒๕๕๓ จังหวัดกาฬสินธุ๑มีพ้ืนที่ปลูกข๎าวนาปีทั้งสิ้น  ๑,๔๙๐,๔๙๔   ไรํ  
แยกเป็นปลูกข๎าวเหนียว  ๑,๐๔๒,๖๘๑  ไรํ ผลผลิต  ๔๙๑,๐๗๑.๔๗  ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๔๗๐.๙๗  กิโลกรัมตํอ
ไรํ และพ้ืนที่ปลูกข๎าวเจ๎า  ๔๔๗,๘๑๓  ไรํ ผลผลิต  ๒๑๘,๘๖๔.๑๓ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๔๘๘.๗๔ กิโลกรัมตํอไรํ 
พ้ืนที่ที่เหลือจํานวน ๑๗๒,๙๑๒  ไรํ บางสํวนเป็นพื้นที่ทํานาท่ีถูกปลํอยวํางเปลํา ใช๎เป็นที่เลี้ยงสัตว๑ และ
บางสํวนใช๎ในกิจกรรมอื่น ๆ  เชํน การเลี้ยงกุ๎งก๎ามกราม การเลี้ยงปลา ฯลฯ และในชํวงฤดูแล๎ง ยังมีการทํานา
ปรังในพื้นท่ีรวม ๓๐๕,๑๑๗  ไรํ  แยกเป็นพ้ืนที่ข๎าวเหนียวนาปรัง  ๔๗,๙๐๐  ไรํ  ผลผลิตรวม
ประมาณ  ๒๙,๕๒๒.๖๙  ตัน  และพ้ืนที่ข๎าวเจ๎านาปรัง  ๒๕๗,๒๑๗  ไรํ ผลผลิตรวม  
ประมาณ  ๑๘๔,๙๒๓.๕๙  ตัน 

พืชไร่ จังหวัดกาฬสินธุ๑มีพ้ืนที่ทําไรํ จํานวน  ๘๐๓,๖๘๒  ไรํ ใช๎เป็นพ้ืนที่ปลูกอ๎อย
โรงงาน  ๓๗๖,๙๐๐  ไรํ ผลผลิตรวม  ๓,๔๙๖,๘๗๘  ต๎น  มีพ้ืนที่เพาะปลูกมัน
สําปะหลัง  ๓๕๒,๑๙๒  ไรํ   ผลผลิตโดยรวม   ๑,๑๒๙,๘๓๒  สํวนที่เหลือ ใช๎ในการผลิตพืชไรํอ่ืน ๆ 
ได๎แกํ  ข๎าวโพด ถั่วลิสง  มะเขือเทศโรงงาน  ฯลฯ 

ไม้ผล  มีพ้ืนที่  ๑๕๒,๙๒๙  ไรํ ใช๎ในการปลูกยางพารา  ๑๑๘,๘๖๔.๖๐  ไรํ  แบํงเป็นพ้ืนที่กรีดได๎ 
๑๘,๐๗๕.๗๐ ไรํ และพ้ืนที่ยังไมํให๎ผลผลิต  ๑๐๐,๗๘๘.๙๐  ไรํ มีผลผลิตรวมประมาณ  ๔,๘๘๐.๔๔ ตัน และ
ผลผลิตเฉลี่ย  ๒๗๐ กิโลกรัมตํอไรํ   พ้ืนที่ที่เหลืออีก ๓๔,๐๖๔.๔๐ ไรํ เป็นพื้นที่ปลูกไม๎ผล–ไม๎ยืนต๎นอื่น ๆ เชํน 
ยูคาลิปตัส มะมํวง ลําไย มะขาม เป็นต๎น (ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ๑ ข๎อมูล  ณ วันที่ ๓๑ ม.ค.
๒๕๕๓) 
 
การปศุสัตว์ 
                การเลี้ยงสัตว๑ในจังหวัดสํวนใหญํประมาณร๎อยละ  ๑๐๐  จะเป็นการเลี้ยงในฟาร๑มขนาดเล็กโดยมี
ฟาร๑มปศุสัตว๑ที่ได๎มาตรฐานเพียง  ๑๙  ฟาร๑ม 
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                การค๎าสํวนใหญํจะเป็นการค๎าขายในตลาดท๎องถิ่นเทํานั้น  สําหรับราคาท่ีเกษตรกรขายได๎ในปีนี้
ราคายังคงทรงตัว การเลี้ยงสัตว๑สามารถแบํงได๎ดังนี้ 

โคเนื้อ เลี้ยง ในเขตพ้ืนที่ อําเภอเมือง   ยางตลาด   สมเด็จ   กุฉินารายณ๑  และอําเภอนาคูซึ่ง 
การซื้อขายสํวนใหญํจะเป็นโคเนื้อ  จังหวัดกาฬสินธุ๑มีตลาดนัดโค –  กระบือ   ๕   แหํง 

สุกร ปี ๒๕๕๓ จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีสุกรทั้งสิ้น  ๔๒,๖๕๗  ตัว จํานวนครัวเรือนเกษตรกรผู๎เลี้ยง 
สุกร  ๓,๘๔๙  ครัวเรือน 

ไก่ ปี ๒๕๕๓  มีไกํเนื้อ ๕๘๔,๓๐๘  ตัว  เกษตรกรผู๎เลี้ยงไกํเนื้อ  ๑๑  ครัวเรือน  ไกํ 
พ้ืนเมือง  ๑,๐๙๑,๕๐๐  ตัว เกษตรกรผู๎เลี้ยงไกํพ้ืนเมือง  ๖๖,๖๓๕ ครัวเรือน  
 

ที่มา  :   สํานักงานปศุสัตว๑จังหวัดกาฬสินธุ๑  ข๎อมูล  ณ  เดือนมกราคม ๒๕๕๓ 
 

การประมง 
      สัตว๑น้ําจากการเพาะเลี้ยงที่สําคัญของจังหวัดกาฬสินธุ๑  ได๎แกํ  กุ๎งก๎ามกราม  ปลานิลแปลงเพศ และปลา

ดุกบิ๊กอุย  โดยมีเกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา  ดังนี ้ 
             -    เกษตรกรผู๎เลี้ยงกุ๎งก๎ามกราม  ๑,๑๙๖  ราย  จํานวน  ๕,๐๗๔  พ้ืนที ่ ๘,๔๕๗  ไร ํ
             -    เกษตรกรผู๎เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง   ๗๘  ราย  จํานวน  ๔,๖๘๐  กระชัง  พ้ืนที ่ ๕๒.๖๕ ไร ํ
             -    เกษตรกรผู๎เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย   ๘๖  ราย  จํานวน  ๗๕๖  บํอ  พ้ืนที ่ ๔๒๓  ไร ํ

 
          (ที่มา : สนง.ประมงจังหวัดกาฬสินธุ๑    ข๎อมูล   ณ   วันที ่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๓)  

      
สหกรณ์    การรวมกลุ่มและแหล่งเงินทุนในท้องถิ่น 
 

สหกรณ๑  ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙  จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีสหกรณ๑ทั้งสิ้น สมาชิก๑๓๒,๐๕๔ คน เป็น
สหกรณ๑ภาคการเกษตร ๙๕ สหกรณ๑ ( ๙๐.๔๘% ) สมาชิก ๑๑๔,๔๒๖  คน ( ๘๖.๖๕% ) และเป็นสหกรณ๑
นอกภาคการเกษตร ๑๐ สหกรณ๑ ( ๙๐๕๒% ) สมาชิก ๑๗,๖๒๘ คน ( ๑๓.๓๕% ) ซึ่งจําแนกตามประเภท 
โดยเรียงลําดับ ดังนี้ 
 
สหกรณ์ภาคการเกษตร 
 

๑.  สหกรณ๑การเกษตร   ๙๕ สหกรณ๑    สมาชิก   ๑๑๔,๔๒๖   คน 
 

สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
 

๑.  สหกรณ๑ออมทรัพย๑  ๙  สหกรณ๑  สมาชิก   ๑๖,๙๓๖   คน 
๒.  สหกรณ๑บริการ         ๑  สหกรณ๑  สมาชิก        ๖๙๒   คน 
๓.  สหกรณ๑เครดิตยูเนียน ๔   สหกรณ๑  สมาชิก    ๓,๕๐๐   คน 
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โรงงานอุตสาหกรรม 
 
          โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกาฬสินธุ๑   สํวนมากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางด๎าน
การเกษตร   เชํน  โรงสีข๎าว  โรงงานผลิตแปูงมันสําปะหลัง  โรงงานผลิตน้ําตาลทรายดิบและน้ําตาลทรายขาว
เป็นต๎น  อุตสาหกรรมอ่ืนๆ    ที่มีอยูํ สํวนใหญํเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญํและขนาดเล็ ก การขยายตัว
ของอุตสาหกรรมในจังหวัดยังมีไมํมากนัก   เนื่องจาก   จังหวัดกาฬสินธุ๑ยังไมํมีนิคมอุตสาหกรรม   ทําให๎เกิดข๎อ
เสียเปรียบด๎านการถูกเลือกเป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมจากนักลงทุนภายนอก  ถ๎ามีการลงทุนใหมํ จะมีแรงผลักดันให๎
อุตสาหกรรมต๎องเข๎าไปอยูํเขตเดียวกันมากข้ึน  เพ่ือรักษาสภาพแวดล๎อม ดั้งนั้นจึงจําเป็นต๎องมี  การกําหนดเขต
อุตสาหกรรมให๎ชัดเจนเพื่อสะดวกตํอการลงทุนด๎านการบริการพ้ืนฐานอันเป็นของรัฐซึ่งใน  อนาคตถ๎ามีการ
กําหนดเขตประกอบอุตสาหกรรมแล๎ว   คงจะเน๎นการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เป็นระบบมีความชัดเจนมาก
ขึ้น   
  จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีสถานประกอบการ   ณ  เมษายน ๒๕๕๕  จํานวนโรงงานที่ยังคงดําเนินการอยูํ
ทั้งสิ้น ๔๖๙  แหํง โดยแยกเป็นโรงงาน ดังนี้ 
              อุตสาหกรรมการเกษตร ๑๓๘  แห่ง ได๎แกํ  โรงสีข๎าว ๙๗ แหํง , โรงงานทํามันเส๎น ๒๖  แหํง 
โรงงานแปูงมันสําปะหลัง ๙  แหํง , กะเทาะเปลือก ต๎ม อบ ถั่วลิสง ๑ แหํง , คัดแยกขนาดหรือปรับปรุงสภาพ
เมล็ดพันธุ๑พืช  ๒  แหํง , โรงงานทําแปูงทําขนมจีน ๑  แหํง , เพาะเชื้อเห็ด ทําลังไม๎สําหรับบรรจุผลิตภัณฑ๑ ๑  
แหํง  

  อุตสาหกรรมอาหาร  ๓๑  แห่ง  ได๎แกํ  ผลิตน้ําแข็ง ๒๐ แหํง , ทําน้ําตาลดิบและน้ําตาลทราย 
๒ แหํง, ทําเม็ดสาคู ทําเส๎นก๐วยเตี๋ยว ๒ แหํง , ทําน้ําปลา ๒ แหํง , โรงฆําสัตว๑ ๑ แหํง , ผลิตนมพาสเจอร๑ไรส๑ 
๑ แหํง ,ไส๎กรอกปลารมควัน ๑ แหํง , ทําปลาร๎า ๑ แหํง , ทําไอศกรีม ๑ แหํง  
               อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม   ๒  แห่ง  ได๎แกํ   ผลิตเอทานอล  ๑  แหํง  , ทําน้ําดื่ม ๑ แหํง  
               อุตสาหกรรมสิ่งทอ  ๑๐  แห่ง  ได๎แกํ ทอผ๎า ๖  แหํง , ผลิตไส๎ผ๎าหํมจากเศษผ๎า ๒ แหํง , ผลิต
เส๎นใยหรือปุยใยจากวัสดุที่ทําจากเส๎นใย  ๒ แหํง 
               อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ๑ แห่ง ได๎แกํ ตัดเย็บเสื้อผ๎า ๑ แหํง 
               อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ๒ แห่ง ได๎แกํ ผลิตกระเป๋าที่ทําจากหนังสัตว๑และหนังเทียม ๑ แหํง , 
ผลิตรองเท๎า ๑ แหํง 
               อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  ๓๙  แห่ง  ได๎แกํ แปรรูปไม ๎ตําง ๆ ๑๐ แหํง , ทํา
เฟอร๑นิเจอร๑จากไม๎และวงกบประตูหน๎าตําง  ๒๑  แหํง , ผลิตชิ้นไม๎สับ  ๔  แหํง ,  เผาถํานจากไม๎  ๑ แหํง , ทํา
เขียง ๓ แหํง 
               อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน  ๑๓  แห่ง ได๎แกํ ประดิษฐ๑กรรมทําเครื่องเรือนจากไม๎  
๑๓ แหํง 
               อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์  ๗  แห่ง ได๎แกํ พิมพ๑สิ่งพิมพ๑ ๑ แหํง  
               อุตสาหกรรมเคมี  ๗  แห่ง ได๎แกํ  ผลิตปุ๋ยอินทรีย๑  ๖  แหํง  ผลิตสีเทอร๑โมพลาสติกสําหรับทํา
เครื่องหมายบนถนน ๑ แหํง  
               อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ๖  แห่ง ได๎แกํ ผสมแอสฟัลท๑กับหินเพื่องานกํอสร๎างผิวถนน 
๖ แหํง 
               อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง  ๕ แห่ง ได๎แกํ ปะยางรถยนต๑ ๔  แหํง , ผลิตยางเครป  ๕  แหํง 
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               อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก  ๑๕  แห่ง ได๎แกํ บดยํอยพลาสติกเกํา ๑ แหํง , ล๎าง บด ยํอย
พลาสติก  ๑๔  แหํง  
              อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ  ๖๕  แห่ง ได๎แกํ ทําอิฐดินเผา  ๘  แหํง, ทําผลิตภัณฑ๑คอนกรีต  
๕๗ แหํง 
               อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ  ๓๒  แห่ง ได๎แกํ ทําวงกบประตูหน๎าตํางจากเหล็ก  ๒ แหํง , ทํา
ประตูหน๎าตํางเหล็กดัด  ๖ แหํง , ทําเครื่องใช๎จากโลหะ  ๑ แหํง , อัดเศษโลหะ  ๑ แหํง  , ผลิตหลังคาเหล็ก  ๔ 
แหํง ,กลึง เจาะ คว๎าน กัด ไส เจียระไนและเชื่อม  ๑๗ แหํง 
               อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  ๑๙ แห่ง  ได๎แกํ ซํอมเครื่องยนต๑ ซํอมตัวถังรถยนต๑  ๑๗ แหํง , 
ซํอมเครื่องจักรการเกษตร ๓ แหํง , ซํอมและดัดแปลงรถยนต๑ รถบรรทุก รถแทรกเตอร๑ ๑ แหํง 
               อุตสาหกรรมขนส่ง  ๕๔  แห่ง  ได๎แกํ กลึงชิ้นสํวนของสํวนประกอบรถยนต๑  ๓ แหํง , ซํอม
รถยนต๑จักรยานยนต๑  ๓ แหํง , ซํอม-ปะยางรถยนต๑  ๔๗ แหํง , เคาะพํนสีรถยนต๑  ๑ แหํง 
  อุตสาหกรรมทั่วไป  ๒๙  แห่ง  ได๎แกํ ดูดทราย  ๔  แหํง ทําปูายเครื่องหมายจราจรและทําผลิต
คอนกรีต ๑ แหํง , ผลิต สํงและจําหนํายพลังงานไฟฟูา  ๓  แหํง  , ผลิตก๏าซ  ๕  แหํง  , บรรจุก๏าซ  ๕  แหํง , 
ห๎องเย็น  ๓ แหํง ,  ซัก อบ รีด  ๑  แหํง , ผลิตไอน้ําของกิจการโรงแรม  ๑ แหํง , คัดแยกวัสดุที่ไมํใช๎แล๎ว ที่ไมํ
เป็นของเสียอันตราย  ๔ แหํง , ตากกากแปูงมันสําปะหลัง  ๑ แหํง 
 
                                       ข๎อมูล  ณ  เมษายน ๒๕๕๕ 

ที่มา  :  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ๑ 
 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 

       จังหวัดกาฬสินธุ๑มีแหลํงน้ําสําคัญไหลผําน  ดังนี้ 
             ๑. ห๎วยยาง  ลําน้ําพาน และน้ําปาว  ลําน้ําทั้ง ๓ สายนี้ มีแหลํงกําเนิดจากบริเวณเทือกเขาภูพาน  
แล๎วแยกสาขาออกไปหลํอเลี้ยงบริเวณอําเภอตําง ๆ  คือ อําเภอทําคันโท อําเภอคํามํวง อําเภอสหัสขันธ๑  อําเภอ
หนองกุงศรี อําเภอยางตลาด  อําเภอเมือง  และอําเภอกลมลาไสย  รวมทั้งสิ้น ๗ อําเภอนอกจากนั้น  ลําน้ําปาว
ยังเป็นที่ตั้งเขื่อนลําปาว  สามารถสํงน้ําเพื่อชํวยเหลือการเพาะปลูกในฤดูฝนได๎ประมาณ   ๓๑๔,๐๐๐ ไรํ ชํวย
การเพาะปลูกในฤดูแล๎งได๎ประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐ ไรํ 
     ๒.  ลําน้ํายัง    มีแหลํงกําเนิดจากเทือกเขาภูพานไหลผํานอําเภอเขาวง   อําเภอกุฉินารายณ๑  และ
อําเภอนามน  แล๎วผํานเขตอําเภอโพนทอง  จังหวัดร๎อยเอ็ด  ไปรวมกับแมํน้ําชี  ลําน้ํายัง  เป็นแหลํงการเกษตรที่
สําคัญหลํอเลี้ยงประชาชนในเขต อําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ๑ และอําเภอนามนเกือบทั้งหมด 

๓.  ลําน้ําชี   เป็นลําน้ําที่มีความสําคัญตํอประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํวนหนึ่งของลําน้ําชี
ไหลผํานอําเภอกมลาไสย  อําเภอยางตลาด  และอําเภอฆ๎องชัย  เป็นระยะทางประมาณ  ๔๗ กิโลเมตร  ทําให๎
ประชาชนที่อยูํในบริเวณท่ีแมํน้ําชีไหลผําน ได๎รับประโยชน๑ในด๎านการเกษตร เป็นอยํางมาก 

๔.  ลําน้ําสายอื่น  ๆ เชํน ห๎วยโพธิ์ ห๎วยสีทน ห๎วยแกง อยูํในเขตอําเภอเมืองและก่ิงอําเภอดอนจาน
ห๎วยผึ้ง  ห๎วยฝา  ห๎วยสะทด  อยูํในเขตอําเภอ ห๎วยผึ้ง  ลําห๎วยจุมจัง  อยูํในเขตอําเภอกุฉินารายณ๑  ลําน้ําสายนา
เวียง อยูํในเขตอําเภอเขาวง  และห๎วยมะโน  อยูํในเขต  กิ่งอําเภอนาคู  ลําน้ําแหลํงนี้เป็นลําน้ําสายเล็ก  ๆ แตํก็
เป็นประโยชน๑ตํอประชาชน ที่อยูํบริเวณลําน้ําไหลผําน ในด๎านการเกษตรเป็นอยํางมาก   
 



๙ 
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การชลประทาน 
             โครงการขนาดใหญํ  เขื่อนลําปาว   ความจุของอํางที่ระดับน้ําสูงสุด   ๒,๔๕๐ ล๎านลูกบาศก๑เมตร   
ความจุของอํางที่ระดับเก็บกัก  ๑,๙๕๐  ล๎านลูกบาศก๑เมตร      
    พ้ืนที่รับประโยชน๑ พ้ืนที่ในเขตระบบสํงน้ํา 
                   -  ฤดูฝนประมาณ          ๓๑๔,๐๐๐ ไรํ 
                     -  ฤดูแล๎งประมาณ         ๑๘๐,๐๐๐        ไรํ 
              โครงการขนาดกลาง   ๑๘ แหํง       ปริมาณเก็บกักน้ํา  ๘๘.๖๑  ล๎าน  ม³  พ้ืนที่รับประโยชน๑   
๗๕,๘๓๗   ไรํ 
              โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

-  โครงการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน  บ๎านแดนสามัคคี  อําเภอเขาวง 
-  โครงการขยายผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน(งานขุดสระเก็บน้ํา) อําเภอ เขาวง 
-  โครงการอํางเก็บน้ําลําพะยัง ( ตอนบน ) อําเภอเขาวง 
-  โครงการจัดหาแหลํงน้ําชํวยเหลือราษฎรนิคมสร๎างตนเองลําปาว  อันเนื่องมาจาก 
    พระราชดําริ 
-  โครงการฝายทดน้ํา  ห๎วยเสือเต๎น  อําเภอสหัสขันธ๑ 
-  โครงการปรับปรุงทํานบดินและระบบสํงอํางเก็บน้ําห๎วยดําน อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑ 
-  โครงการปรับปรุงระบบสํงน้ํา  อํางเก็บน้ํานาไรํเดียว อําเภอสหัสขันธ๑ 
 

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
 

         ศูนย๑บริการโครงการสูบน้ําด๎วยไฟฟูาจังหวัดกาฬสินธุ๑  มีสถานีสูบน้ําด๎วยไฟฟูาอยูํในความรับผิดชอบ
จนถึงป ี ๒๕๔๘ รวมทั้งสิ้น  ๕๒  สถานี ตั้งอยูํใน  ๑๒ อําเภอ  มีพ้ืนที่โครงการ  ๑๑๘,๘๔๐  ไรํ และพ้ืนที่สํง
น้ํา  ๗๓,๔๒๐  ไรํ 
 
ถนน 
 

         องศ๑การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ๑  มีระยะทางถนนกํอสร๎างแล๎วเสร็จ  รวมทั้งสิ้น ๑,๖๑๖.๔๘๔  กม. 
ถนนดังกลําวสํวนใหญํเป็นถนนลาดยาง  ๑,๑๑๑.๒๗ กม. (๖๘/๗๕%) นอกนั้นเป็นถนนลูกรัง  ๓๗๐.๔๐ กม. 
(๒๒.๙๑%) และคอนกรีต ๑๓๔.๘๒ กม.  (๘.๓๔%)  
 
การไปรษณีย์ 
 

             จังหวัดกาฬสินธุ๑มีที่ทําการไปรษณีย๑ทุกอําเภอ   และมีไปรษณีย๑อนุญาตเอกชน  ๕๓ แหํง  กระจาย
อยูํในอําเภอ   
 
การไฟฟ้า 
 

           จังหวัดกาฬสินธุ๑  มีจํานวนไฟฟูาทั้งหมด ๒๒ แหํง  กระแสไฟฟูาหนํวยจําหนํายทั้งสิ้น 



๑๐ 
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๒๒๙,๙๗๐,๕๑๒ หนํวย   หนํวยซื้อทั้งสิ้น ๒๔๓,๕๔๓,๙๑๘ หนํวย  และหนํวยสูญเสีย ๑๓,๕๗๓,๔๐๕  หนํวย 
( ๕.๕% )  มีจํานวนผู๎ใช๎ไฟฟูาตํอพนักงาน ๗๒๔ ราย / คน เขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง ๓,๖๕๑  ตารางกิโลเมตร 
      
สภาพทางสังคม 

๑. การศึกษา 
ในปี ๒๕๕๓ จังหวัดกาฬสินธุ๑มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น  ๖๙๐ แหํง มีครู อาจารย๑ ๙,๔๓๔ คน  

มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ๑๖๙,๗๐๘ คน มีอัตราสํวน ครู  อาจารย๑ ตํอนักเรียน นิสิต นักศึกษา  เป็น ๑:๑๘ มี
การจัดการศึกษาออกเป็น ๒ ระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน  

๒. การศาสนา 
ประชากรสํวนใหญํของจังหวัดกาฬสินธุ๑นับถือศาสนาพุทธจึงมีวัดและสํานักสงฆ๑ใน  พุทธศาสนา

กระจายอยูํทั่วไปในจังหวัด  มีวัดจํานวนทั้งสิ้น  ๗๕๒  แหํง คริสต๑จักร๑  ๒ แหํง  มัสยิด ๑ แหํง  พุทธศาสนิกชน  
๙๘๐,๑๕๘ คน นอกนั้นเป็น คริสต๑ศาสนิกชน และอิสลาม  

 
(ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ ข๎อมูล ณ ปี ๒๕๕๓) 

    
การสาธารณสุข 
 

 สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล  จังหวัดกาฬสินธุ๑มีโรงพยาบาลดังนี้ โรงพยาบาลประจําจังหวัด  ๑ 
แหํง  โรงพยาบาลประจําอําเภอ  ๑๓  แหํง  จําแนกเป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจําจังหวัด   ขนาด  ๓๖๐  เตียง 
จํานวน ๑ แหํง โรงพยาบาลชุมชนขนาด  ๙๐ เตียง  จํานวน ๓ แหํง ได๎แกํ โรงพยาบาลสมเด็จพร ะยุพราชกุฉิ
นารายณ๑   โรงพยาบาลยางตลาด   และโรงพยาบาลเขาวง   โรงพยาบาลขนาด  ๙๐  เตียง  จํานวน  ๒  แหํง  
ได๎แกํ  โรงพยาบาลกมลาไสย   และโรงพยาบาลสมเด็จ   นอกนั้นเป็นโรงพยาบาล   ๓๐ เตียง  จํานวน ๘ แหํง 
สถานพยาบาลประเภทสถานีอนามัย  มีจํานวน  ๑๕๗ แหํง  กระจายอยูํในทุกตําบล 

- สาเหตุการปุวยผู๎ปุวยนอกที่สําคัญ ๓ อันดับแรก (อัตราตํอประชากรแสนคน ) 
๑.โรคระบบหายใจ 
๒.โรคระบบยํอยอาหาร รวมโรคในชํองปาก 
๓.โรคระบบกล๎ามเนื้อรวมโครงรํางและเนื้อยึดเสริม 

- สาเหตุการปุวยผู๎ปุวยในที่สําคัญ ๓ อันดับแรก (อัตราตํอประชากรแสนคน) 
๑.การติดเชื้อในระบบสําไส๎ 
๒.ภาวะแทรกซ๎อนในการตั้งครรภ๑ คลอด หลังคลอด 
๓.ติดเชื้อโดยไมํทราบสาเหตุ 

- สาเหตุการตายที่สําคัญ ๓ อันดับแรก (อัตราตํอประชากรแสนคน) 
๑.เนื้องอก 
๒.สาเหตุตายภายนอกของการปุวยและการตาย 
๓.ระบบไหลเวียนโลหิต 
 



๑๑ 
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 จังหวัดกาฬสินธุ์  มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  ดังนี ้
 

ด้านประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุ 
๑. พิพิธภัณฑ์สิรินธร  ไดโนเสาร์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
เป็นสถานที่แสดง ศึกษา ค๎นคว๎า วิจัยไดโนเสาร๑ และซากสัตว๑ดึกดําบรรพ๑ที่ทันสมัยและใหญํที่สุดใน

อาเซียน ตั้งอยูํที่เชิงภูกุ๎มข๎าว อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ พิพิธภัณฑ๑สิรินธรตั้งอยูํบนพื้นที่ ๓๓๓ ไรํ ใน
พ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ อยูํหํางจากตัวจังหวัด ๓๐ กิโลเมตร อาคาร
พิพิธภัณฑ๑มีพ้ืนที่ภายในขนาด ๘,๘๐๐ ตารางเมตร และพ้ืนที่ภายนอกขนาด ๓,๑๖๕ ตารางเมตร  

สามารถเดินทางโดยใช๎เส๎นทางกาฬสินธุ๑- สหัสขันธ๑ (ทางหลวง ๒๒๗) ประมาณ ๒๘ กิโลเมตร  (กํอน
ถึงสหัสขันธ๑ ๒ กิโลเมตร)  มีทางแยกขวาไปวัดสักวันอีก ๑ กิโลเมตร วัดนี้เป็นสถานที่ค๎นพบกระดูกไดโนเสาร๑
จํานวนมาก โดยซากกระดูกบางสํวนได๎นํามาจัดแสดงที่ศาลาวัด  มีการจัดนิทรรศการแ สดงความเป็นมาของบ
การเกิดไดโนเสาร๑ยุคตํางๆ  รวมทั้งรูปภาพการขุดค๎นพบซากกระดูกเหลํานี้ นอกจากนั้น หํางจากศาลาวัดไป
ประมาณ ๑๐๐ เมตร มีโครงกระดูกไดโนเสาร๑ฝังอยูํในพื้นดินบริเวณเชิงเขา  ได๎รับการขุดแตํงโดยเจ๎าหน๎าที่กรม
ทรัพยากรธรณีเป็นซากกระดูกไดโนเสาร๑ชนิดซอโรพอต   ประมาณ ๗ ตัว ซึ่งอยูํในยุคครีเทเชียส อายุประมาณ 
๑๓๐ ล๎านปี และในพิพิธภัณฑ๑ฯ  ยังมีซากปลาโบราณพันธุ๑ใหมํของโลกซ่ึงอยูํในสภาพสมบูรณ๑ซึ่งเป็นปลาน้ําจืด
มีชื่อวํา"เลปิโดเทส "  มีความยาวประมาณ ๓๐-๖๐ เซนติเมตรอยูํในยุคมีโซโซอิก  หรือ ๖๕ ล๎านปีที่แล๎วซึ่งเป็น
ชํวงเดียวกับไดโนเสาร๑  คาดวําบริเวณท่ีพบคงเป็นบึงขนาดใหญํและเกิดภัยแล๎งทําให๎ปลาตายและซากถูกโคลน
ทับไว๎กลายเป็นฟอสซิลจนถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้ภายในบริเวณเดียวกันยังมีวัดสักกะวัน  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน
หลวงพํอบันดาลฤทธิผล (หลวงพํอบ๎านดําน ) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยท วารวดี ซึ่งชาวบ๎านในท๎องถิ่น
ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูํบ๎านคูํเมือง  
 ไดโนเสาร์  จังหวัดกาฬสินธุ๑ค๎นพบโครงซากกระดูกของไดโนเสาร๑  ซึ่งมีอายุกวํา  ๑๕๐  ล๎านปี สถานที่
ค๎นพบ ๓ แหํง ได๎แกํ วัดบ๎านนาไคร๎  อําเภอกุฉินารายณ๑  วัดสักกะวัน  อําเภอสหัสขันธ๑  และท่ีเชิงเขาวัดภูปอ  
อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑  จังหวัดกาฬสินธุ๑   ที่บริเวณภูกุ๎มข๎าว  วัดสักกะวัน  อําเภอสหัสขันธ๑  เป็นแหลํงที่ค๎นพบ
ชิ้นสํวนโครงกระดูกไดโนเสาร๑ที่มีความสมบูรณ๑  และ มากที่สุดในประเทศไทย ( มากกวํา ๖๐๐ ชิ้น ) 

รอยเท้าไดโนเสาร์   จังหวัดกาฬสินธุ๑ค๎นพบรอยเท๎าไดโนเสาร๑  เมื่อวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๓๙ 
บริเวณกลางลานหินรํองน้ําห๎วยวังเครือจาน  เชิงเขาภูแฝก  เทือกเขาภูพาน  บ๎านน้ําคํา ตําบลภูแลํนช๎าง  อําเภอ
นาคู จังหวัดกาฬสินธุ๑  เป็นรอยเท๎าไดโนเสาร๑ประเภทเทอร๑โรฟอสจัดอยูํในกลุํมคาร๑โนเซอร๑  ชนิดกินเนื้อ อายุ
ประมาณ ๑๔๐ ล๎านปี ซึ่งลักษณะรอยเท๎ามีความชัดเจนถึง ๗ รอย  

๒.  อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ( ท๎าวโสมพะมิตร )   
ตั้งอยูํหน๎าที่ทําการไปรษณีย๑   จังหวัดกาฬสินธุ๑   เป็นอนุสาวรีย๑หลํอด๎วยสัมฤทธิ์เทําตัวจริง  ยืนบนแทํน 

มือขวาถือกาน้ํา  มือซ๎ายถือดาบอาญาสิทธิ์     ชาวกาฬสินธุ๑ได๎สละทรัพย๑กํอสร๎างอนุสาวรีย๑   เพ่ือเป็นการแสดง
กตเวทิตาคุณตํอผู๎ให๎กําเนิดเมืองกาฬสินธุ๑ 

๓.  เมืองฟ้าแดดสงยาง     
ตั้งอยูํในเขตอําเภอกมลาไสย  หํางจากตัวจังหวัดประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร มีซากอิฐปนดิน  คูเมืองสอง

ชั้น  มีลักษณะเป็นท๎องน้ําที่มองเห็น   คือพระธาตุยาคูผังเมืองรูปไขํแบบทวารวดีแตํมีตั้งเมืองสองชั้นเชื่อวําเกิด
จากการขยายตัวเมือง  ชาวนามักขุดพบใบเสมา   หินทรายมีลวดลายบ๎างไมํมีบ๎างที่ข้ึนทะเบียนไว๎กรมศิลปากร   
๑๓๐ แผํน  การพิมพ๑ดินเผามีลักษณะเป็นอิทธิพลของสกุลชํางคุปตะรุํนหลังอายุ   ประมาณ ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐  
ปี  มีอยูํทั่วไปนอกจากนี้ยังพบกล๎องยาสูบดินเผาลวดลายอมราวดีก๎านขดเป็นรูปตัวมังกร  อายุ ๗,๐๐๐ ปี ที่
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นําสนใจคือกล๎องยาสูบชนิดเดียวกันแตํทําด๎วยทองสัมฤทธิ์อายุประมาณ   ๕,๐๐๐ - ๖,๐๐๐  ปี  ซึ่งเป็น
เครื่องมือยืนยันวํา  ยุคโลหะของสุวรรณภูมิได๎เริ่มมากํอนทุกๆ แหํงในโลกนี้     

๔.  พระธาตุยาคู   
ตั้งอยูํกลางทุํงนาทิศเหนือบ๎านเสมา   อําเภอกมลาไสย   หํางจากจังหวัดกาฬสินธุ๑  ประมาณ   ๑๙  

กิโลเมตร  เป็นศิลปะการกํอสร๎างแบบทวารดีทําด๎วยอิฐดิน   ฐานเป็นรูป ๘ เหลี่ยมยํอมุมไม๎สิบสองขนาดกว๎าง  
๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร  สร๎างซ๎อนกันเป็นลักษณะแบบจตุรมุข   สูงจากฐาน ถึงยอด ๘ เมตร  เชื่อกันวําเป็น
เจดีย๑บรรจุอิฐของพระเถระผู๎ใหญํที่ชาวเมืองเคารพนับถือ 
 ๕  ใบเสมาบ้านก้อม   

ตั้งอยูํบ๎านเสมา   ตําบลหนองแปน   อําเภอกมลาไสย   ( อยูํภายในเมืองฟูาแดดสงยาง  ) ทําด๎วยศิลา
แลง กว๎าง ๑ ศอก หนา ๘ นิ้ว รวม ๒๙ แผํน และทําด๎วยศิลาแลง จําหลักฐานเป็นเทวดา ผู๎ชาย ๑ หลัก ผู๎หญิง
ยืนเคียงกัน ๑ หลัก กว๎าง ๑ ศอกคืบ ยาว ๓ ศอก หนา ๘ นิ้ว ๑ แผํน         
  ๖. พระพุทธไสยาสน์ถ้ าภูค่าว   

ตั้งอยูํบ๎านนาสีนวล  ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ๑  หํางจากอําเภอสหัสขันธ๑   ประมาณ ๖ กิโลเมตร  
บริเวณถํ้าภูคําวแตํเดิมเป็นสถานที่สําคัญทางศาสนาแหํงหนึ่ง   ปัจจุบันเป็นเพียงวัดเล็ก  ๆ  เป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสน๑ภูคําวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แปลงจากพระนอนทั่วไปคือ   ไสยาสน๑ตะแคงซ๎าย   ไมํมีพระเกตุ
มาลา  พระนอนองค๑นี้มีประวัติวําสร๎างข้ึน   เมื่อปี  พ.ศ. ๒๒๓๕  เป็นพระโมกคัลลานะเป็นที่เคารพของ
ชาวบ๎านทั่วไป  และมีงานนมัสการปิดทองในวันตรุษสงกรานต๑ทุกปี       

๗.  อุโบสถวัดพุทธนิมิต(ภูค่าว)    
บ๎านนาสีนวล  ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ๑ (หํางจากจังหวัดประมาณ ๓๖ กม.) มีสิ่งสําคัญ  ได๎แกํ

พระพุทธไสยาสน๑ ที่นาแปลกคือตะแคงซ๎าย ไมํมีพระเกตุมาลา  สร๎างข้ึนเมื่อ พุทธศักราช ๒๒๓๕ อุโบสถสร๎าง
ด๎วยไม๎ใต๎น้ําจากอํางเก็บน้ําลําปาว มีลักษณะเปิดโลํงระเบียงปูด๎วยศิลาแลง ซึ่งแกะสลักลวดลายไทยเป็นสามมิติ
ศิลปะผสมผสานระหวํางภาคเหนือและภาคกลาง อยํางกลมกลืน  นอกจากนี้ยังมีวิหารสังฆ นิมิตซึ่งเป็นที่เก็บ
พระพุทธรูปและพระเครื่องเรือนแสน 

๘.  พระพุทธสถานภูปอ   
ตั้งอยูํตําบลภูปอ   อําเภอเมืองกาฬสินธุ๑   หํางจากจังหวัดกาฬสินธุ๑ไปทางทิศเหนือประมาณ  ๒๘ 

กิโลเมตร  ไปทางอําเภอสมเด็จหรืออําเภอสหัสขันธ๑   เป็นที่ประดิษฐ๑พระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน๑   ฝีมือชําง
จากสมัยทวารราวดีจําหลักบนหน๎าผา   ๒  องค๑  เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ๑และใกล๎เคียง   องค๑
แรกประดิษฐานอยูํบนเชิงเขาทางข้ึน   องค๑ท่ีสอง   ประดิษฐานอยูํบนภูปอ  นอกจากภูปอจะเป็นที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธรูปปางไสยาสน๑อันศักดิ์สิทธิ์แล๎ว   ยังเป็นสถานที่ มีทิวทัศน๑ตามธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแกํการ
พักผํอนหยํอนใจอยํางยิ่ง 

๙.  พุทธสถานภูสิงห์    
ตั้งอยูํบนยอดเขาภูสิงห๑ อําเภอสหัสขันธ๑  ใกล๎ตลาดสหัสขันธ๑หํางจากจังหวัด   ๓๔  กิโลเมตร มีทางขึ้น 

๒ ทาง คือ  ทางลาดยางคดเค้ียวขึ้นตามไหลํเขาทางทิศตะวันตกและทางเดินเท๎า  ทําเป็นบันได   ๑๐๔ ขั้น ทาง
ทิศตะวันออก  เป็นสถานที่พักผํอน  ที่รํมรื่นล๎อมรอบด๎วยธรรมชาติ   ทั้งยังมองเห็นทิวทัศน๑ของทุํงนา   หมูํบ๎าน  
และน้ําในเข่ือนลําปาวอันสวยงามอีกด๎วยพุทธสถานภูสิงห๑เป็นที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล   ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัย   หน๎าตักกว๎าง ๑๐.๕เมตร  มีพุทธลักษณะสงํางามเป็นพระพุทธรูปที่ใหญํที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสร๎างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑              
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     ๑๐.  หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไทบ้านโคกโก่ง  
ตั้งอยูํในเขตตําบลกุดหว๎า   อําเภอกุฉินารายณ๑  ( หํางจากจังหวัด  ประมาณ ๙๐ กม. ) ได๎รับรางวัล

ชนะเลิศหมูํบ๎านวัฒนธรรมดีเดํนแบบ  HOME STAY  
๑๑. พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์   
พิพิธภัณฑ๑ของดีกาฬสินธุ๑   ศาลากลางจังหวัด  ( อาคารเดิม  ) จัดตั้งเป็นศูนย๑สาธิตอาชีพหัตถกรรม

จังหวัดกาฬสินธุ๑  ประกอบด๎วยห๎องจัดแสดงนิทรรศการตําง  ๆ เชํนห๎องประวัติของชาวจังหวัดกาฬสินธุ๑ห๎องวิถี
ชีวิตของชาวผู๎ไทในอดีตท่ีมีหัตถกรรมพื้นบ๎านตํางๆจัดแสดง  ไว๎ห๎องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎า  ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ห๎องวิถีชีวิตการทํานาชาวนากาฬสินธุ๑  ห๎องโชว๑แพรวา  ห๎องจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตร  
และห๎องจําหนํายผ๎าไหม สินค๎าของที่ระลึกตําง ๆ ของจังหวัด   
    ๑๒. พุทธอุทยานอ่างเก็บน้ าห้วยสังเคียบ  “ เกาะแก๎วเบญจรัตน๑” 

ตั้งอยูํอําเภอสมเด็จ  หํางจากจังหวัดประมาณ   ๖๐  กม. นอกจากเป็นสถานที่ทํองเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่สวยงามแล๎วยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสมเด็จชุํมเย็นมิ่งเมืองกาฬสินธุ๑อีกด๎วย 
 ๑๓. ศูนย์วัฒนธรรมชาวผู้ไทบ้านโพน ( ศูนย๑วิจิตรแพรวาบ๎านโพน )  

ตั้งอยูํอําเภอคํามํวง   หํางจากจังหวัดประมาณ  ๙๔ กม.  ประกอบด๎วยอาคารวิจิตรแพรวา  ศาลาเฉลิม
พระเกียรติ อาคารโปงลางและงานการแสดงพื้นบ๎านอื่นๆ  ของจังหวัด พร๎อมกับหาซื้อผ๎าไหมแพรวาและสินค๎า
ของที่ระลึกตําง ๆ จากแหลํงผลิตในราคาท๎องถิ่น 

๑๔.  ภูน้อย   
ได๎มีการขุดค๎นพบซากฟอสซิล โดโนเสาร๑ ที่ภูน๎อย อําเภอคํามํวง เป็นสายพันธุ๑กันพืชชนิดใหมํ  มีขนาด

ใหญํอยูํในยูคจูราสสิคตอนปลาย อายุกวํา ๑๕๐ ล๎านปี    ประกอบด๎วย กระดูกสันหลัง  กระดูกนิ้วเท๎า กระดูก
ซี่โครง กระดูกหน๎าแข๎ง กระดูกขาหน๎า  และโดยเฉพาะกระดูกตะโพกท่ีมีขนาด ความยาว ๑๕๐ ซม. กว๎าง ๕๐ 
ซม. ที่ทําให๎เชื่อวําซากฟอสซิลที่พบ จะมีความใหญํที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  มีขนาดความยาวกวํา ๒๕ 
เมตร ในหลุมขุดค๎นเป็นซากฟอสซิลที่มีมากกวํา ๒ ตัว และมีลักษณะนอนทับถม  คล๎ายกับซากฟอสซิลของภูกุ๎ม
ข๎าว แตํสิ่งที่นับวําพิเศษสุด คือ  นักวิจัยได๎ขุดค๎นพบชิ้นสํวนของหัวกะโหลกขนาดความยาวเกือบ ๕๐ ซม. กับ
ฟัน ๓-๔ ซ่ี ซึ่งยังไมํพบวําไปตรงกับสายพันธุ๑กินพืชที่ใดในโลก จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได๎วํา  ซากฟอสซิลที่พบบริเวณ
ภูน๎อย มีอายุเกําแกํมากกวํา ๑๕๐ ล๎านปี หรือในยุคจูราสสิคตอนปลาย 
 
ด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
 

๑.  เขื่อนล าปาว  
เป็นเขื่อนดิน สูงจากท๎องน้ํา  ๓๓  เมตร สันเขื่อนยาว  ๗.๘  กิโลเมตร  กว๎าง ๘ เมตร นับเป็นเขื่อนดิน

ยาวที่สุดในประเทศไทย  เริ่มกํอสร๎างเมื่อ  ปี พ.ศ. ๒๕๐๖   เพ่ือปิดกั้นลําน้ําปาวและห๎วยยางที่เป็นหนองสอง
ห๎อง ต.ลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ๑กาฬสินธุ๑ ทําให๎เกิดเป็นอํางเก็บน้ําแฝดทางด๎านเหนือเขื่อนจึงได๎ขุด
รํองเชื่อมระหวํางอํางทั้งสองให๎เป็นอํางเดียวกัน  ซึ่งตัวอํางเก็บน้ําได๎ สูงสุด   ๒,๔๕๐  ล๎านลูกบาศก๑เมตร   มี
พ้ืนที่รับน้ําเหนือเข่ือน  ๕,๙๖๐  ตารางกิโลเมตรทางเข๎าเขื่อนแยกจากทางหลวงสายกาฬสินธุ๑  -มหาสารคามที่  
กม.๑๐  ประมาณ  ๒๖  กิโลเมตร เขื่อนลําปาว  เป็นเขื่อนที่สร๎างข้ึนเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพ่ือการเกษตร
โดยเฉพาะ  นอกจากนั้นยังเป็นแหลํงเพาะพันธุ๑ปลาเป็นเส๎นการคมนาคมทางน้ําทางบกทั้งยังเป็นสถานที่
ทํองเที่ยวพักผํอนหยํอนใจ                 

             



๑๔ 
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๒.  หาดดอกเกด   
ซึ่งเป็นสวนไม๎ดอกไม๎ประดับที่ปรับปรุงได๎อยํางสวยงาม อยูํบริเวณหน๎าสันเขื่อนลําปาว และอุทยาน

สัตว๑น้ํา ซึ่งเป็นศูนย๑เพาะปลา  รวมจัดเป็นพิพิธภัณฑ๑สัตว๑น้ําด๎วย 
      ๓.  สวนสะออน  (สถานศึกษาธรรมชาติและสัตว๑ปุาลําปาว)  

เป็นสวนปุาธรรมชาติอยูํทางทิศเหนือของเขื่อนลําปาว   มีเนื้อที่ประมาณ  ๑,๔๒๐ ไรํ สร๎างข้ึนเพื่อ
รักษาปุาธรรมชาติ  สัตว๑นานาชนิดที่สําคัญ   คือ วัวแดง ซึ่งเป็นสัตว๑ที่หาดูได๎ยาก  และใกล๎จะสูญพันธุ๑แล๎ว  การ
ปรับปรุงโดยทําเป็นสวนปุาธรรมชาติปรับปรุงบริเวณให๎สะอาดรํมรื่น ปลูกต๎นไม๎เพ่ิมเติมแบํงภายในบริเวณสวน
สะออนออกเป็นสํวนๆ  โดยสร๎างรั้วตาขํายล๎อมรอบ  แล๎วนําสัตว๑ปุาในเมืองไทย  ทุกชนิดมาปลํอยไว๎เพ่ือให๎
นักทํองเที่ยวเข๎าชมและศึกษา ตลอดทั้งหาความเพลิดเพลินกับธรรมชาติด๎วย 

๔.  แหลมโนนวิเศษ   
เป็นพื้นดินที่ยื่นเข๎าไปในบริเวณอํางเก็บน้ําของเขื่อนลําปาว  ตั้งอยูํที่   ตําบลโนนบุรี  อําเภอสหัสขันธ๑  

หํางจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ๑ ๓๖ กิโลเมตร เป็นจุดชมพระอาทิตย๑อัสดงที่สวยที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ๑ 
    ๕. เกาะมหาราช   

เป็นสวนสาธารณะและพักผํอน อยูํทีอํ่าเภอหนองกุงศรี อยูํริมฝั่งอํางเก็บน้ําเขื่อนลําปาวอยูํตรงข๎ามกับ
แหลมโนนวิเศษ อําเภอสหัสขันธ๑  ปัจจุบันมีสะพานเทพสุดาเป็นสะพานเชื่อมระหวํางเกาะมหาราช ไปยังแหลม
โนนวิเศษ  และ สามารถนั่งเรือหรือแพขนานยนต๑ข๎ามฝั่งได๎ขณะนี้จังหวัดได๎ทําโครงการพัฒนาถนนรอบเกาะ
เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

๖.  น้ าตกแก้งกะอาม   
อยูํในเขตบ๎านแก๎งกะอาม หมูํที ่๖  ตําบลผาเสวย อําเภอสมเด็จ  หํางจากที่วําการอําเภอประมาณ  ๑๕ 

กิโลเมตร  เป็นน้ําตกที่กําลังพัฒนาให๎เป็นแหลํงที่ทํองเที่ยว  ลักษณะน้ําตกเป็นแกํงหินเรียงรายเป็นแนวยาว  มี
ลานหินกว๎าง สามารถจัดงานเทศกาลประจําปีได๎  มีถํ้ากว๎างสามารถเข๎าพักผํอนได๎   การเดินทางเข๎าชมทิวทัศน๑
และสะดวกทุกฤดูกาล 
         ๗.  ผาเสวย    

ตั้งอยูํบนเทือกเขาภูพานในเขตบ๎านแกํงกะอาม  หมูํที่ ๖  ตําบลผาเสวย เดิมชาวบ๎านเรียกวํา  “ผารัง
แร๎ง”  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗  พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถเสด็จผําน
และเสวยพระกระยาหารกลางวัน  จึงเรียกที่ประทับแหํงนั้นวํา  “ผาเสวย” ซึ่งมีลักษณะหน๎าผาสูงชันตั้งอยูํบน
เหวลึก ชาวบ๎านเรียกกันวํา  “เหวหําหด” บนหน๎าผาเสวยสามารถชมทัศนียภาพ และเป็นที่พักผํอนหยํอนใจได๎
เป็นอยํางด ีระยะทางหํางจากที่วําการอําเภอสมเด็จ ๑๗  กิโลเมตร เส๎นทางสายสมเด็จ - สกลนคร   
 ๘.  สะพานเทพสุดา  (สะพานข๎ามเกาะมหาราช)   

สะพานนี้เชื่อมระหวํางแหลมโนนวิเศษ   อําเภอสหัสขันธ๑ กับ เกาะมหาราช   อําเภอหนองกุงศรี เป็น
สะพานที่ยาวที่สุดในภาคอีสาน (ไมํนับรวมสะพานมิตรภาพข๎ามโขง)  ยาวประมาณ ๒.๐๔ กม.เปูาหมายเพื่อยํน
ระยะทางขนสํงสินค๎าการเกษตรระหวําง  ๒ ฝั่งเขื่อนลําปาว  เพ่ือสํงมายังโรงงานฝั่งตะวันออกของจังหวัดและ
เพ่ือยํนระยะทางจากหนองคายมายังมุกดาหาร  ได๎อีกประมาณ  ๖๐ กวํา กม.(จากเดิมใช๎  ๒ เส๎นทาง  คือ 
หนองคาย-นครพนม-มุกดาหาร และ หนองคาย-อุดรธานี-สกลนคร-ธาตุพนม-มุกดาหาร)และเป็นการสํงเสริม
และรองรับการทํองเที่ยวอีกด๎วย นับเป็นสะพานข๎ามเข่ือนที่ยาวที่สุดแหํงแรกของภาคอีสาน   

 
 



๑๕ 
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สถานะทางการคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 ๑.   สถานะการคลัง   ปัจจุบันนี้  องค๑การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ๑มียอดเงินสะสมที่จังหวัด
สามารถนํามาใช๎ได๎  จํานวน   ๒๖,๑๒๒,๔๐๙  บาท     และ สะสมไว๎ที่กองทุนเงินสะสมขององค๑การบริหาร
สํวนจังหวัด   (ก.ส.อ.)   จํานวน   ๒๓ ,๑๕๓ ,๘๑๒    บาท    และสํงสมทบกองทุนเงินบําเหน็จบํานาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ก.บ.ท.)  จํานวน  ๒,๔๓๐,๐๐๐   บาท  ทําให๎สถานะด๎านการคลังขององค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดยังมีความม่ันคงพอสมควร 
 ๒.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณที่ผํานมาแม๎สภาพการทางเศรษฐกิจจะยังไมํดีนักแตํ
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดก็สามารถดําเนินกิจการตามท่ีได๎ตั้งงบประมาณรายจํายไว๎ครบทุกโครงการ  โดยภาพ
แล๎วจะเป็นการบริการงบประมาณตามความเหมาะสมและความจําเป็นเรํงดํวน  เพ่ือการรักษาผลประโยชน๑ของ
ทางราชการ  ทั้งนี้  เป็นไปตามนโยบาย  หรือ  มติของสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ๑ทุกประการ  
แยกรายละเอียดตามประมาณรายรับ-รายจําย  ดังนี้ 
 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ประมาณการรายรับไว้  ๓๓๖,๔๖๐,๐๐๐  บาท 

 
รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี  ๒๕๕๓ ปี  ๒๕๕๔ ปี  ๒๕๕๕ 

ก.  รายได้ภาษีอากร    

หมวดภาษีอากร  แยกเป็น ๒๐,๓๘๘,๖๖๗.๐๐ ๑๙,๘๔๘,๑๐๐.๐๐ ๑๙,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 
   ๑. ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานค๎าปลีกยาสูบ ๒๐,๓๘๘,๖๖๗.๐๐ ๑๙,๘๔๘,๑๐๐.๐๐ ๑๙,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 
   ๒. ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานค๎าปลีกน้ํามัน -   
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร    

หมวดค่าธรรมเนียม  แยกเป็น ๘๘๘,๑๘๙.๐๐ ๕๗๕,๕๐๐.๐๐ ๑,๒๗๘,๐๐๐.๐๐ 
   ๑. คําธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู๎เข๎าพักใน
โรงแรม 

๑๔๐,๕๕๒.๐๐ ๑๗๗,๐๐๐.๐๐ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ 

   ๒. คําปรับผิดสัญญา ๖๓๗,๖๕๗.๐๐ ๓๐๖,๒๐๐.๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
   ๓.คําใบอนุญาตอ่ืน ๆ (ดูดทราย+ธรรมเนียม
พาณิชย๑) 

๑๐๙,๙๘๐.๐๐ ๙๒,๓๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ 

ค. รายได้จากทรัพย์สิน แยกเป็น ๑,๔๙๙,๑๘๖.๐๐ ๑,๑๖๗,๗๐๐.๐๐ ๓,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ 

   ๑. คําเชําที่ดิน ๒๙๗,๓๘๙.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 
   ๒. คําเชําหรือคําบริการสถานที่ ๑๗๒,๑๐๐.๐๐ ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 

   ๓. ดอกเบี้ย ๑,๐๒๙,๖๙๗.๐๐ ๙๓๑,๗๐๐.๐๐ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 
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รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี  ๒๕๕๓ ปี  ๒๕๕๔ ปี  ๒๕๕๕ 

ง. รายได้เบ็ดเตล็ด แยกเป็น ๑,๖๓๙,๔๒๐.๐๐ ๒,๘๐๗,๕๕๐.๐๐ ๓,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ 
   ๑. คําขายแบบแปลน ๑,๖๒๘,๗๐๐.๐๐ ๒,๗๘๔,๖๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
   ๒. คําสมัคร ส.อบจ./นายก ๑๐,๖๐๐.๐๐ ๑๕,๔๕๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
   ๓. รายได๎เบ็ดเตล็ด ๑๒๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
จ. รายได้จากทุน  แยกเป็น  ๓๐,๑๐๐.๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐ 

   คําขายทอดตลาด  ๓๐,๑๐๐.๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐ 
ฉ. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.    
     หมวดภาษีจัดสรร  แยกเป็น ๒๔๘,๒๘๘,๒๙๗.๐๐ ๒๐๗,๕๕๕,๕๐๕.๐๐ ๒๑๕,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ 
   ๑. ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต๑หรือ
ล๎อเลื่อน 

๑๓๔,๙๕๕,๔๖๙.๐๐ ๑๑๗,๕๙๕,๗๐๕.๐๐ ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

   ๒. ภาษีมูลคําเพ่ิม ๙๙,๖๐๕,๑๗๒.๐๐ ๗๔,๓๖๔,๗๐๐.๐๐ ๗๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ 
   ๓. ภาษีบํารุง อบจ. จากภาษีมูลคําเพ่ิมตาม    
       ประมวลรัษฎากร ๕% ๑๓,๗๒๗,๖๕๖.๐๐ ๑๕,๕๙๕,๑๐๐.๐๐ ๑๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ช. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท - - ๙๓,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ 

     เงินอุดหนุนทั่วไป ๔๒,๒๔๔,๓๙๔.๐๐ ๗๒,๕๑๕,๕๔๕.๐๐ ๘๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
     เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษา   ๑๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ 

ซ. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

   

     ๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
     ๒. เงินอุดหนุนด๎านการศึกษา    

รวม ๒๗๒,๗๐๓,๗๕๙.๐๐ ๒๓๑,๙๘๔,๔๕๕.๐๐ ๓๓๖,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 

 
 

 
 
 



๑๗ 
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๒.๒  รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้าน / แผนงาน จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 

ด้านบริหารทั่วไป ๕๗,๒๖๕,๓๖๒.๐๐ ๖๑,๑๒๖,๔๘๒.๐๐ ๑๑๐,๗๒๒,๘๐๐.๐๐ 
     ๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๕๗,๒๖๕,๓๖๒.๐๐ ๖๑,๑๒๖,๔๘๒.๐๐ ๑๑๐,๗๒๒,๘๐๐.๐๐ 

          ๑.๑  งานบริหารงานทั่วไป ๓๙,๓๘๓,๑๗๗.๐๐ ๔๓,๑๙๒,๕๖๘.๐๐ ๙๐,๐๗๓,๕๘๐.๐๐ 

          ๑.๒  งานวางแผนสถิติและวิชาการ ๒,๙๒๗,๘๙๖.๐๐ ๓,๕๒๖,๙๗๒.๐๐ ๓,๙๕๐,๑๖๐.๐๐ 
          ๑.๓  งานบริหารงานคลัง ๑๓,๕๐๐,๐๑๙.๐๐ ๑๔,๔๐๖,๙๔๒.๐๐ ๑๖,๖๙๙,๐๖๐.๐๐ 

     ๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
             ๒.๑  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน 
๑,๔๕๔,๒๗๐.๐๐ - - 

ด้านบริการชุมชนและสังคม ๓๕,๔๕๘,๕๖๘.๐๐ ๓๗,๗๔๖,๕๓๔.๐๐ ๓๔,๔๖๓,๒๙๗.๐๐ 
     ๑.  แผนงานการศึกษา ๑๙,๓๕๕,๗๕๑.๐๐ ๒๙,๓๗๐,๖๓๔.๐๐ ๒๙,๒๙๙,๕๙๗.๐๐ 

          ๑.๑  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๕,๔๔๙,๓๗๒.๐๐ ๗,๙๔๙,๑๔๐.๐๐ ๗,๒๖๕,๖๗๐.๐๐ 
          ๑.๒  งานระดับมัธยมศึกษา ๑๓,๙๐๖,๓๗๙.๐๐ ๒๑,๔๒๑,๔๙๔.๐๐ ๒๒,๐๓๓,๙๒๗.๐๐ 
     ๒.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๐,๑๘๐,๐๓๗.๐๐ ๓,๐๗๕,๙๐๐.๐๐ ๒๑๓,๗๐๐.๐๐ 

          ๒.๑ งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งฯ ๑๐,๑๘๐,๐๓๗.๐๐ ๓,๐๗๕,๙๐๐.๐๐ ๒๑๓,๗๐๐.๐๐ 
     ๓.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ ๔,๒๔๒,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ 

          ๓.๑  งานกีฬาและนันทนาการ ๑,๗๑๒,๑๕๐.๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ 

          ๓.๒  งานศาสนาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ๒,๕๓๐,๖๕๐.๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
          ๓.๓  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาฯ  -   -   -  
     ๔.  แผนงานสาธารณสุข ๖๓๙,๙๘๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

          ๔.๑  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ๖๓๙,๙๘๐.๐๐ - - 
         ๔.๒  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน - ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

      ๕.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
         ๕.๑  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห๑ ๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
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๒.๒  รายจ่ายตามแผนงาน  (ต่อ) 

ด้าน / แผนงาน จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 

ด้านการเศรษฐกิจ ๑๙๒,๔๕๕,๗๒๑.๐๐ ๑๙๔,๙๙๑,๐๖๖.๐๐ ๑๕๕,๗๗๒,๓๕๐.๐๐ 

     ๑.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๗๐,๕๐๑,๑๘๐.๐๐ ๑๗๕,๕๒๘,๗๒๒.๐๐ ๑๕๓,๗๗๒,๓๕๐.๐๐ 
         ๑.๑  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

๒๗,๔๖๑,๖๔๕.๐๐ ๔๑,๖๖๓,๐๒๒.๐๐ ๒๔,๖๖๐,๔๕๐.๐๐ 

         ๑.๒  งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน ๑๔๓,๐๓๙,๕๓๕.๐๐ ๑๓๓,๘๖๕,๗๐๐.๐๐ ๑๒๙,๑๑๑,๙๐๐.๐๐ 

     ๒.  แผนงานการเกษตร ๒๑,๙๕๔,๕๔๑.๐๐ ๑๙,๔๖๒,๓๔๔.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

          ๒.๑ งานสํงเสริมการเกษตร ๒๑,๙๕๔,๕๔๑.๐๐ ๑๙,๔๖๒,๓๔๔.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
     ๓.  แผนงานการพาณิชย์ - - - 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน ๒๗,๗๒๒,๒๘๓.๐๐ ๑๐,๖๓๕,๙๑๘.๐๐ ๓๕,๕๐๑,๕๕๓.๐๐ 

     ๑. แผนงานงบกลาง ๒๗,๗๒๒,๒๘๓.๐๐ ๑๐,๖๓๕,๙๑๘.๐๐ ๓๕,๕๐๑,๕๕๓.๐๐ 

รวม ๓๑๒,๙๐๑,๙๓๔.๐๐ ๓๐๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓๖,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๒.๓  รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
   

    
หมวด 

จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 

๑.  รายจํายงบกลาง ๒๗,๗๒๒,๒๘๓.๐๐ ๑๐,๖๓๕,๙๑๘.๐๐ ๓๕,๕๐๑,๕๕๓.๐๐ 

๒.  หมวดเงินเดือนคําจ๎างประจําและคําจ๎างชั่วคราว ๔๒,๕๖๑,๓๗๒.๐๐ ๔๗,๖๙๐,๐๖๒.๐๐ ๕๐,๙๗๗,๐๗๐.๐๐ 

๓.  หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ ๖๐,๑๗๔,๙๐๗.๐๐ ๖๔,๒๑๔,๘๔๑.๐๐ ๑๑๐,๑๖๘,๙๑๗.๐๐ 

๔.  หมวดคําสาธารณูปโภค ๑,๙๕๙,๖๖๓.๐๐ ๒,๕๒๓,๒๐๐.๐๐ ๔,๐๓๙,๙๒๐.๐๐ 

๕.  หมวดคําครุภัณฑ๑ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ๑๗๖,๔๓๐,๘๐๓.๐๐ ๑๗๗,๒๗๕,๙๗๙.๐๐ ๑๓๔,๕๑๒,๕๔๐.๐๐ 

๖.  หมวดเงินอุดหนุน ๔,๐๕๒,๙๐๖.๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๓๑๒,๙๐๑,๙๓๔.๐๐ ๓๐๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓๖,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ 
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         โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค๑การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ๑ 

สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด 

สมาชิสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด 

คณะกรรม
การสามัญ 

หนํวยตรวจสอบภายใน 
เลขานุการสภา 

รองประธานสภา  ๒  คน รองปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด 

ปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด 

รองนายกฯ  ๒  คน 

นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัด 

ประธานสภา  อบจ. 

คณะกรรม
การวิสามัญ 

คณะกรรม 
การสามัญ
ประจําสภา 

กองพัสดุและ 
ทรัพย๑สิน 

กองการศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

กองชําง สํานักปลัด อบจ. กองกิจการสภาฯ 

กองแผนและ
งบประมาณ 

กองคลัง 

สถานศึกษา  ๑๒  แหํง 

กองสํงเสริม 
คุณภาพชีวิต 



๒๐ 
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ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ปีที่ผ่านมา 
 
 ตามแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ๑ย๎อนหลัง ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔)  สามารถ
สรุปแผนงาน/โครงการ ที่ได๎ดําเนินการในแตํละสาขาการพัฒนาได๎ดังนี้ 

 
ผลสรุป ปี ๒๕๕๒ 

 

แผนสาขาการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ 

ตามแผน 
แผนงาน/โครงการ  
ที่ด าเนินการจริง 

จ านวน วงเงินงบประมาณ จ านวน วงเงินงบประมาณ 
๑. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑เพื่อสร๎างอาชีพ
และรายได๎ 
๓. การพัฒนาองค๑กรและการศึกษาระดับ
จังหวัด 
๔. การพัฒนาการทํองเที่ยว 
๕. การพัฒนาเมืองและชนบทอยํางยั่งยืน 

๘ 
๒๑ 

 
๓๒๗ 

 
๖ 

๒๓๐ 

๒๙,๐๐๐,๐๐๐ 
๓๗,๓๕๐,๐๐๐ 

 
๑๑๙,๒๖๒,๒๘๑ 

 
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๕๑๒,๑๑๑,๔๐๐ 

๔ 
๔ 
 

๒๐๔ 
 

๑ 
๘๗ 

๑๐,๖๒๒,๐๑๘.๔๒ 
๗,๖๕๐,๑๕๔ 

 
๒๙,๑๐๐,๔๕๓ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

๙๕,๗๒๙,๓๕๐ 
รวม ๕๙๒ ๗๒๒,๗๒๓,๖๘๑ ๓๐๐ ๑๔๓,๖๐๑,๙๗๕.๔๒ 

 
 

ผลสรุป ปี ๒๕๕๓ 
 

แผนสาขาการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ 

ตามแผน 
แผนงาน/โครงการ  
ที่ด าเนินการจริง 

จ านวน วงเงินงบประมาณ จ านวน วงเงินงบประมาณ 
๑. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑เพื่อสร๎างอาชีพ
และรายได๎ 
๓. การพัฒนาองค๑กรและการศึกษาระดับ
จังหวัด 
๔. การพัฒนาการทํองเที่ยว 
๕. การพัฒนาเมืองและชนบทอยํางยั่งยืน 

๙ 
๑๗ 

 
๑๘๐ 

 
๑๔ 

๒๘๕ 

๓๓,๐๐๐,๐๐๐ 
๖๗,๑๘๘,๒๐๐ 

 
๑๕๔,๘๙๘,๘๙๒ 

 
๓๙,๘๘๕,๐๐๐ 

๙๑๗,๒๘๓,๕๖๐ 

๒ 
๓ 
 

๘๘ 
 

๔ 
๑๐๒ 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 
๓,๒๑๙,๐๙๕ 

 
๓๕,๐๖๔,๒๗๕ 

 
๓๓,๔๙๗,๒๙๓ 

๑๒๔,๓๐๕,๙๒๓ 
รวม ๕๐๕ ๑,๒๑๒,๒๕๕,๖๕๒ ๑๙๙ ๒๑๒,๑๔๙,๐๓๓ 

 
 
 
 



๒๑ 
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ผลสรุป ปี ๒๕๕๔ 
 

แผนสาขาการพัฒนา 

แผนงาน/โครงการ 
ตามแผน 

แผนงาน/โครงการ  
ที่ด าเนินการจริง 

จ านวน วงเงิน
งบประมาณ 

จ านวน วงเงินงบประมาณ 

๑. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑เพื่อสร๎างอาชีพ
และรายได๎ 
๓. การพัฒนาองค๑กรและการศึกษาระดับ
จังหวัด 
๔. การพัฒนาการทํองเที่ยว 
๕. การพัฒนาเมืองและชนบทอยํางยั่งยืน 

๘ 
๑๗ 

 
๑๘๙ 

 
๑๐ 

๒๓๓ 

๒๘,๒๔๙,๐๐๐ 
๒๔,๖๕๕,๓๕๐ 

 
๑๖๖,๘๐๗,๗๘๑ 

 
๑๗,๖๕๘,๐๐๐ 

๖๓๒,๒๒๖,๐๐๐ 

- 
๕ 
 

๖๒ 
 

๕ 
๘๓ 

- 
๓,๖๗๒,๔๒๐ 

 
๒๔,๕๓๙,๒๐๑.๔๘ 

 
๒,๕๓๔,๐๐๐ 

๑๑๓,๓๑๗,๘๓๓ 
รวม ๔๕๗ ๘๖๙,๕๙๖,๑๓๑ ๑๕๕ ๑๗๔,๙๔๕,๖๖๖.๔๘ 
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บทที่  ๓ 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
   

๓.๑  หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แผนการบริหาร

ราชการแผํนดิน  แผนพัฒนากลุํมจังหวัด   แผนพัฒนาจังหวัด  และกรอบยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 

- การพัฒนาตามนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น 

๓.๒  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
- ผลการวิเคราะห๑ปัญหาและความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา

ท๎องถิ่น  ประกอบด๎วย  ขอบขํายและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เปูาหมาย  กลุํมเปูาหมาย  
และการคาดการณ๑แนวโน๎มในอนาคต 

- ผลการวิเคราะห๑ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท๎องถิ่น  ด๎วยเทคนิค  SWOT  Analysis (จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และ
อุปสรรค) 
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๓.๑  หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 ๓.๑.๑  การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ผลของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  หมวด  ๕  แนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐ  
ได๎กําหนดแนวนโยบายด๎านการบริหารราชการแผํนดิน  รัฐต๎องกระจายอํานาจให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท๎องถิ่นได๎เอง  สํงเสริมให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการ
ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐ  ดังนี้ 
   ๑. พัฒนาเศรษฐกิจของท๎องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ตลอดทั้งโครงสร๎าง
พ้ืนฐานสารสนเทศในท๎องถิ่นให๎ทั่วถึงและเทําเทียมกันทั่วประเทศ 
  ๒. พัฒนาระบบงานภาครัฐ  โดยมุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพ  คุณธรรมและจริยธรรมของเจ๎าหน๎าที่
ของรัฐ  ควบคูํไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานเพ่ือให๎การบริหารราชการแผํนดินเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ  และสํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐใช๎หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ 
  ๓. จัดระบบราชการและงานของรัฐอยํางอ่ืน  เพ่ือให๎การจัดทําและการให๎บริการสาธารณะ 
เป็นไปอยํางรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  โปรํงใส  และตรวจสอบได๎  โดยคํานึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชน 
  ๔. สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕. สํงเสริม  บํารุงรักษา  และค๎ุมครองคุณภาพสิ่งแวดล๎อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน
ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตํอสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดย
ประชาชาชน  ชุมชนท๎องถิ่น และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ต๎องมีสํวนรํวมในการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน และให๎มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง  การบริหารงานบุคคล  การเงินและ
การคลัง  แตํการดําเนินกิจการใด ๆ  ก็ตาม  องค๑การบริหารสํวนจังหวัดได๎มีกฎหมายที่เก่ียวข๎องกําหนดอํานาจ
หน๎าที่ขององค๑การบริหารสํวนจังหวัด  ไว๎ดังนี้ 
    -  พระราชบัญญัติองค๑การบริหารสํวนจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
    -  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให๎แกํ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
    -  ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
  -  กรอบและนโยบายของรัฐบาล  เน๎นดําเนินนโยบายในสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑ของคน
ในชาติและการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนและผู๎ประกอบการจากภาวะเงินเฟูอและราคาน๎ามัน  
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ  สร๎างสมดุลและความ
เข๎มแข็งให๎แกํระบบเศรษฐกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎าถึงแหลํงเงินทุนโดยเฉพาะการให๎สินเชื่อเพ่ือประกอบ
อาชีพให๎แกํประชาชนผู๎มีรายได๎น๎อย และกลุํมเกษตรกร รวมทั้งการยกระดับราคาสินค๎าเกษตร การเพ่ิมรายได๎
ให๎แกํแรงงาน และผู๎ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การให๎เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดแกํผู๎สูงอายุ 
นอกจากนั้นจะดําเนินการเรํงการเพิ่มรายได๎จากการทํองเที่ยวทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ  และ
กําหนดให๎ปัญหายาเสพติด เป็นวาระแหํงชาติ  
 
 ๓.๑.๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 วิสัยทัศน๑ประเทศไทย  (vision) 

"สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง" 
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  ๓.๑.๒.๑  ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาท๎องถิ่น 
  การพัฒนาประเทศให๎คนในสังคมอยูํรํวมกันอยํางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยํางมีคุณภาพ
และยั่งยืน ภายใต๎กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ๑ได๎ยาก
และซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได๎กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาที่เหมาะสม โดยเรํงสร๎างภูมิค๎ุมกันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด๎านตํางๆ ให๎
เข๎มแข็งควบคูํไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให๎มีคุณภาพ  มีโอกาสเข๎าถึงทรัพยากรและได๎รับประโยชน๑จาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นธรรม รวมทั้งสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจด๎วยฐานความรู๎ และความคิด
สร๎างสรรค๑บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรตํอสิ่ง 
แวดล๎อม นําไปสูํการพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร๑การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้  
   ๑)  ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเป็นธรรมในสังคม  
    ๑.  การสร๎างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให๎ทุกคนในสังคมไทยควบคูํกับ  
การเสริมสร๎างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร๎างโอกาสในชีวิตให๎แกํตนเอง มุํงปรับโครงสร๎าง
เศรษฐกิจให๎มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกรํงมาก
ขึ้น สํงเสริมการจัดสรรทรัพยากรให๎เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร๎างภาษีท้ังระบบให๎สนับสนุนการกระจาย
รายได๎และเป็นเครื่องมือสร๎างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย๑สิน  พัฒนาการใช๎
ประโยชน๑เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารในการพัฒนาอาชีพ สํงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจ
เอกชนในการเสริมสร๎างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแกํคนในสังคมไทย  รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบ
การค๎ุมครองทางสังคมให๎ครอบคลุมทุกคนอยํางทั่วถึง สอดคล๎องกับความต๎องการและความจําเป็น  
    ๒. การจัดบริการทางสังคมให๎ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน๎นการสร๎างภูมิค๎ุมกันระดับ
ปัจเจก และสร๎างการมีสํวนรํวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุํงพัฒนาระบบบริการสาธารณะ
ให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยํางเทําเทียมและท่ัวถึง  การจัดหาที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อย การ
เข๎าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
การเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร๎างเจตคติด๎านความเสมอภาคระหวํางหญิงและชาย 
และพัฒนาระบบฐานข๎อมูลในการคุ๎มครองทางสังคมให๎ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข๎าถึง
บริการอยํางมีประสิทธิภาพ  
    ๓. การเสริมสร๎างพลังให๎ทุกภาคสํวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช๎ชีวิตในสังคมและ 
มีสํวนรํวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได๎อยํางมีคุณคําและศักดิ์ศรี ให๎ทุกคนสามารถแสดงออกทาง
ความคิดอยํางสร๎างสรรค๑ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด๎วย
ตนเอง สนับสนุนการรวมกลุํมอาชีพท่ีสอดคล๎องกับศักยภาพของพ้ืนที่  สํงเสริมให๎ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นพลังรํวมในการพัฒนาสังคม  พัฒนามาตรฐานระบบการคุ๎มครองผู๎บริโภค 
เพ่ิมชํองทางการเข๎าถึงข๎อมูลและองค๑ความรู๎เกี่ยวกับสิทธิของผู๎บริโภค  สํงเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหาร
และการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท๎องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ   
    ๔. การสานสร๎างความสัมพันธ๑ของคนในสังคมให๎มีคุณคํารํวมและตระหนักถึงผลประโยชน๑
ของสังคม และเสริมสร๎างการบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร๎างคํานิยมใหมํท่ียอมรับรํวมกันบนฐานของความไว๎เนื้อเชื่อใจและเก้ือกูลกันในสังคม  
สํงเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสูํการเป็นประชาธิปไตยท่ีถูกต๎องและ เหมาะสม เสริมสร๎าง
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ระบบบริหารราชการให๎เข๎มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถํวงดุลอํานาจการตรวจสอบ ที่เข๎มงวดและรอบด๎าน 
พัฒนาข๎าราชการให๎มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิด รับชอบ ปฏิรูปการ
เมืองไทยทั้งระบบให๎เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร๎างความเทําเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิม
ชํองทางในการรับข๎อร๎องเรียนและให๎ความชํวยเหลือเยียวยาแกํผู๎เสียหายและผู๎ได๎รับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช๎สื่อเพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศและท๎องถิ่น และสังคมออนไลน๑
ให๎เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา  
   ๒)  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน ให๎ความสําคัญกับ  
    ๑. การปรับโครงสร๎างและการกระจายตัวประชากรให๎เหมาะสม เป็นการสํงเสริมคูํสมรสที่
มีความพร๎อมให๎มีบุตรเพ่ิมข้ึนและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ๑ไมํให๎ต่ํากวําระดับท่ีเป็นอยูํปัจจุบัน  สนับสนุนการ
กระจายตัวและสํงเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับศักยภาพ  โอกาส และ
ทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่  
    ๒. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มีภูมิค๎ุมกันตํอการเปลี่ยนแปลง มุํงพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกชํวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ที่เสริมสร๎างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให๎
คนมีการเรียนรู๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต ตํอยอดสูํการสร๎างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร๎างสรรค๑ 
ปลูกฝังการพร๎อมรับฟังความคิดเห็นจากผู๎อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย๑ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด๎วยการ
เรียนรู๎ในศาสตร๑วิทยาการให๎สามารถประกอบอาชีพได๎อยํางหลากหลาย สอดคล๎องกับแนวโน๎มการจ๎างงานและ
เตรียมความพร๎อมสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร๎างจิตสานึกให๎คนไทยมีความรับผิดชอบตํอสังคม เคารพ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร๎างคํานิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อม เรียนรู๎การรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  
    ๓. การสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต มุํงสร๎างกระแสสังคมให๎การเรียนรู๎เป็นหน๎าที่ของ 
คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝุรู๎ รักการอํานตั้งแตํวัยเด็ก และสํงเสริมการเรียนรู๎รํวมกันของคนตํางวัย ควบคูํกับการ
สํงเสริมให๎องค๑กร กลุํมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหลํงเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ สื่อสาร
ด๎วยภาษาท่ีเข๎าใจงําย รวมถึงสํงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน  และสร๎าง
สังคมแหํงการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่กํอให๎เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต   
    ๔. การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและ
พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให๎เอื้อตํอการพัฒนาคน สร๎างคํานิยมให๎คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 
และยอมรับความแตกตํางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย๎งทางความคิด  และสร๎าง
ความเป็นเอกภาพในสังคม สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางวัฒนธรรมรํวมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนให๎เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สํงเสริมความเข๎าใจ
ระหวํางประชาชนในการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ข๎อมูลขําวสาร  
   ๓)  ยุทธศาสตร๑ความเข๎มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให๎ความสําคัญ
กับ  
    ๑. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให๎เข๎มแข็งและยั่งยืนมุํง
รักษา ปูองกัน และค๎ุมครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร  สนับสนุนให๎เกษตรกรรายยํอยมีที่ดิน เป็นของ
ตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน ใช๎มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให๎บุคคลผู๎ถือครองที่ดิน ทําประโยชน๑
ในพ้ืนที่ดังกลําวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอยํางเทําเทียมและเป็นธรรม เรํงรัดการจัดให๎มี
องค๑กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให๎เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาค
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การเกษตร ฟ้ืนฟูและสํงเสริมคํานิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให๎ความสําคัญกับการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  
    ๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให๎ความสําคัญกับ 
การวิจัยและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่ ควบคุมและกํากับดูแลให๎มีการนําเข๎าและใช๎สารเคมีทางการเกษตรที่ได๎
มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐานเพื่อการผลิตให๎ทั่วถึง สํงเสริมการผลิตที่คงไว๎ซึ่งความหลากหลายของพันธุ๑
พืชและสัตว๑ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล๎อมของประเทศ  พัฒนาและเสริมสร๎างองค๑ความรู๎ 
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีตํางๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีการผลิตที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อมให๎แกํเกษตรกรอยํางตํอเนื่องและท่ัวถึง  
    ๓. การสร๎างมูลคําเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหํวงโซํการผลิต สนับสนุนการผลิตและ
บริการของชุมชนในการสร๎างมูลคําเพ่ิมสินค๎าเกษตรอาหาร และพลังงาน สํงเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให๎
รํวมทางการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู๎ประกอบการนําองค๑ความรู๎ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมบนฐานความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑มาใช๎ในการสร๎างมูลคําเพ่ิมสินค๎า 
ผลิตภัณฑ๑เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิต
สินค๎าเกษตรให๎เทียบเทําระดับสากล สํงเสริมระบบตลาดกลางสินค๎าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค๎าเกษตร
ลํวงหน๎า สํงเสริมภาคเอกชนและองค๑กรชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการระบบสินค๎าเกษตรและ
อาหารรํวมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ของภาคเกษตร  
    ๔. การสร๎างความมั่นคงในอาชีพและรายได๎ให๎แกํเกษตรกร มุํงพัฒนาระบบการสร๎าง
หลักประกันรายได๎ของเกษตรกรให๎มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
การเกษตร สํงเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาที่เป็นธรรมแกํทุกฝุาย  ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยูํของเกษตรกร สร๎างแรงจูงใจให๎เยาวชน เกษตรกรรุํนใหมํ และแรงงานที่มีคุณภาพเข๎าสูํอาชีพ
เกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให๎เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร 
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกรรายยํอยที่ได๎รับผลกระทบจากการนําเข๎าสินค๎าเกษตรและอาหารที่มี
ต๎นทุนต่ําที่เป็นผลมาจากข๎อตกลงการเปิดการค๎าเสรี  
    ๕. การสร๎างความมั่นคงด๎านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน โดยสํงเสริมให๎เกษตรกรปลูกต๎นไม๎และปลูกปุาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน  สํงเสริมให๎เกษตรกรทํา
การเกษตรด๎วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนให๎มีการจัดการและเผยแพรํ
องค๑ความรู๎และการพัฒนาด๎านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยํางตํอเนื่องและท่ัวถึง  รวมทั้งสํงเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร๎างเครือขํายการผลิตและการบริโภคท่ีเกื้อกูลกันใน
ระดับชุมชนที่อยูํบริเวณใกล๎เคียงกัน สํงเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได๎ในชุมชนและท่ีเหลือใช๎จาก
การเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งสํงเสริมและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานในพื้นที่ให๎เป็น
เครื่องมือในการสร๎างความเข๎มแข็งด๎านอาหารให๎กับเกษตรกรและชุมชนอยํางเป็นระบบ   
    ๖. การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงด๎านอาหารและพลังงาน  
โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือขํายปราชญ๑ชาวบ๎าน ภาคเอกชน และชุมชนให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
กําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทางานของหนํวยงานภาครัฐ ที่เก่ียวข๎อง
ให๎มีการรํวมมือและบูรณาการการทํางานอยํางจริงจัง ทั้งในสํวนกลางและระดับพื้นท่ี พัฒนาระบบฐานข๎อมูล
สารสนเทศด๎านอาหารและพลังงานตั้งแตํการผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เก่ียวข๎องกับ
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การพัฒนาด๎านการเกษตร สํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนที่กํอให๎เกิดความม่ันคงด๎านอาหารและพลังงาน   
   ๔)  ยุทธศาสตร๑การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน ให๎ความสําคัญกับ  
    ๑. การอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู และสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
มุํงรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและเขตอนุรักษ๑ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและการจัดการองค๑ความรู๎ให๎เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เรํงรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหลํงน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําต๎นทุน 
สํงเสริมให๎เกิดการใช๎น้ําอยํางมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแมํบทโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านทรัพยากรน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยํางเป็นระบบ รวมทั้งสํงเสริมการอนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรชีวภาพ  
    ๒. การเตรียมความพร๎อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด๎วยการจัดทําแผนที่และ 
จัดลําดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให๎มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบฐานข๎อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม สํงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีด๎านการจัดการ
ภัยพิบัต ิพัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยํางจริงจัง และให๎มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท๎องถิ่นให๎มีการเตรียมความพร๎อม และจัดทําแผนปฏิบัติการ
รองรับภัยพิบัติ  
    ๓. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มี
ประสทิธิภาพ โปรํงใสและเป็นธรรมอยํางบูรณาการ มุํงสํงเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข๎าถึงและ
ใช๎ประโยชน๑ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ําในการเข๎าถึงและใช๎ประโยชน๑
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให๎เอ้ือตํอการอนุรักษ๑และฟ้ืนฟู ผลักดันให๎มีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล๎อมเพ่ือสร๎างแรงจูงใจในการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางมีประสิทธิภาพและลดการกํอ
มลพิษ สร๎างรายได๎จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบติดตามประเมินผล 
รวมทั้งสํงเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร๎างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มีประสิทธิภาพ  
 
 ๓.๑.๓  การพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision)  กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ร๎อยเอ็ด 
ขอนแกํน  มหาสารคาม กาฬสินธุ๑  ชื่อกลุํมร๎อยแกํนสารสินธุ๑   

“ศูนย๑กลางการค๎า  การบริการ  อุตสาหกรรมเกษตรและสังคมนําอยูํ” 
  ๓.๑.๓.๑  ยุทธศาสตร๑การพัฒนากลุํมจังหวัด 
   ๑) ยกระดับการผลิตเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข๎มแข็งและแขํงขันได๎เพ่ิมศักยภาพในการสร๎าง
รายได๎จากผลิตภัณฑ๑ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนสร๎างโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพแกํองค๑กรชุมชนเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขํงขัน ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค๎าและภาพบริการรวบรวมและกระจาย
สินค๎าในภูมิภาค 
   ๒)  การพัฒนาทุนมนุษย๑และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานให๎มี
ทักษะสร๎างโอกาสการเรียนรู๎ตลอดชีวิตด๎วยระบบและวิธีการหลากหลายสํงเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนเสริมสร๎างศักยภาพครัวเรือนยากจน และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 
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      ๓)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ํา ปุาไม)๎ แบบบูรณาการอนุรักษ๑ และใช๎ประโยชน๑จากความหลากหลาย ทาง
ชีวภาพอยํางยั่งยืนปูองกันเฝูาระวัง และบําบัด ฟ้ืนฟูคุณภาพแวดล๎อมการพัฒนาเครือขํายชุมชนด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๓.๑.๓.๒  แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ๑ 

วิสัยทัศน๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
      “กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่   แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย   
      ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียว   แหล่งท่องเที่ยวน่าชม” 
 
  ๓.๑.๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่  ๑.  การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล๎อม 
   เปูาประสงค๑ 
   ๑. ครอบครัวเข๎มแข็ง คนมีคุณภาพ สังคมนําอยูํ และรายได๎เพ่ิมข้ึน  
   ๒. คุณภาพสิ่งแวดล๎อมดี 
  กลยุทธ๑ 
   ๑. สํงเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิตประเพณีและวัฒนธรรม 
   ๒. สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
   ๓. สํงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและค๎ุมครองสิทธิของประชาชน  
   ๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
   ๕. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
   ๖. การสํงเสริมการมีอาชีพรายได๎ และความเข๎มแข็งของขุมชน 
   ๗. การสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
   ๘. การบรูณาการปูองกันและแก๎ไขปัญหาสาธารณภัยและเรํงรัดชํวยเหลือฟ้ืนฟูผู๎ประสบภัย  
   ๙. สํงเสริมสนับสนุนความเข๎มแข็งของสถาบันครอบครัว 
   ๑๐. สํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชน 
   ๑๑. สํงเสริมและพัฒนาธุรกิจการค๎า การบริการ และอุตสาหกรรม 
  ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่  ๒.  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
  เปูาประสงค๑ 
   ๑. เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตเพ่ิมข้ึน 
   ๒. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
   ๓. เพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตร  
  กลยุทธ๑ 
   ๑. เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
   ๒. เพ่ิมสินค๎าเกษตรที่ได๎คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP)  
   ๓. การสร๎างมูลคําเพ่ิม 
   ๔. การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและศูนย๑สารสนเทศข๎อมูลทางการเกษตร 
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   ๕. การบริหารจัดการองค๑กรเกษตรกรให๎เข๎มแข็งและกินดีอยูํดีมีรายได๎เพ่ิมข้ึนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๖. สํงเสริมให๎มีการใช๎ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย๑ชีวภาพที่คุณภาพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่  ๓  การพัฒนาผ๎าไหมแพรวา  
  เปูาประสงค๑ 
   ๑. เพ่ิมคุณภาพมาตรฐานผ๎าไหมแพรวา 
   ๒. เพ่ิมชํองทางการตลาดสูํสากล 
  กลยุทธ๑ 
   ๑. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
   ๒. สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการ 
   ๓. สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ๎าไหมแพรวาและผ๎าทอพ้ืนเมือง 
   ๔. การเชื่อมโยงผ๎าไหมแพรวากับการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
   ๕. สํงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
   ๖. สํงเสริมและเพ่ิมชํองทางการตลาดระหวํางภูมิภาคและระหวํางประเทศ 
   ๗. การวิจัยการผลิตการตลาดผ๎าไหมแพรวา 
  ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่  ๔  การพัฒนาการทํองเที่ยว 
  เปูาประสงค๑ 
   ๑. สินค๎า บริการ และแหลํงทํองเที่ยวได๎รับการพัฒนามาตรฐาน 
   ๒. การบริการและอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขัน
สูงขึ้น 
  กลยุทธ๑ 
   ๑. สํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน 
   ๒. เสริมสร๎างขีดความสามารถของผู๎ประกอบการและบุคลากรให๎มีศักยภาพ  
   ๓. สํงเสริมการทํองเที่ยวในทุกประเภท เขํน การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน๑ เชิง
สุขภาพฯ 
   ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยว 
   ๕. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการ
พัฒนาด๎านบริการและการทํองเที่ยว 
   ๖. สํงเสริมและเพ่ิมชํองทางการทํองเที่ยวเชื่อมโยงระหวํางภูมิภาคและระหวํางประเทศ   
 
 ๓.๑.๔.  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 เพ่ือการให๎การบริหารราชการขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ๑  สามารถบรรลุถึงเจตนารมณ๑  
ภารกิจ  นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ๑ได๎กําหนดนโยบายในการพัฒนาขององค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  ให๎มีการเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร๑ของจังหวัด  นโยบายของประเทศเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีให๎กับประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ๑ ดังนี้ 
  ๑.  สนับสนุน  สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย    อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็น
ประมุข 
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  ๒.  สนับสนุนนโยบาย  ของรัฐบาล/จังหวัด  รํวมมือกับสมาชิกสภา-องค๑การบริหารสํวนจังหวัด
กาฬสินธุ๑  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืน  สํวนราชการ  องค๑กรเอกชน  เพื่อรับทราบปัญหาความต๎องการของ
ประชาชนอยํางแท๎จริง  เพ่ือนํามาสูํการกําหนดวิสัยทัศน๑รํวมกันในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นท่ีไมํซ้ําซ๎อน  
สามารถ ใช๎งบประมาณท่ีมีอยูํแก๎ปัญหาและตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํ างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
  ๓.  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนทุกระดับในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น  สนับสนุน
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง  
  ๔.  บริหารราชการองค๑การบริหารสํวนจังหวัดให๎มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี  โดยยึดผลประโยชน๑ของประชาชนเป็นหลัก 
  ๕.  ดําเนินกิจการพาณิชย๑  เพ่ือหารายได๎ให๎กับองค๑การบริหารสํวนจังหวัด  สร๎างงาน  สร๎าง
อาชีพ  สร๎างศูนย๑เรียนรู๎ทุกกลุํมอาชีพ  กลุํมแมํบ๎านหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑  โดยให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวมสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎ชุมชนให๎ประชาชนอยูํดีกินดีบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๖.  สํงเสริมการนําเทคโนโลยี  สมัยใหมํเข๎ามาใช๎ในภาคการเกษตรพร๎อมจัดหาและพัฒนาแหลํง
น้ําเพื่อการเกษตร 
  ๗.  ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางยั่งยืน  สนับสนุนกิจกรรม  ลดละเลิกอบายมุข 
  ๘.  สํงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการด๎านสาธารณสุข  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาล  
สถานีอนามัย  และ อสม.  ให๎มีการบริการอยํางมีประสิทธิภาพ 
  ๙.  สํงเสริมการทํองเที่ยว  โดยการพัฒนาภูมิทัศน๑  แหลํงทํองเที่ยวให๎สวยงาม  จัดให๎มีสถาน
พักผํอนหยํอนใจ 
  ๑๐.  สํงเสริมการกีฬา  ให๎เยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัยได๎เลํนกีฬา  ทั้งกีฬาเพ่ือสุขภาพ
และกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
  ๑๑.  สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎มีความเป็นเลิศ  สนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎  ภูมิปัญหาท๎องถิ่นเพ่ือให๎ลูกหลานชาวกาฬสินธุ๑มีความรู๎คูํคุณธรรมมุํงสูํประชาคมอาเซียน  
  ๑๒.  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  ด๎านสาธารณูปโภค  ให๎มีคุณภาพมาตรฐาน  เชํน  ถนน  สะพาน 
บํอบาดาล  แหลํงน้ํา  ทํานบ  ระบบประปาและไฟฟูา 
  ๑๓.  สํงเสริม  ทํานุบํารุง  พระพุทธศาสนา  อนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น 
  ๑๔. สํงเสริมการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม 
  ๑๕.  สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู๎ด๎อยโอกาส 
 
๓.๒  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 
 ๓.๒.๑  ผลการวิเคราะห๑ปัญหาและความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท๎องถิ่น   
  ตามท่ีองค๑การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ๑ได๎ดําเนินการโครงการประชุมสัมมนาจัดทําแผน
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ๑และกรอบยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เมื่อวันที่  ๑๕  
มีนาคม  ๒๕๕๕   ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ซึ่งเป็นการจัดเวทีประชุมรํวมระหวําง
คณะกรรมการพัฒนาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ๑  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับ



๓๑ 
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จังหวัด  ผู๎บริหารท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ประชาคมท๎องถิ่น  และสํวนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เก่ียว    โดยได๎แจ๎ง
แนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น  ทบทวนแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ๑ พ .ศ. 
๒๕๕๓-๒๕๕๗  และได๎แบํงกลุํมผู๎เข๎ารํวมประชุมในการรับทราบปัญหา  ความต๎องการ  ประเด็นการพัฒนา  
และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ  แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นท่ี  ซึ่งสามารถ
สรุปได๎ดังนี้ 
  - สํงเสริมการเรียนรู๎และเตรียมความพร๎อมของชุมชน และบุคลากรทางการศึกษาท๎องถิ่นสูํ 
ประชาคมอาเซียน 
  - สํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาฝีมือแรงงานให๎กับกลุํมหรือองค๑กรในชุมชน 
  -  จัดให๎มีการจ๎างงานคนพิการ และฝึกอาชีพให๎กับผู๎พิการตามที่ถนัดรวมถึงพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตด๎านการเลํนกีฬา และออกกําลังกาย 
  - การแก๎ไขปัญหาด๎านยาเสพติด  
  -  สํงเสริมการเลํนกีฬา สร๎างลานกีฬา สถานที่พักผํอนหยํอนใจ 
  -  ประเมินคุณภาพการศึกษาจากผู๎เรียน(นักเรียน)  เพราะครูผู๎สอนก๎าวหน๎าเป็นอาจารย๑ ๓  
แตํคุณภาพการศึกษาเด็กกลับลดลง 
  - สํงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษาทุกแหํง 
โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในกลุํมเยาวชนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ๑ 
  - โครงการสํงเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ในเขต 
พ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
  - โครงการฝึกอบรม อสม. ประจําหมูํบ๎านในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
  -  สํงเสริมและสนับสนุนการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นเนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ๑เป็น 
จังหวัดที่มีวัฒนธรรมและวิถีชุมชนเดํนชัด 
  - จัดสวนหยํอมสาธารณะเพ่ือเป็นที่พักผํอนของนักทํองเที่ยวและโคมไฟสํองสวํางอยํางทั่วถึง  
บริเวณสะพานเทพสุดา อําเภอสหัสขันธ๑ 
  - สํงเสริมให๎แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ตามความโดดเดํน หรือเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่นนั้นๆ 
ให๎ประชาชน องค๑กรประชาชน เอกชน มีสํวนรํวมในการจัดทําแผน ได๎รับประโยชน๑จากทรัพยากรด๎านการ
ทํองเที่ยวอยํางเป็นธรรม และเทําเทียม 
  - พัฒนาความรํวมมือระหวํางหนํวยงานระดับท๎องถิ่นของรัฐและเอกชน  ด๎านเส๎นทาง 
คมนาคมและการขนสํง (เชื่อมตํอระหวํางตําบล หรืออําเภอ) 
  -  เรํงพัฒนาถนนสายที่ อบจ. รับผิดชอบในเขตรับผิดชอบของ อบต. หรือ ทต. ให๎ทันตํอ 
ความต๎องการของประชาชน เพราะเขตที่ผํานมาจะเกิดความลําช๎ามาก 
     -  การพัฒนาการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ําเข๎าสูํหมูํบ๎าน  
  -  ตั้งงบประมาณอุดหนุนภัยพิบัติตํางๆที่ไมํมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินซึ่งราษฎรเสียโอกาส ให๎  
คลอบคลุมทุกอําเภอที่ขาดเอกสารสิทธิ์ 
  -  จัดทําผังเมืองไปอยํางคลอบคลุม  จัดพื้นที่ชุมชน ชนบท อุตสาหกรรม การเกษตร และ  
อุตสาหกรรมการเกษตร 
  -  กํอสร๎างพนังกั้นน้ําทํวมลําน้ําพานใต๎เขื่อนลําปาว ตั้งแตํ อบต.นาเชือก – ทต.บัวบาน – 
อบต.ดอนสมบูรณ๑- ทต.อํุมเมํา – อบต.นาดี – อบต.โนนศิลาเลิง – อําเภอกมลาไสย เชื่อมลําน้ําชี 



๓๒ 
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  -  ควรมีการเพ่ิมแนวทางและการสํงเสริม สนับสนุนยุวเกษตรกร หรือเกษตรกรยุคใหมํ  
  -  สร๎างเครือขํายการเกษตรปลอดภัย ไร๎สารพิษ 
  -  พัฒนาแหลํงน้ําเพื่อการเกษตรโดยการขุดลอกและทําฝายน้ําล๎นในลําห๎วยหนองน้ําใน  
ท๎องถิ่นนั้นๆ 
  -  จัดทําแผนผังพ้ืนที่การเกษตร และอุตสาหกรรมให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาอาชีพ 
  -  พัฒนาระบบสํงน้ําการเกษตรด๎วยระบบทํอ 
  -  สร๎างนวัตกรรมใหมํในการเกษตร และจัดหาตลาดรองรับผลิตทางการเกษตร 
  -  พัฒนาคุณภาพดิน  น้ํา และพันธ๑พืชให๎มีคุณภาพ และยั่งยืน 
  -  ประสานศูนย๑พัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือสํงเสริมและพัฒนาอาชีพที่สอดคล๎องกับตลาดเพ่ือ  
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  -  สร๎างอาชีพและรายได๎ให๎ประชาชนมีงานทําทุกคน 
  -  สํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
  -  สํงเสริมและพัฒนาผ๎าไหมแพรวา สืบทอดวัฒนธรรม 
  -  สํงเสริมประสิทธิภาพปัจจัยการผลิต และจําหนํายผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอพ้ืนเมืองประจําทุกท๎องถิ่น 
  -  วิจัยและพัฒนาการผลิตผ๎าทอพ้ืนเมือง 
  -  พัฒนาศักยภาพปราชญ๑ชุมชนที่มีความรู๎ทางด๎านภูมิปัญญาให๎เกิดการยอมรับเพ่ือสืบสานวิถีภูมิ
ปัญญาอยํางตํอเนื่อง 
 
 ๓.๒.๒  การวิเคราะห๑สภาวะแวดล๎อม   (SWOT  Analysis) องค๑การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ๑ 
 การประเมินศักยภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ๑  ตามประเด็นยุทธศาสตร๑จากการจัดเวทีประชุมรํวมระหวํางคณะกรรมการพัฒนาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ๑  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัด  ผู๎บริหารท๎องถิ่นในเขต
จังหวัด  ประชาคมท๎องถิ่น  และสํวนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เก่ียว  แนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น  ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗  และรับทราบปัญหา  
ความต๎องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการและแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  ด๎วยเทคนิค  SWOT Analysis  ซึ่งสามารถสรุปได๎ดังนี้ 

จุดแข็ง  (Strengths) 
 ๑.  องค๑การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ๑เป็นองค๑กรที่สามรถกําหนดทิศทาง นโยบาย การบริหาร
จัดการได๎อยํางเป็นเอกภาพ 
 ๒.  จังหวัดกาฬสินธุ๑มีพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นชนบท  อากาศปลอดโปรํง  ยังไมํมีปัญหามลภาวะ  มลพิษ  
 ๓.  จังหวัดกาฬสินธุ๑มีสถานศึกษาท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกระดับ  ประกอบด๎วย วิทยาลัยเทคนิค  
วิทยาลัยนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชมงคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ๔.  จังหวัดกาฬสินธุ๑มีแหลํงทํองเที่ยวที่เป็นโดดเดํนคือ  พิพิธภัณฑ๑สิรินธร   
 ๕.  จังหวัดกาฬสินธุ๑มีผ๎าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ คือผ๎าไหมแพรวา  ซึ่งเป็นแหลํง
ผลิตเพียงแหํงเดียวในประเทศไทย 
 ๖.  จังหวัดกาฬสินธุ๑มีสภาพภูมิประเทศเอ้ือตํอการประกอบอาชีพเกษตร 
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 ๗.  จังหวัดกาฬสินธุ๑มีภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีเข๎มแข็ง  สามารถสร๎างองค๑ความรู๎  และเผยแพรํได๎อยําง
หลากหลาย 
 ๘.  จังหวัดกาฬสินธุ๑มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย  เชํน  วัฒนธรรมประเพณีชาวผู๎ไทและมีดนตรีโปงลาง
เป็นเอกลักษณ๑ของจังหวัด 
 ๙.  จังหวัดกาฬสินธุ๑มีสินค๎า  OTOP  ที่มีชื่อเสียงหลายอยําง เชํน  ผ๎าไหมแพรวาที่เลื่องชื่อ  โปงลาง  
ไส๎กรอกปลา  และข๎าวเขาวง 
 ๑๐. จังหวัดกาฬสินธุ๑มีเข่ือนดินที่ยาวที่สุดในประเทศ  คือ เขื่อนลําปาว 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 ๑. ประชาชนขาดการมีสํวนรํวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม 
 ๒. พ้ืนที่บางสํวนตั้งอยูํระหวํางแมํน้ําชี  ลําปาว  จึงเป็นที่รองรับน้ําหลากในปีที่มีปริมาณฝนสูง 
 ๓. ผู๎สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือระดับมัธยมปลายหรือสายวิชาชีพ แล๎วก็จะออกไปเป็นแรงงาน
ในโรงงานตํางจังหวัด 
 ๔.  บุคลากรขาดความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยี  และขาดการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิดความค๎ุมคํา  
 ๕  เด็ก เยาวชน  ขาดการดูแลเอาใจใสํจากผู๎ปกครองเพราะต๎องไปทํางานในตํางถ่ิน  
 ๖. คํานิยมด๎านการศึกษา(ผู๎เรียนเรียนอยํางไมํมีเปูาหมาย) 
 ๗. ขาดการสืบทอด/ตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นและองค๑ความรู๎ในท๎องถิ่น  
  ๘.  แรงงานภาคบริการด๎านการทํองเที่ยว เชํน ผู๎ประกอบการอาหารไทย , การนวด ขาดทักษะฝีมือ
ตามมาตรฐานสากล 

  ๙.  แหลํงทํองเที่ยวขาดการบํารุงดูแลรักษาให๎อยูํในสภาพที่ดี 
 ๑๐.  ขาดการสํงเสริมทางวิชาการทางการเกษตรอยํางจริงจัง  ทําให๎การปลูกพืช  ไมํตรงตาม 

ความต๎องการของตลาด  และไมํได๎ราคา 
 ๑๑.  ขาดการเชื่อมโยงระหวํางผู๎ผลิตสินค๎าให๎เป็นcluster  (กลุํมผู๎ผลิต) 
  ๑๒.  ขาดการบูรณาการรํวมกันระหวํางหนํวยงานในการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ๑ 
  ๑๓.  ขาดการวางผังการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวอยํางเป็นระบบ 

 ๑๔. แหลํงน้ําและระบบชลประทานในการทําการเกษตรยังไมํทั่วถึง ขาดแหลํงน้ําบาดาลน้ําลึก 
 ๑๕. ดินมีความอุดมสมบูรณ๑ต่ํา 
 ๑๖. พ้ืนที่ทําการเกษตรสํวนใหญํอยูํนอกเขตชลประทาน 
 ๑๗. การเพาะปลูกเปลี่ยนแปลงตามราคาสินค๎าอยํางไร๎ทิศทางขาดการวางแผนการผลิต 
 ๑๘. ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํอยูํในระดับต่ํา เชํน อ๎อย มันสําปะหลัง เมื่อเทียบกับจังหวัดใกล๎เคียง  
 ๑๙. เกษตรกรยังขาดความตระหนักในการผลิตที่ดีและเหมาะสม  องค๑กรภาคเกษตรยังไมํเข๎มแข็ง
และไมํสามารถทําธุรกิจชุมชนให๎ประสบผลสําเร็จ   
 ๒๐.  เส๎นทางคมนาคมไมํสะดวก 

โอกาส  (Opportunity) 
 ๑.  นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ เน๎นในด๎านการพัฒนาคนและสังคม 
 ๒.  ประชนสนใจและตื่นตัวในเรื่องสุขภาพมากขึ้น 
 ๓.  องค๑การบริหารสํวนจังหวัดมีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน ๑๒ โรงเรียน 
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 ๔.  จังหวัดกาฬสินธุ๑เป็นเมืองแหํงการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร๑ 
 ๕.  ศาสนาที่นับถือเอ้ือตํอการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๖.  จังหวัดกาฬสินธุ๑ตั้งอยูํบนเส๎นทาง EWEC (East West Economic Corridor) 
  ๗.  จังหวัดกาฬสินธุ๑มีภูมิปัญญาท๎องถิ่นสามารถสํงเสริมการทํองเที่ยวได๎ 
  ๘.  จังหวัดกาฬสินธุ๑มีภูมิปัญญาด๎านแพทย๑แผนไทยสามารถสํงเสริมให๎เป็นอาชีพที่สร๎างรายได๎ 

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Treates) 
 ๑.  เป็นจังหวัดที่ได๎รับผลกระทบจากน้ําทํวมและภัยแล๎ง 
 ๒.  ประชากรในภาคชนบท ซึ่งเป็นคนสํวนใหญํยังมีรายได๎เฉลี่ยในอัตราที่ต่ํากวําประชาชนในเขต
เมือง   
 ๓. การก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘  อาจนํามาซึ่ง  อาชญากรข๎ามชาติ  ยาเสพติด 
โรคติดตํอ  แรงงานข๎ามชาติ  ฯลฯ 
 ๔. เศรษฐกิจและความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี สํงผลให๎วิถีการดําเนินชีวิตของสังคมเปลี่ยนแปลง 
 ๕. ชนบทยังขาดแคลนความพร๎อมในด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยเฉพาะระบบประปา 
 ๖.  การไหลบําของวัฒนธรรมตํางชาติ  สื่อเป็นตัวแปร ทําให๎ประเพณีเสื่อมถอย  เกิดพฤติกรรมการ
เลียนแบบ 
 ๗. บุคลากรขาดความรู๎ความเข๎าใจในการบริหารแนวใหมํโดยการนําเอาการจัดทําแผนยุทธศาสตร๑
เข๎ามาใช๎ในการบริหารจัดการ 
 ๘.  คํานิยมในการสํงบุตรหลานเข๎าเรียนในสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง 
            ๙.  การปฏิบัติงานตามข้ันตอนของกฎหมายทําให๎เกิดความลําช๎าในการปฏิบัติงาน 
           ๑๐.  เศรษฐกิจโลกถดถอยทําให๎ราคาสินค๎าเกษตรตกตํ่า 
           ๑๑.  สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ําในปัจจุบัน 
           ๑๒.  ชุมชนขาดการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยว 
           ๑๓.  รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณแหลํงทํองเที่ยวน๎อย 
           ๑๔.  ไมํมีบุคลากรด๎านการทํองเที่ยวระดับท๎องถิ่น 
           ๑๕. ราคาผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะข๎าว  มันสําปะหลัง  อ๎อย  ยางพาราขึ้นอยูํกับตลาด
ตํางประเทศ  และพํอค๎าคนกลาง 
 จากการวิเคราะห๑สภาวะแวดล๎อม (SWOT Analysis ) ได๎นํามาวิเคราะห๑ศักยภาพขององค๑การ
บริหารสํวนจังหวัด  โดยสามารถแบํงกลยุทธ๑ หรือยุทธศาสตร๑ออกมาเป็น ๔ ประเภทคือ 
 ๑.  กลยุทธ๑หรือยุทธศาสตร๑ในเชิงรุก (SO Strategy)  ได๎มาจากการนําข๎อมูลการประเมิน 
สภาพแวดล๎อมที่เป็นจุดแข็ง  และโอกาสมาพิจารณารํวมกัน  เพ่ือที่จะนํามากําหนดเป็นกลยุทธ๑ หรือ
ยุทธศาสตร๑ในเชิงรุก  ได๎แกํ 
  ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการด๎านเทคโนโลยีให๎กับบุคลากร 
  ๒) สํงเสริมให๎มีการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
  ๓) เสริมสร๎างให๎องค๑กร/เครือขํายชุมชนมีความเข๎มแข็ง 
  ๔)  สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการตํอต๎านยาเสพติด 
  ๕)  ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาสินค๎า และเพ่ิมมูลค๎าให๎สินค๎าทางด๎านการเกษตร  
  ๒.  กลยุทธ๑หรือยุทธศาสตร๑ในเชิงปูองกัน (ST Strategy)  ได๎มาจากการนําข๎อมูลการประเมิน 
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สภาพแวดล๎อมที่เป็นจุดแข็ง  และข๎อจํากัดมาพิจารณารํวมกัน  เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นกลยุทธ๑ หรือ
ยุทธศาสตร๑ในเชิงปูองกัน  ทั้งนี้เนื่องจากองค๑การมีจุดแข็ง  ขณะเดียวกันองค๑การก็เจอกับสภาพแวดล๎อมที่เป็น
ข๎อจํากัดจากภายนอกที่องค๑การควบคุมไมํได๎  แตํองค๑การสามารถใช๎จุดแข็งท่ีมีอยูํในการปูองกันข๎อจํากัดที่ มา
จากภายนอกได๎  ได๎แกํ 

๑)  สํงเสริมให๎เยาวชนเรียนรู๎เกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๒)  ประสานงานกับทุกองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เพื่อสํงเสริมความรู๎ให๎กับกลุํมอาชีพใน  

ด๎านเทคโนโลยี  ด๎านการจัดการตลาด 
     ๓)  สํงเสริมให๎มีการนําเอาภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชน/ชุมชนนอก
ฤดูกาลทํานา 
 ๓.  กลยุทธ๑หรือยุทธศาสตร๑ในเชิงการแก๎ไข (WO Strategy) ได๎มาจากการนําข๎อมูลการประเมิน
สภาพแวดล๎อมที่เป็นจุดอํอน  และโอกาสมาพิจารณารํวมกัน  เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นกลยุทธ๑ หรือ
ยุทธศาสตร๑ในเชิงแก๎ไข  ทั้งนี้เนื่องจากองค๑การมีโอกาสที่จะนําแนวคิดหรือวิธีใหมํๆ มาใช๎ในการแก๎ไขจุดอํอนที่
องค๑การมีอยูํได๎  ดังนี้ 
  ๑)  สํงเสริมให๎มีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมํเข๎ามาใช๎ในภาคการเกษตร 
  ๒)  สํงเสริมอาชีพเพ่ือสร๎างรายได๎ให๎กับกลุํมอาชีพตํางๆ 
  ๓)  อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการใช๎เครื่องมือเทคโนโลยีให๎กับเกษตรกร/กลุํมอาชีพ 
  ๔)  อบรมให๎ความรู๎ด๎านเกษตรอินทรีย๑ 
  ๕)  นําเอาเครื่องมือที่มีอยูํมาใช๎ในการปฏิบัติงานเพื่อชํวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  
  ๖)  สํงเสริมให๎มีการรวมกลุํมอาชีพและปลูกจิตสํานึกให๎หวังพ่ึงพาตนเองมากกวําการรอขอ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 
  ๗)  สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม  และมีการระดมกําลังสมองเข๎ามาชํวยในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร๑ 
  ๘)  ปลูกฝังจิตสํานึกให๎ประชาชนรู๎จักคุณคําและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ   
 ๔.  กลยุทธ๑ หรือยุทธศาสตร๑ในเชิงรับ (WT Strategy)  ได๎มาจากการนําข๎อมูลการประเมิน
สภาพแวดล๎อมที่เป็นจุดอํอน  และข๎อจํากัดมาพิจารณารํวมกัน  เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นกลยุทธ๑หรือ
ยุทธศาสตร๑ในเชิงรับ  ทั้งนี้เนื่องจากองค๑การเผชิญกับท้ังจุดอํอนและข๎อจํากัดภายนอกท่ีองค๑การ ไมํสามารถ
ควบคุมได๎  ดังนี้ 
  ๑)  นําเอาการเกษตรอินทรีย๑เข๎ามาใช๎ 
  ๒)  อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับจังหวัดกาฬสินธุ๑  และวัฒนธรรม 
  ๓)  สํงเสริมให๎เยาวชนเลํนกีฬา  เพ่ือใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ตํอต๎านยาเสพติด 
  ๔)  ปลูกฝังจิตสํานึกรักครอบครัว 
  ๕)  สํงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู๎ของเยาวชนในด๎านเทคโนโลยี 
  ๖)  สํงเสริมให๎มีการเรียนรู๎เกี่ยวกับภาษาตํางประเทศตั้งแตํระดับประถมศึกษา  

 
 
 
 



๓๖ 
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บทที่  ๔ 
 

วิสัยทัศน์  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

วิสัยทัศน์  (VISION) 
 

“คุณภาพชีวิตดี  วิถีพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรม   
มุ่งน าการศึกษา  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ไม่ยุ่งเก่ียวยาเสพติด” 

 
 พันธกิจ  (MISSION) 

  ๑.  พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
๒.  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
๓.  ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
๔.  พัฒนาองค๑กรและพัฒนาการศึกษาท๎องถิ่น 
๕.  พัฒนาเศรษฐกิจและสํงเสริมการทํองเที่ยว 
๖.  สํงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
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๔๑ 
 

 

บทที่  ๕ 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 
 

๑.๑  เสริมสร้างระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร  ตั้งแต่การ
ส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟ้ืนฟู 
๑.๒  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกีฬา  ศูนย์การกีฬาเพ่ือสร้าง
โอกาสให้เยาวชนพัฒนาทักษะการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
๑.๓  ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส 
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
๑.๕  สนับสนุนการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน 
๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จ าเป็นเร่งด่วนและไม่
ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานต้นสังกัด 
๑.๗  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
๑.๘  บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัด
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย       
๑.๙  ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.๑๐ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม                                                                     

๑. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๒. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
๓. กองแผนและงบประมาณ 
๔. กองช่าง 
๕. โรงเรียนในสังกัด 
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๔๒ 
 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 

๒.๑  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  
ต าบล และอ าเภอ  
๒.๒  ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือให้มี
น้ าเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
๒.๓  บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
๒.๔  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชน 

๑. กองช่าง  
๒. กองแผนและงบประมาณ 
๓.  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
๔. กองคลัง 

๓.  ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพ
ติด 

 
 

๓.๑  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        
๓.๒  ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
๓.๓  สนับสนุนโรงเรียนสีขาวเยาวชนสดใส 
๓.๔  ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นขจัดสิ้นยาเสพติด 
๓.๕  สนับสนุนการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

๑. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๒. ส านักปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ 
๓. กองแผนและงบประมาณ 
๔. กองช่าง 
๕. โรงเรียนในสังกัด 
๖. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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๔๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่น 

 
 

๔.๑ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพใน
ทุกระดับท้ังในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย        
๔.๒  สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๔.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจและความ
จ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔.๔ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต         
๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
๔.๖ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ
ติดต่อสื่อสาร 
๔.๗  พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของ
ท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัด 
๔.๘  พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือ
รองรับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
๔.๙  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
๔.๑๐  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
เสรีภาพของประชาชน 
๔.๑๑  ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
๔.๑๒  พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการ
ประชาชน               
๔.๑๓  ส่งเสริมงานด้านการศึกษา  การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ  
รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                                                   

๑. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
๓. กองแผนและงบประมาณ 
๔. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
และโรงเรียนในสังกัด 
๕.  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
๖. กองคลัง 
๗. กองช่าง  
๘. หน่วยตรวจสอบภายใน 
๙.  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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๔๔ 
 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

๕.๑  ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุน เอกลักษณ์การท่องเที่ยว 
ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
๕.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศน์  เชิงสุขภาพฯ 
๕.๔ ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่าง
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
๕.๕  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านบริการและการ
ท่องเที่ยว 
๕.๖  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านบริการ  
บุคลากร  และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

๑. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
๓. กองแผนและงบประมาณ 
๔. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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๔๕ 
 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๖.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖.๑  พัฒนาส่งเสริม  และสนับสนุนการท าการเกษตรที่ยั่งยืน  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.๒ ส่งเสริมและพัฒนา  อนุรักษ์จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดกาฬสินธุ์        
๖.๓  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิต
ผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพ้ืนเมือง 
๖.๔  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพแก่  
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
๖.๕  ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพ
ที่มีคุณภาพ 
๖.๖  เพ่ิมสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย 
(GAP)  
๖.๗  ส่งเสริมการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
๖.๘  ส่งเสริมการมีอาชีพมีรายได้  และความเข้มแข็งของชุมชน 
๖.๙  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
อย่างครบวงจร  ตั้งแต่การออกแบบ  การผลิต  การบรรจุภัณฑ์  
และการตลาด 
๖.๑๐  ส่งเสริมศูนย์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในชุมชน 

๑. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
๓. กองแผนและงบประมาณ 
๔. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๕. กองช่าง 

 
 


