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1. บทสรุปผู้บริหาร 
    แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ๕ ปี (พ.ศ. 2566-2570) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา      
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 โดยกระบวนการใน
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
โดยจังหวัดได้แต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 
2570 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
ซี่งให้เจ้าภาพหลักแต่ละประเด็นการพัฒนาเป็นหน่วยงานบูรณาการโครงการเพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดมี
คุณภาพ  ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ประกอบกับได้มีการใช้กลไกการประสานแผนในพื้นท่ีในทุกระดับ เพื่อแก้ไขปัญหาใน
มิติเชิงพื้นท่ี ตลอดจนได้มีการระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและกลุ่มบุคคลตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤาฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยได้มีความเห็นชอบตรงกันในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไว้ดังนี้ 
   เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “ มั่งค่ังด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเท่ียววิถีใหม่ ไม่ท้ิงใครไว้
ข้างหลัง” 
            ต าแหน่งการพัฒนาจังหวัด มี ๔ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) อาหารปลอดภัย 2) ข้าวเหนียว
เขาวง 3) ผ้าไหมแพรวา และ 4) แหล่งท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
   ประเด็นการพัฒนา มี ๔ ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ 

             ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย  

  เป้าประสงค์ : รายได้ภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น 

     ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริม
การค้า การลงทุน  และอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย  

     เป้าประสงค์ : 1) ยกระดับคุณภาพและเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว 

    ๒) เพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์ OTOP  
    ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     

และสิ่งแวดล้อม  
    เป้าประสงค์ : ๑) เพิ่มพื้นท่ีการกระจายน้ าเพื่อการเกษตร 

            ๒) เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
    ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคม        

ที่มีความม่ันคงและสงบสุข  
    เป้าประสงค์ : ๑) ประชากรของจังหวัดได้รับการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย 

            ๒) ประชาชนมีความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน 
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ส่วนที่ 1 
สาระส าคัญแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 
๑. ข้อมูลเพือ่การพัฒนาจังหวัด 

๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 

         ๑) ที่ต้ัง   

จังหวัดกาฬสินธุ๑ ต้ังอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และอยูํตอนกลางของภาค 
อยูํระหวําง เส๎นรุ๎งท่ี16-17 องศาเหนือ และอยูํระหวํางเส๎นแวงท่ี 103–104 องศาตะวันออก หํางจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 519  กิโลเมตร เนื้อท่ีประมาณ  6,946.75  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4.3 
ล๎านไรํ  และมีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียง  ดังนี้  
                     ทิศเหนือ         ติดจังหวัดสกลนคร         และ   จังหวัดอุดรธานี  
                     ทิศตะวันออก   ติดจังหวัดร๎อยเอ็ด          และ   จังหวัดมุกดาหาร  
                     ทิศใต๎        ติดจังหวัดร๎อยเอ็ด          และ   จังหวัดมหาสารคาม  
                     ทิศตะวันตก      ติดจังหวัดมหาสารคาม     และ   จังหวัดขอนแกํน 
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        ๒) ลักษณะภูมิประเทศ   

จังหวัดกาฬสินธุ๑มีลักษณะภูมิประเทศแบํงออกได๎เป็น 3 ลักษณะ ได๎แกํ     
1) ลักษณะพื้นท่ีตอนบน ได๎แกํ บริเวณอ าเภอทําคันโท อ าเภอค ามํวง อ าเภอสามชัย อ าเภอนาคู

และอ าเภอเขาวง ซึ่งเป็นบริเวณแนวเทือกเขาภูพาน  มีภูเขาสลับซับซ๎อน และมีท่ีราบในบริเวณระหวํางหุบเขา
สลับกับปุาทึบ ได๎แกํ ปุาดงมูล และปุาดงแมํเผด บริเวณดังกลําวเป็นแหลํงต๎นน้ าล าธารหลํอเล้ียงจังหวัดกาฬสินธุ๑          
ท่ีส าคัญได๎แกํ ล าน้ าปาว และล าน้ าพาน มีเข่ือนล าปาวเพื่อเก็บกักน้ าไว๎ใช๎ในการเพาะปลูกท้ังในฤดูฝนและฤดูแล๎ง  

2) ลักษณะพื้นท่ีตอนกลาง ได๎แกํ บริเวณอ าเภอหนองกุงศรี อ าเภอสหัสขันธ๑ อ าเภอสมเด็จ อ าเภอห๎วยผ้ึง 
อ าเภอนามน อ าเภอกุฉินารายณ๑ และอ าเภอห๎วยเม็ก ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับกับปุาโปรํงและทํุงราบ  

3) ลักษณะพื้นท่ีตอนลําง  ได๎แกํ บริเวณอ าเภอยางตลาด อ าเภอเมืองกาฬสินธุ๑ อ าเภอรํองค า  
อ าเภอกมลาไสย อ าเภอดอนจาน และอ าเภอฆ๎องชัยลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบต่ าเป็นแหลํงเพาะปลูกท่ีส าคัญ
ของจังหวัดกาฬสินธุ๑ เป็นบริเวณท่ีรับน้ าชลประทาน จากโครงการชลประทานล าปาว และมีล าน้ าชี ล าน้ าพาน    
ล าห๎วย บึง และ หนองน้ าท่ัวไป 



 

3 
 

        ๓) ลักษณะภูมิอากาศ   

 ภูมิอากาศโดยท่ัวไปจะมีลักษณะคล๎ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ       
มีอากาศร๎อนและคํอนข๎างหนาวในฤดูหนาว โดยเฉล่ียแล๎วในปีหนึ่งๆ มีฝนตกประมาณ 113 วัน ฤดูฝน เริ่มประมาณ
ระหวํางกลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียในชํวง 30 ปี (ปี  2524-2553)             
ประมาณ 1,367.1 มิลลิเมตรตํอปี เดือนกันยายน เป็นเดือนท่ีฝนตกมากท่ีสุด เฉล่ียประมาณ 238  มิลลิเมตร      
ในปี พ.ศ.2562 อุณหภูมิเดือนเมษายน  41.4 องศาเซลเซียส ต่ าสุดในเดือนมกราคม 10.0 องศาเซลเซียส          
ปริมาณน้ าฝน 1,299.6 มิลลิเมตร จ านวนวันฝนตก ๙๘ วัน   
(ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

      ๔) ข้อมูลการปกครอง/ประชากร  

          ๔.๑) การปกครอง  
         จังหวัดกาฬสินธุ๑  แบํงการปกครองสํวนภูมิภาค ออกเป็น 18 อ าเภอ  135  ต าบล   

1,584 หมูํบ๎าน โดยมีอ าเภอ ดังนี้  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ๑ จ านวน 17 ต าบล 185 หมูํบ๎าน 
อ าเภอยางตลาด จ านวน 15 ต าบล 208 หมูํบ๎าน 
อ าเภอกุฉินารายณ๑  จ านวน    12 ต าบล 145 หมูํบ๎าน 
อ าเภอหนองกุงศร ี จ านวน   9 ต าบล 113 หมูํบ๎าน 
อ าเภอห๎วยเม็ก จ านวน   9 ต าบล   84 หมูํบ๎าน 
อ าเภอกมลาไสย จ านวน   8 ต าบล 111 หมูํบ๎าน 
อ าเภอสมเด็จ จ านวน   8 ต าบล   94 หมูํบ๎าน 
อ าเภอสหัสขันธ๑ จ านวน   8 ต าบล   85 หมูํบ๎าน 
อ าเภอเขาวง จ านวน   6 ต าบล   71 หมูํบ๎าน 
อ าเภอค ามํวง จ านวน   6 ต าบล   71 หมูํบ๎าน 
อ าเภอทําคันโท จ านวน   6 ต าบล   60 หมูํบ๎าน 
อ าเภอนามน  จ านวน   5 ต าบล   67 หมูํบ๎าน 
อ าเภอนาคู จ านวน   5 ต าบล   55 หมูํบ๎าน 
อ าเภอฆ๎องชัย จ านวน   5 ต าบล   48 หมูํบ๎าน 
อ าเภอดอนจาน จ านวน   5 ต าบล   48 หมูํบ๎าน 
อ าเภอห๎วยผ้ึง จ านวน   4 ต าบล   52 หมูํบ๎าน 
อ าเภอสามชัย จ านวน   4 ต าบล   47 หมูํบ๎าน 
อ าเภอรํองค า จ านวน   3 ต าบล   40 หมูํบ๎าน 

การปกครองส่วนท้องถ่ิน  จ านวนทั้งสิ้น  151  แห่ง  ประกอบด๎วย   
    -  องค๑การบริหารสํวนจังหวัด จ านวน  1  แหํง 
    -  เทศบาลเมือง จ านวน  2  แหํง     
    -  เทศบาลต าบล จ านวน 77  แหํง   
    -  องค๑การบริหารสํวนต าบล จ านวน  7๑  แหํง 

ท่ีมา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ๑, ส านักงานสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ๑ 
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         ๔.๒) ประชากร 

จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีประชากรท้ังส้ิน ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 25๖3 จ านวน 983,418 คน แยกเป็น
หญิง จ านวน 495,967 คนและชาย จ านวน 487,451 คน ประชากรสํวนใหญํอยูํในวัยท างาน  โดยอ าเภอท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุด ได๎แกํ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ๑ รองลงมาคือ อ าเภอยางตลาด และกุฉินารายณ๑  ความหนาแนํน    
ของประชากร 141.57 คน/ตารางกิโลเมตร 

ตารางจ าแนกประชากรตามกลุ่มอายุ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม % ชาย % หญิง 
00-04 22,233 20,951 43,260 2.36 2.23 
05-09 27,516 26,050 53,592 2.89 2.73 
10-14 29,022 27,595 56,617 2.99 2.86 
15-19 29,415 27,651  57,066 3.05 2.83 
20-24 30,997 30,901 61,898 3.28 3.29 
25-29 37,105 35,530 72,635 3.82 3.65 
30-34 36,266 33,975 70,241 3.75 3.52 
35-39 37,898 36,109 74,007 3.94 3.76 
40-44 39,497 38,737 78,234 4.09 4.05 
45-49 42,675 44,316 86,991 4.50 4.67 
50-54 42,587 44,779 87,366 4.28 4.45 
55-59 34,017 36,189 70,266 3.32 3.56 
60-64 25,791 28,508 34,299 2.53 2.78 
65-69 19,023 22,283 41,306 1.87 2.23 
70-74 14,138 17,477 31,615 1.38 1.69 
75-79 8,435 11,067 19,502 0.80 1.07 
80+ 7,708 11,507 19,215 0.66 1.13 

รวม 484,323 493,625 977,948 49.53 50.47 
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โครงสร้างประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563 

 

หมายเหตุ : โครงสร๎างประชากรใช๎ข๎อมูลผ๎ูท่ีมีสัญชาติไทย และมีช่ืออยูํในทะเบียนบ๎าน กรมการปกครอง 
      กระทรวงมหาดไทย 

  เมื่อน าข๎อมูลประชากรของจังหวัดกาฬสินธุ๑มาวิเคราะห๑ตามชํวงช้ันอายุแล๎ว พบวําโครงสร๎าง 
ประชากรของจังหวัดกาฬสินธุ๑เป็นรูปปิรามิดแบบรวงผ้ึง แสดงให๎เห็นวําประชากรของจังหวัดมีอัตราเด็กแรกเกิด      
0 – 4 ปีต่ า โดยจังหวัดกาฬสินธุ๑มีอัตราพึ่งพิงของประชากรวัยเด็ก จ านวน 153,367 คน หรือคิดเป็นร๎อยละ        
23.28 ซึ่งคําเฉล่ียของประเทศท่ีมีอัตราพึ่งพิงของประชากรวัยเด็ก อยูํท่ีร๎อยละ 27 (ท่ีมา : รายงานประจ าปี 
2563 ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 8 หน๎า 17) ในขณะท่ีประชากรวัยแรงงานชํวงอายุ 25 – 49 ปี มีจ านวนมาก   
ซึ่งถือเป็นประชากรวัยแรงงานท่ีจะสร๎างมูลคําและผลผลิตให๎กับจังหวัด ส าหรับในระยะ 20 ปีข๎างหน๎า โครงสร๎าง
ประชากรจังหวัดกาฬสินธุ๑จะประสบปัญหาประชากร วัยแรงงานน๎อยลง และมีประชากรอายุต้ังแตํ 60 ปีขึ้นไป
สูงขึ้น โดยจังหวัดกาฬสินธุ๑มีอัตราพึ่งพิงของประชากรวัยสูงอายุ จ านวน 145,937 คน หรือคิดเป็นร๎อยละ 
22.15 ซึ่งใกล๎เคียงกับคําเฉล่ียของประเทศท่ีมีอัตราพึ่งพิงของประชากรวัยสูงอายุ อยูํ ท่ีร๎อยละ 23 (ท่ีมา : 
รายงานประจ าปี 2563 ส านักงานเขตสุขภาพที่ 8 หน๎า 17) ในขณะท่ีประชากรวัยสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นจะเป็นภาระ
ตํองบประมาณของรัฐเพิ่มขึ้นในการจัดสวัสดิการและดูแลสุขภาพของประชากรสู งอายุ และต้ังแตํชํวงอายุ         
45-49 ปีขึ้นไป จะมีสัดสํวนของประชากรหญิงมากกวําประชากรชาย และมีประชากรในชํวงอายุ 45 – 54 ปี 
เพิ่มสูงขึ้นอยํางเห็นได๎ชัด ซึ่งสังเกตได๎จากปิรามิดท่ีโปุงออกในชํวงอายุดังกลําว ซึ่งสอดคล๎องกับการคาดการณ๑    
ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ อัตราสํวนพึ่งพิงประชากรสูงวัย จะเพิ่มจาก 8.4          
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ใน พ.ศ. 2553 เป็น 20.5 ใน พ.ศ. 2583 สํวนการเปล่ียนแปลงประชากร ท่ีชัดเจนท่ีสุด ได๎แกํ การลดลงของ
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน แตํมีการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ  จะน าไปสํูสังคมสูงวัยอยํางสมบูรณ๑ใน      
พ.ศ. 2566 และเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในพ.ศ. 2576 (ท่ีมา : รายงานการศึกษาผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงโครงสร๎างประชากรและข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายตํอการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย สิงหาคม 2562, ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ)  

 

 
ข้อมูลการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์  ณ วันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. 25๖3 

ที่ อ าเภอ ต าบล หมูํบ๎าน 
อบต.
(แหํง) 

เทศบาล
(แหํง) 

อปท. 
(แหํง) 

พื้นที่  
(ตร.กม.) 

ประชากร จ านวนบ๎าน 
(หลัง) ชาย หญิง รวม 

 1 เมืองกาฬสินธุ๑ 17 185 1 1๖ 17 691.524 71,049 74,124 145,173 51,032 
2 ยางตลาด 15 208 9 8 17 621.084 62,742 65,249 127,991 39,731 
3 กุฉินารายณ๑ 12 145 9 5 14 739.247 50,217 50,781 100,998 33,518 
4 หนองกุงศร ี 9 113 3 7 10 626.944 32,659 32,795 65,454 20,161 
5 ห๎วยเม็ก 9 84 7 4 11 291.011 25,392 25,375 50,767 15,649 
6 กมลาไสย 8 111 5 5 10 317.329 33,484 3๕,230 68,714 19,841 
7 สมเด็จ 8 94 4 5 9 454.095 3๐,588 3๑,268 61,856 20,739 
8 สหัสขันธ๑ 8 85 2 6 8 316.402 21,128 21,519 42,647 13,006 
9 เขาวง 6 71 2 4 6 205.105 16,841 17,221 34,062 13,922 

10 ค ามํวง 6 71 5 3 8 621.005 24,504 24,385 48,889 13,799 
11 ทําคันโท 6 60 1 5 6 393.549 18,964 19,061 ๓8,025 11,039 
12 นามน 5 67 4 2 6 245.329 18,145 18,133 36,458 11,640 
13 นาคู 5 55 4 2 6 203.092 15,440 15,688 31,128 10,009 
14 ฆ๎องชัย 5 48 4 1 5 136.247 1๓,212 1๓,497 26,709 7,449 
15 ดอนจาน 5 48 3 2 5 194.961 12,995 13,090 26,085 7,550 
16 ห๎วยผึ้ง 4 52 2 3 5 256.832 15,025 15,๒34 30,259 9,130 
17 สามชัย 4 47 4 0 4 550.853 12,907 12,505 25,412 7,510 
18 รํองค า 3 40 2 1 3 82.137 8,155 8,393 16,548 5,420 

รวม 135 1,584 71 79 150 6,946.746 483,447 493,728 977,175 311,145 

ท่ีมา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ๑ 
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    ๕) ศาสนา 

                   ประชากรสํวนใหญํของจังหวัดกาฬสินธุ๑นับถือศาสนาพุทธจึงมีวัดและส านักสงฆ๑ในพุทธศาสนา
กระจายอยูํท่ัวไปในจังหวัดข๎อมูล ณ เดือนมกราคม 256๔  มีวัดจ านวนท้ังส้ิน 955 แหํง  โดยเป็นวัดราษฎร๑
จ านวน 954 แหํง และพระอารามหลวง 1 แหํง   

ตารางแสดงข้อมูลส าคัญทางพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ข๎อมูลส าคัญ/ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

จ านวนวัด (แหํง) 900 905 925 955 
วัดราษฎร๑ (แหํง) 899 904 924 954 
-มหานิกาย (แหํง) 717 723 742 795 
-ธรรมยุติ (แหํง) 182 181 182 159 
พระอารามหลวง (แหํง) 1 1 1 1 
พระภิกษุสงฆ๑ (รูป) 3,803 4,962 N/A 3,441 
พุทธศาสนิกชน (คน) 985,118 984,465 982,533 976,295 

ท่ีมา : ๑. จ านวนวัดในประเทศ รายจังหวัด ปี 2555-ปัจจุบัน ,ส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ 
            ส านักนายกรัฐมนตรี 
        ๒. จ านวนพระภิกษุสงฆ๑ปี 2560 – 2561 ,ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ๑  
 ๓. จ านวนพระภิกษุสงฆ๑ปี 2563,ส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ,ส านักนายกรัฐมนตรี 
 ๔. N/A ไมํทราบขอ๎มูล 
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      ๖)  ประเพณีและวัฒนธรรม 

จังหวัดกาฬสินธุ๑มีการสืบสานประเพณีท๎องถิ่นอีสาน “ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี” เชํน งานมหกรรม
โปงลางแพรวา และงานกาชาด งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแหํงไหม งานบุญบั้งไฟตะไลล๎านบ๎านกุดหว๎า     
งานสรงน้ าพระธาตุยาคู งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ งานบุญคูณลาน และมหกรรมเส็งกลองกิ่ง 

ประเพณีท๎องถิ่นอีสาน“ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี” ค าวํา “ฮีต” คือ  “จารีต และ “สิบสอง” หมายถึง 
สิบสองเดือน ดังนั้น “ฮีตสิบสอง”จึงหมายถึงประเพณีท่ีชาวลาวในภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสตําง ๆ ท้ังสิบสอง
เดือนของแตํละป ีเป็นการผสมผสานพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตรเข๎ากับพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนา ขณะท่ี “คองสิบส่ี” เป็นค าและข๎อปฏิบัติคํูกับ “ฮีตสิบสอง”ค าวํา “คอง” แปลวํา แนวทาง หรือ ครรลอง 
ธรรมเนียมประเพณี และ “สิบส่ี” หมายถึง ข๎อวัตรหรือแนวทางปฏิบัติสิบส่ีข๎อ ดังนั้น “คองสิบส่ี” จึงหมายถึง    
ข๎อวัตรหรือแนวทางท่ีประชาชนทุกระดับ นับต้ังแตํพระมหากษัตริย๑ ผ๎ูมีหน๎าท่ีปกครองบ๎านเมือง พระสงฆ๑ และ    
คนธรรมดาสามัญพึงปฏิบัติสิบส่ีข๎อ 
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           ๗) ข้อมูลเศรษฐกิจ 

      ๗.๑) เศรษฐกิจโดยภาพรวม 
   ๗.1.1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 p (Gross Provincial Product: GPP) 

ณ ราคาประจ าปี มีมูลคําเทํากับ 58,617 ล๎านบาท  ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีมูลคํา 59,700 ล๎านบาท อยูํเทํากับ 
1,083 ล๎านบาท  

ตารางแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี 
กาฬสินธุ์   (หน่วย:ล้านบาท)  สัดส่วน 

กิจกรรมการผลิต 2559 r 2560 r 2561 p 2562 p  2559 r 2560 r 2561 p 2562 p 
ภาคเกษตร 13,025 13,070 14,237 13,552  24.3 23.6 23.8 23.1 
เกษตรกรรมการปุาไม๎  
และการประมง 

13,025 13,070 14,237 13,552 
 

24.3 23.6 23.8 23.1 

ภาคนอกเกษตร 40,587 42,404 45,463 45,065  24.3 23.6 23.8 23.1 
ด๎านอุตสาหกรรม 9,657 9,268 10,795 10,999  75.7 76.4 76.2 76.9 
การท าเหมืองแรํและ  
เหมืองหิน 

33 28 26 25 
 

18.0 16.7 18.1 18.8 

การผลิตอุตสาหกรม 8,732 8,333 9,951 10,051  0.1 0.1 0.0 0.0 
ไฟฟูา ก๏าซ และระบบ    
ปรับอากาศ 

761 766 673 775 
 

16.3 15.0 16.7 17.1 

การประปาและการจัดการ   
ของเสีย 

131 141 144 147 
 

1.4 1.4 1.1 1.3 

ด้านการบริการ 30,931 33,136 34,669 34,066  0.2 0.3 0.2 0.3 
การกํอสร๎าง 2,651 2,628 2,600 2,473  57.7 59.7 58.1 58.1 
การขายสํง การขายปลีก 
การซํอมแซมยานยนต๑    
และจักรยานยนต๑ 

6,286 6,652 7,268 7,062 
 4.9 4.7 4.4 4.2 

การขนสํงและสถานท่ี    
เก็บสินค๎า 

977 1,089 1,165 1,264  
11.7 12.0 12.2 12.0 

ท่ีพักแรมและบริการด๎าน
อาหาร 

163 214 241 303  1.8 2.0 2.0 2.2 

ข๎อมูลขําวสารและการ
ส่ือสาร 

289 380 375 435  0.3 0.4 0.4 0.5 

การเงินและการประกนัภัย 4,516 4,368 4,633 4,940  0.5 0.7 0.6 0.7 
กิจกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย๑ 

2,204 3,507 4,237 3,263  8.4 7.9 7.8 8.4 

กิจกรรมวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร๑ และ    
กิจกรรมทางวิชาการ 

45 47 49 56  4.1 6.3 7.1 5.6 

กิจกรรมการบริหารและ 30 40 42 45  0.1 0.1 0.1 0.1 
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กาฬสินธุ์   (หน่วย:ล้านบาท)  สัดส่วน 

กิจกรรมการผลิต 2559 r 2560 r 2561 p 2562 p  2559 r 2560 r 2561 p 2562 p 
บริการสนับสนุนอื่นๆ 
การบริหารราชการ  การ
ปูองกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 

2,117 2,221 2,356 2,385  0.1 0.1 0.1 0.1 

การศึกษา 9,318 9,529 9,102 9,059  3.9 4.0 3.9 4.1 
กิจกรรมด๎านสุขภาพและ 
งานสังคมสงเคราะห๑ 

1,632 1,723 1,879 1,975  17.4 17.2 15.2 15.5 

ศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ 

79 94 111 131  3.0 3.1 3.1 3.4 

กิจกรรมการบริการด๎าน
อื่นๆ 

623 644 612 675  0.1 0.2 0.2 0.2 

ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด 53,612 55,474 59,700 58,617  7.4 4.0 8.2 -1.3 

ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด
ต่อคน (บาท) 

66,296 68,930 74,559 73,587  6.8 4.0 6.7 -1.3 

ประชากร (1,000 คน) 809 805 801 797  -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 

ท่ีมา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
หมายเหตุ : p (preliminary) หมายถึง คํารายปีท่ีได๎จากการประมวลผลข๎อมูลเบ้ืองต๎น และ 
               r หมายถึง revised หรือการปรับปรุงข๎อมูลย๎อนหลัง 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) 
กาฬสินธุ์   (หน่วย:ล้านบาท)  อัตราการเปลี่ยนแปลง 

กิจกรรมการผลติ 2559 r 2560 r 2561 p 2562 p  2559 r 2560r 2561 p 2562 p 
ภาคเกษตร 6,620 6,463 7,164 6,957  3.0 -2.4 10.9 -2.9 
เกษตรกรรมการปุาไม๎  
และการประมง 6,620 6,463 7,164 6,957  3.0 -2.4 10.9 -2.9 

ภาคนอกเกษตร 25,886 26,665 29,655 28,754  2.7 3.0 11.2 -3.0 
ภาคอุตสาหกรรม 5,914 5,705 7,984 7,914  1.6 -3.5 39.9 -0.9 
การท าเหมืองแรํและ   
เหมืองหิน 20 17 16 14  20.3 -17.2 -5.7 -12.8 

การผลิตอุตสาหกรรม 5,058 4,859 7,023 6,889  0.6 -3.9 44.5 -1.9 
ไฟฟูา ก๏าซ และระบบ    
ปรับอากาศ 718 714 705 803  8.8 -0.6 -1.4 13.9 

การประปาและการจัดการ   
ของเสีย 72 79 80 84  15.6 9.5 2.3 4.2 

ภาคการบริการ 19,439 20,422 21,071 20,288  3.0 5.1 3.2 -3.7 
การกํอสร๎าง 1,899 1,852 1,804 1,707  1.1 -2.5 -2.6 -5.4 
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กาฬสินธุ์   (หน่วย:ล้านบาท)  อัตราการเปลี่ยนแปลง 

กิจกรรมการผลติ 2559 r 2560 r 2561 p 2562 p  2559 r 2560r 2561 p 2562 p 
การขายสํง การขายปลีก 
การซํอมแซมยานยนต๑    
และจักรยานยนต๑ 

3,485 3,592 3,847 3,662  4.0 3.1 7.1 -4.8 

การขนสํงและสถานท่ี    
เก็บสินค๎า 670 741 792 841  5.1 10.5 7.0 6.1 

ท่ีพักแรมและบริการ    
ด๎านอาหาร 121 152 164 198  -0.8 24.9 8.5 20.4 

ข๎อมูลขําวสารและ      
การส่ือสาร 361 460 463 540  -12.3 27.3 0.7 16.6 

การเงินและการประกนัภัย 3,122 3,014 3,241 3,328  24.3 -3.5 7.5 2.7 
กิจกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย๑ 2,350 3,723 4,466 3,419  11.2 58.4 20.0 -23.4 

กิจกรรมวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร๑ และ 
กิจกรรมทางวิชาการ 

41 42 44 49  25.6 4.2 2.7 12.9 

กิจกรรมการบริหารและ
บริการสนับสนุนอื่นๆ 19 25 26 28  -2.5 32.1 3.9 6.4 

การบริหารราชการ      
การปูองกันประเทศ และ
การประกันสังคม       
ภาคบังคับ 

1,223 1,243 1,283 1,269  -5.4 1.6 3.2 -1.1 

การศึกษา 4,696 4,679 4,368 4,260  -4.7 -0.4 -6.6 -2.5 
กิจกรรมด๎านสุขภาพและ
งานสังคมสงเคราะห๑ 1,005 1,029 1,092 1,123  2.3 2.3 6.1 2.9 

ศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ 63 75 87 104  34.8 18.0 16.1 19.1 

กิจกรรมบริการด๎านอื่นๆ 437 449 421 459  2.6 2.7 -6.2 9.0 
ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด 
(ปริมาณลกูโซ่) 32,695 33,251 36,951 35,842  2.8 1.7 11.1 -3.0 

 

๗.๑.๒) ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    ดัชนีราคาผลิตภัณฑ๑จังหวัด ในปี 2562 เทํากับ 163.5 เพิ่มขึ้นจาก 161.6 ในปี 2561 หรือ

ขยายตัวร๎อยละ  1.90 เพิ่มข้ึนจากดัชนีราคาภาคนอกเกษตรเพิ่มข้ึนร๎อยละ 3.40 ดังตารางเปรียบเทียบดัชนีราคา
ข๎างลําง 
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ตารางเปรียบเทียบดัชนีราคา 

สาขาการผลิต มูลคํา อัตราการขยายตัว (ร๎อยละ) 

2560 r 2561 r 2562p 2561 r 2562 p 

ดัชนีราคาผลิตภัณฑ๑จังหวัด 166.8 161.6 163.5 -3.2 1.2 

 - ดัชนีราคาภาคเกษตร 202.2 198.7 194.8 -1.74 -1.98 

 - ดัชนีราคาภาคนอกเกษตร 159.0 153.3 156.7 -3.6 2.2 

ดัชนีราคาผ๎ูบริโภคจังหวัด 97.4 103.2 100.0 5.9 -3.1 

ดัชนีราคาผ๎ูผลิต 102.1 102.5 100.7 0.4 -1.0 

ท่ีมา : 1. ส านักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ๑ (ดัชนีราคาผลิตภัณฑ๑จังหวัด) 
         ๒. ส านักงานพาณิชย๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ (ดัชนีราคาผ๎ูบริโภค และดัชนีราคาผ๎ูผลิต) 

7.1.3) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
          อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ๑มวลรวมของจังหวัด ปี 2562 แบบปริมาณลูกโซํ (ปีอ๎างอิง     

พ.ศ. 2545)  ในปี 2562 พิจารณาจากมูลคําเพิ่ม ณ ราคาคงท่ี หดตัวร๎อยละ 3.0 จากท่ีขยายตัวร๎อยละ 11.1    
ในปี 2561 เป็นผลมาจากภาคเกษตร  หดตัวร๎อยละ 2.9 และ ภาคนอกเกษตร หดตัวร๎อยละ 3.0 โดยเฉพาะ
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย๑ หดตัวร๎อยละ 23.40  
           การผลิตภาคการเกษตร ในปี 2562 หดตัวร๎อยละ 2.9 โดยการปรับลดลงขึ้นนั้น         
มีสาเหตุผลผลิตพืชท่ีส าคัญ เชํน ข๎าวนาปรังลดลง เนื่องจากเกษตรกรลดพื้นท่ีปลูก 

          การผลิตภาคนอกเกษตร ในปี 2562 หดตัวร๎อยละ 3.0 เนื่องจากการหดตัวลงหลาย
สาขา เชํน กิจกรรมอสังหาริมทรัพย๑ 

  7.1.4) โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                 โครงสร๎างเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ๑ พ.ศ. ๒๕62 ขึ้นอยูํกับการผลิตภาคเกษตร มีมูลคํา 
13,552  ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 23.1 ของผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด โดยมีสาขาเกษตรกรรมการปุาไม๎ และการ
ประมง และการผลิตภาคนอกเกษตร มีมูลคํา 45,065 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 76.9 ของผลิตภัณฑ๑มวลรวม
จังหวัด ประกอบด๎วยสาขาท่ีส าคัญได๎แกํ สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ร๎อยละ 11.8 สาขาการศึกษาร๎อยละ 15.5 
สาขาอุตสาหกรรม ร๎อยละ 17.1 สาขาการขายสํง การขายปลีก ร๎อยละ 12.0 สาขาตัวกลางทางการเงินร๎อยละ 
8.4 สาขาอสังหาริมทรัพย๑ร๎อยละ 5.6 สาขากํอสร๎างร๎อยละ 4.2 สาขาการบริหารราชการร๎อยละ 4.1  สาขา
สุขภาพและสังคมสงเคราะห๑ร๎อยละ 3.4  และอื่นๆ ร๎อยละ 5.9 การผลิตท้ัง 2 ภาค จ าแนกออกเป็น 19 สาขา 
ดังนี้ 
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1. สาขาเกษตรกรรม ปุาไม๎  สัดสํวนร๎อยละ  23.1 มูลคํา 13,552 ล๎านบาท 
    และการประมง  
2. สาขาการผลิตอุตสาหกรรม สัดสํวนร๎อยละ 17.1 มูลคํา   10,051 ล๎านบาท 
3. สาขาการศึกษา  สัดสํวนร๎อยละ 15.4 มูลคํา   9,059 ล๎านบาท 
4. สาขาการขายสํง ขายปลีกฯ สัดสํวนร๎อยละ 12.1 มูลคํา   7,062 ล๎านบาท 
5. การเงินและการประกันภัย สัดสํวนร๎อยละ   8.4 มูลคํา   4,940 ล๎านบาท  
6. สาขากิจกรรมเกี่ยวกับ  สัดสํวนร๎อยละ   5.6 มูลคํา   3,263 ล๎านบาท 
    อสังหาริมทรัพย๑  
7. สาขากํอสร๎าง   สัดสํวนร๎อยละ   4.2 มูลคํา   2,473 ล๎านบาท 
8. สาขาการบริหารราชการ สัดสํวนร๎อยละ   4.1 มูลคํา   2,385 ล๎านบาท 
9. สาขากิจกรรมด๎านสุขภาพและ สัดสํวนร๎อยละ   3.4 มูลคํา   1,975 ล๎านบาท 
    สังคมสงเคราะห๑    
10. สาขาอื่น ๆ   สัดสํวนร๎อยละ   6.6 มูลคํา   3,857 ล๎านบาท 

 
  

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ์  ปี 2559-2562 
GPP ปี 2559 r 2560r 2561p 2562 p 

ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ  
ราคาประจ าปี (ล๎านบาท) 

53,612 55,474 59,700 58,517 

ผลิตภัณฑ๑มวลรวมเฉล่ียตํอคนตํอปี (บาท) 66,296 68,930 74,559 73,587 

อัตราการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ๑       
มวลรวมเฉล่ียตํอคนตํอปี (ร๎อยละ)  

+2.8 +1.7 +11.1 -3.0 

  

เกษตรกรรม 
23.3% 

การผลิตอุตสาหกรรม 
17.1 % 

การศึกษา 
15.4% 

ขายสํง ขายปลีก 
12.1% 

อสังหาริมทรพย๑ 
5.6  % 

การเงินและการประกันภัย 
8.4  % 

กํอสร๎าง 
4.2 % 

บริหารราชการ 4.1 % 

สุขภาพ 
3.4 %  

อ่ืนๆ 
6.6 % 

โครงสร้างเศรษฐกจิของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 
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 ๘) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

         ๙) ด้านการเกษตร 

 จังหวัดกาฬสินธุ๑  มีพื้นท่ี 6,946.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,341,716 ไรํ มีเนื้อท่ีถือครอง   
เพื่อการเกษตรในปี พ.ศ. 2563 รวมท้ังส้ิน 2,832,890 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 65.25 ของพื้นท่ีท้ังหมด และ
เกษตรกรที่ได๎ขึน้ทะเบียนเกษตรกรทั้งส้ิน 274,107 ครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ 88.10 ของครัวเรือนท้ังจังหวัด 

         (ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ๑/ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ๑/ส านักงานปศุสัตว๑
จังหวัดกาฬสินธุ๑/ส านักงานการยางฯ กาฬสินธุ๑ ณ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

 ๙.1) ผลผลิตข้าว 

    “ข๎าว” เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกาฬสินธุ๑ และมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด โดยท่ัวไปจะเป็น
การปลูกข๎าวนาปี และข๎าวนาปรัง ตํอมาจังหวัดได๎สํงเสริมการปลูกข๎าวหอมมะลิปลอดภัย (GAP)และข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ 

ตารางแสดงข้อมูลการผลิตข้าวนาปี 
ที ่ พ.ศ. พื้นที่ปลกู (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิตรวม (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ปริมาณจ าหน่าย

(ตัน) 
รายได้จากการจ าหน่าย 

(บาท) 
ราคา/ตัน 
(บาท) 

1 2559/60 1,444,033 1,426,292 529,582.94 367 207,929.95 2,370,401,430 11,400 

2 2560/61 1,442,455 1,257,993 491,983 368 170,330.95 1,873,640,450 11,000 

3 2561/62 1,470,036 1,424,566 527,097 370 205,444.95 2,341,177,930.58 11,395.64 

4 2562/63 1,485,635 1,378,278 513,207 372 191,154.66 2,641,355,773.31 13,817.90 

5 2563/64 1,506,892 1,481,973 553,665 374 231,061.62 2,406,586,405.53 10,415.34 

 

         ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ๑              
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  จังหวัดกาฬสินธุ๑มีการปลูกข๎าวนาปีในปีการผลิต 2563/2564 จ านวน  1,506,892 ไรํ โดยมี
การปลูกเพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2562/2563 จ านวน 21 ,257 ไรํ (ปีการผลิต 2562/2563 ปลูกข๎าวนาปี 
1,485,635 ไรํ) หรือมีการปลูกข๎าวนาปีเพิ่มขึ้น ร๎อยละ +1.43 มีผลผลิตรวม 553,665 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีการ
ผลิต 2562/2563 จ านวน 40,458 ตัน เพิ่มขึ้นร๎อยละ +7.88 และ ผลผลิตเฉล่ียตํอไรํ 374 กิโลกรัมตํอไรํ 
เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2562/2563 จ านวน 2 กิโลกรัมตํอไรํ หรือเพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ +0.54 อยํางไรก็ตาม
จังหวัดกาฬสินธุ๑ยังมีผลผลิตตํอไรํคํอนข๎างต่ าเมื่อเทียบกับคําเฉล่ียของผลผลิตข๎าวตํอไรํเฉล่ียท้ังประเทศ            
โดยผลผลิตข๎าวตํอไรํของประเทศไทยเทํากับ 453 กิโลกรัมตํอไรํ หรือต่ ากวําคําเฉล่ียของประเทศร๎อยละ -22 

          การปลูกข๎าวนาปีของจังหวัดกาฬสินธุ๑  ต้ังแตํปีการผลิต 2559/2560 ถึงปีการผลิต 
2563/2564 จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น เป็นผลมาจากราคาข๎าวนาปีท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแตํละปีการผลิต และ
จากนโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุนปลูกพืชชนิดอื่นแทนข๎าวเพื่อให๎เกษตรกรมีรายได๎มากกวําการปลูกข๎าว แตํภาพรวม
แล๎วต้ังแตํปีการผลิต 2559/2560 จังหวัดกาฬสินธุ๑มีการปลูกข๎าวนาปีเพิ่มขึ้นทุกปีการผลิต ยกเว๎นปีการผลิต 
2560/61 ท่ีเกษตรกรมีการปลูกข๎าวนาปีน๎อยกวําปีการผลิต 2559/2560 เล็กน๎อย จ านวน 1,578 ไรํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ๑          
 

ตารางแสดงข้อมูลการผลิตข้าวนาปรัง 

 
 

ที่ ปีการผลิต พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่เก็บ
เก่ียว (ไร่) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ปริมาณจ าหน่าย
(ตัน) 

รายได้จากการจ าหน่าย 
(บาท) 

ราคา/ตัน 
(บาท) 

1 2558/59 261,982 259,362 156,891.48 604.91 154,271.66 1,388,444,954.04 9,000.00 
2 2559/60 291,752 291,752 175,051.20 600 171,550.17 1,715,501,700 10,000 
3 2560/61 280,616 279,970 179,274 640 175,688.52 2,191,011,532.92 12,471 
4 2561/62 289,865 288,518 180,422 625 176,813.56 1,643,482,040.20 9,295 
5 2562/63 292,638 289,322 186,614 645 182,881.72 2,113,106,401.56 11,554.50 
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         จังหวัดกาฬสินธุ๑มีการปลูกข๎าวนาปรังในปีการผลิต 2562/2563 จ านวน  292,638 ไรํ  โดยมีการปลูก
เพิ่มข้ึนจากปีการผลิต 2561/2562 จ านวน 2,772 ไรํ (ปีการผลิต 2561/2562 ปลูกข๎าวนาปรัง 289,865 ไรํ) 
หรือมีการปลูกข๎าวนาปรังเพิ่มขึ้น ร๎อยละ +0.96 มีผลผลิตรวม 186,614 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 
2561/2562 จ านวน 6,192 ตัน เพิ่มข้ึนร๎อยละ +3.43  และ ผลผลิตเฉล่ียตํอไรํ 645 กิโลกรัมตํอไรํ เพิ่มขึ้น
มากกวําปีการผลิต 2561/2562 จังหวัดกาฬสินธุ๑มีผลผลิตตํอไรํสูงกวําคําเฉล่ียของประเทศเล็กน๎อย โดยผลผลิต
ข๎าวนาปรังตํอไรํของประเทศไทยเทํากับ 631 กิโลกรัมตํอไรํ การปลูกข๎าวนาปรังของจังหวัดกาฬสินธุ๑ ต้ังแตํปีการ
ผลิต 2558/2559 ถึงปีการผลิต 2562/2563 มีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น โดยปีการผลิต 2562/2563 ราคา   
ตํอตันอยูํ ท่ี 11,554.50 บาทตํอตัน เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2561/2562 ร๎อยละ +24.31 (ปีการผลิต 
2561/2562 ราคาตํอตันเทํากับ 9,295 บาทตํอตัน) มีรายได๎จากการจ าหนําย 2,113,106,401.56 บาท
ส าหรับปีการผลิตท่ีข๎าวนาปรังมีราคาตํอตันดีท่ีสุดต้ังแตํปีการผลิต 2558/2559  - ปีการผลิต 2562/63 คือ ปี
การผลิต 2560/61 มีราคาตํอตันเทํากับ 12,471 บาทท าให๎มีรายได๎จากการจ าหนําย 2,191,011,532.92 บาท      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงข้อมูลการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย (GAP) 

                              ท่ีมา : ศูนย๑เมล็ดพันธุ๑ข๎าวกาฬสินธุ๑        

ที่ ปีการผลิต พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเก่ียว 
(ไร่) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ปริมาณ
จ าหน่าย(ตัน) 

รายได้จากการ
จ าหน่าย (บาท) 

ราคา/ตัน 
(บาท) 

3 2559/60 6,664 6,664 2,532.32 380 2,532.32 25,323,200 10,000 

4 2560/61 11,061.7 9,186.75 3,582.83 390 3,582.83 53,742,450 15,000 

5 2561/62 4,602.50 4,602.50 1,679.91 365 1,679.91 23,518,775 14.000 

6 2562/63 2,880 2,880 1,071.36 372 1,071.36 15,068,678.40 14,065 

7 2563/64 4,784 4,784 1,789.22 374 1,789.22 19,513,233.32 10,906 
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            จังหวัดกาฬสินธุ๑มีการปลูกข๎าวหอมมะลิปลอดภัย (GAP) ในปีการผลิต 2563/64 จ านวน 4,784 ไรํ  
โดยมีการปลูกเพิ่มข้ึนจากปีการผลิต 2562/63  จ านวน 1,904 ไรํ (ปีการผลิต 2562/63 ปลูกข๎าวหอมมะลิ
ปลอดภัย (GAP) 2,880 ไรํ) หรือมีการปลูกข๎าวหอมมะลิปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้นร๎อยละ 66.11 มีผลผลิตรวม 
1,789.22 ตัน เพิ่มข้ึนจากปีการผลิต 2562/63 จ านวน 717.86 ตัน เพิ่มขึ้นร๎อยละ +67.00 ผลผลิตเฉล่ีย
ตํอไรํ 374 กิโลกรัมตํอไรํ เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2562/63 จ านวน 2 กิโลกรัมตํอไรํ หรือเพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ 
+0.51  การปลูกข๎าวหอมมะลิปลอดภัย (GAP) ต้ังแตํปีการผลิต 2559/60 ถึงปีการผลิต 2563/64 มีการ
เพิ่มข้ึน และลดลง ไมํสม่ าเสมอ ในด๎านของราคามีแนวโน๎มท่ีดีขึ้นในชํวงปีการผลิต 2559/60 – 2560 - 2561 
โดยปีการผลิต 2560/61 ราคาตํอตันอยูํท่ี 15,000 บาทตํอตัน เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2559/60 ร๎อยละ 50 
(ปีการผลิต 2559/60 ราคาตํอตันเทํากับ  10,000 บาทตํอตัน) โดยการผลิตรอบ 5 ปี ในปีการผลิต 
2560/2561 มีราคาตํอตันสูงท่ีสุด คือ 15 ,000 บาท/ตัน และด๎านรายได๎จากการจ าหนํายปีการผลิต 
2560/61  มีรายได๎รวมมากกวําทุกปีการผลิต โดยในปีการผลิต 2562/2563 มีการเพาะปลูกลดลงจึงมีผล     
ท าให๎ผลผลิตและมูลคําลดลงมากกวําทุกปีการผลิตในรอบ ๕ ปีท่ีผํานมา 

 
แสดงข้อมูลการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

 

ท่ี ปีการผลิต พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่เก็บ
เก่ียว (ไร่) 

ผลผลิต
รวม (ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ปริมาณ
จ าหน่าย

(ตัน) 

รายได้จากการ
จ าหน่าย (บาท) 

ราคา/ตัน 
(บาท) 

1 2558/59 55.00 55.00 20.25 368.12 20.25 242,467.73 11,975.84 

2 2559/60 1,643.1 1,643.1 657.24 400 657.24 8,544,120 13,000 

3 2560/61 14,568.1 14,568.1 5,827.24 400 5,827.24 87,408,600 15,000 

4 2561/62 1,498 1,498 498.815 355 498.815 6,983,410 14,000 

5 2562/63 1,155 1,155 346.500 300 346.50 6,583,500 19,000 

 

      ท่ีมา : ศูนย๑เมล็ดพันธุ๑ข๎าวกาฬสินธุ๑    

               จังหวัดกาฬสินธุ๑มีการปลูกข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ ในปีการผลิต 2562/63 จ านวน  1,155 ไรํ  โดยมี
การปลูกลดลงจากปีการผลิต 2561/62 จ านวน 340 ไรํ (ปีการผลิต 2561/62 ปลูกข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ 
1,5498 ไรํ) หรือมีการปลูกข๎าวหอมมะลิปลอดภัย (GAP) ลดลงร๎อยละ -22.70  มีผลผลิตรวม 346.500 ตัน 
ลดลงจากปีการผลิต 2561/62 จ านวน -152.32 ตัน ลดลงร๎อยละ -30.50  ผลผลิตเฉล่ียตํอไรํ 300 กิโลกรัม
ตํอไรํ ลดลงเมื่อเทียบกับปีการผลิต 2561/62 การปลูกข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ของจังหวัดกาฬสินธุ๑ ต้ังแตํปีการผลิต 
2558/2559 ถึงปีการผลิต 2562/63 เพิ่มขึ้นสูงสุดมากถึง 14,513.1 ไรํ  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 26,387.5  
ในปีการผลิต 2560/61 เนื่องจากในปีการผลิต 2558/59  มีการปลูกเพียง 55 ไรํ ในด๎านของราคามีแนวโน๎มท่ี
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ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง จนถึงปีการผลิต 2562/63 โดยปีการผลิต 2562/2563 ราคาตํอตันอยูํท่ี 19,000 บาท   
ตํอตัน เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2558/59  ร๎อยละ +58.65  (ปีการผลิต 2558/59 ราคาตํอตันเทํากับ  
11,975.84 บาทตํอตัน) โดยการผลิตรอบ 5 ปี แตํในด๎านรายได๎จากการจ าหนํายปีการผลิต 2560/61          
มีรายได๎รวมมากกวําปีการผลิต 2562/63 เนื่องจากมีพื้นท่ีปลูกข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑มากกวํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       

๙.2) ผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
                  จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีพืชเศรษฐกิจ ท่ีส า คัญ ท่ีสร๎ างรายไ ด๎ให๎แกํ จังหวัดไ ด๎แกํ                

มันส าปะหลัง และอ๎อยโรงงาน และมีพืชเศรษฐกิจรอง ได๎แกํ ยางพารา แตงโม  ปาล๑มน้ ามัน และพุทรา 

  ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ปี 2559-2562 
ที่ พืชเศรษฐกิจ พ.ศ. ผลผลิตรวม (ตัน) พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 
แหล่งปลูกที่ส าคัญ ปริมาณจ าหน่าย

(ตัน) 
มูลค่าการจ าหน่าย 

(บาท) 
1 มันส าปะหลัง 2559 761,819.62 244,421 เมืองกาฬสินธุ๑ หนองกุงศรี  

กุฉินารายณ๑ สหัสขันธ๑ และ
ดอนจาน 

761,819.62 555,428,240 
  2560 875,616 246,453 875,616 1,339,692,480 
  2561 856,325 241,523 856,325 2,183,628,750 
  2562 904,922 253,485  904,922 1,967,300,428 
  2563 971,296 274,692    971,296 1,826,036,480 

2 อ๎อยโรงงาน 2559 4,115,022.17 396,151 หนองกุงศรี กุฉินารายณ๑ 
ทําคันโท สามชัย ห๎วยเม็ก
และค ามํวง 

4,115,022.17 4,165,719,373 
  2560 4,147,590 404,091 4,147,590 4,354,969,500 
  2561 4,558,215 385,897 4,558,215 4,011,229,200 
  2562 5,296,986 459,409  5,296,986 3,146,409,684 
  2563 3,199,296 388,640  3,199,296 2,153,126,208 

3 ยางพารา 
 

2559 26,708.79 198,268 กุฉินารายณ๑ เมืองกาฬสินธุ๑  
หนองกุงศรี ค ามํวงและ
ดอนจาน 
 

26,708.79 1,201,895,325 
2560 26,363.33 191,113 26,363.33 795,908,932 
2561 28,779 190,969 28,779 116,209,602 

  2562 36,658 204,120 36,658 694,213,807 
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การผลิตข้าวข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

พ้ืนที่ปลูก (ไรํ) ผลผลิตรวม (ตัน) รายได๎จากการจ าหนําย (บาท) 
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ที่ พืชเศรษฐกิจ พ.ศ. ผลผลิตรวม (ตัน) พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

แหล่งปลูกที่ส าคัญ ปริมาณจ าหน่าย
(ตัน) 

มูลค่าการจ าหน่าย 
(บาท) 

  2563 36,142 202,544  36,142 769,667,382 
4 ปาล๑มน้ ามัน 2559 1,138 3,341 กุฉินารายณ๑ หนองกงุศรี    

ค ามํวง ดอนจาน และ    
นามน 

1,138 6,156,580 
  2560 5,037 5,355 5,037 5,973,044 
  2561 6,830 5,396 6,830 9,075,150 
  2562 7,692 6,276  7,692 19,999,200 
  2563 7,783 6,273  7,783 33,248,976 

5 พุทรา 2558 1,347.89 1,401 ค ามํวง ดอนจาน  
เมืองกาฬสินธุ๑ ทําคันโท 
และสหัสขันธ๑ 

1,347.89 24,545,076 
  2559 1,347.89 1,399 1,347.89 23,532,762 
  2560 1,350.49 1,401 1,350.49 23,633,575 
  2561 1,350.90 1,406  1,350.90 24,478,308 
  2562 1,352.65 1,707  1,352.65 29,081,975 

ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ๑ ข๎อมูล ณ วันท่ี 3 กันยายน 256๔  

  จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีจ านวนสัตว๑เศรษฐกิจท่ีสร๎างรายได๎ให๎แกํจังหวัด ได๎แกํ โคเนื้อ ไกํเนื้อ ไกํไขํ     
เป็ดไข ํกระบือ สุกร และโคนม ตามล าดับ โดยมีจ านวนเกษตรกรผ๎ูเล้ียงสัตว๑เศรษฐกิจมากท่ีสุดคือ เกษตรกรผ๎ูเล้ียง
ไกํ รองลงมาคือ เกษตรกรผ๎ูเล้ียงโคเนื้อ และเกษตรกรผ๎ูเล้ียงเป็ดตามล าดับ ต้ังแตํปี 255๙ – 25๖๑ มีจ านวน
เกษตรกรและจ านวนสัตว๑เศรษฐกิจเพิ่มข้ึนทุกปี  เนื่องจากเกษตรกรสนใจประกอบอาชีพด๎านปศุสัตว๑มากขึ้น และมี
นโยบายจากภาครัฐสนับสนุน สร๎างแรงจูงใจด๎านปศุสัตว๑ 

ตารางแสดงจ านวนสัตว์เศรษฐกิจและจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
ปี พ.ศ. ไกํท้ังหมด เป็ดท้ังหมด 

จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร 

๒๕๕๙ ๑,๖๖๕,๐๓๘ 66,082 ๑๘๓,๒๐๓ 10,409 

๒๕๖๐ ๒,๐๓๘,๕๖๓ ๗๐,๐๓๒ ๒๓๕,๘๐๘ ๑๒,๐๑๓ 

๒๕๖๑ ๒,๒๘๖,๔๕๓ ๗๕,๔๗๘ ๒๙๒,๕๘๘ ๑๒,๑๒๕ 

2562 2,344,832 75,464 286,748 12,036 

2563 2,424,021 76,460 297,797 11,775 

ปี พ.ศ. กระบือ สุกร 

จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร 

๒๕๕๙ ๑๕,๑๗๙ 3,700 ๔๑,๔๓๘ 3,101 
๒๕๖๐ ๑๙,๗๑๗ ๔,๑๔๓ ๕๑,๒๗๒ ๓,๑๗๙ 
๒๕๖๑ ๒๒,๐๕๓ ๔,๖๐๙ ๖๐,๘๗๙ ๓,๒๖๘ 
2562 22,972 4,750 60,810 3,224 
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โคนม 

2563 24,295 4,940 65,239 2,931 
 ปี พ.ศ. โคเนื้อ โคนม 

จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร 
๒๕๕๙ 54,339 14,702 168 23 
๒๕๖๐ ๖๖,๕๙๐ ๑๕,๓๖๕ ๔๔๒ ๓๔ 

๒๕๖๑ ๘๐,๙๖๒ ๑๘,๒๙๑ ๖๘๙ ๔๒ 

2562 85,257 18,731 733 46 

2563 91,438 19,511 729 50 

ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว๑จังหวัดกาฬสินธุ๑   
 
๙.๓) การท าประมง 
     ต้ังแตํปี 2559-2563 จังหวัดกาฬสินธุ๑มีการจับสัตว๑น้ าจากแหลํงน้ าธรรมชาติ โดยเฉล่ีย 

5,917,134.738 กิโลกรัม มีการเพาะเล้ียงสัตว๑ท่ีท ารายได๎ให๎แกํจังหวัด เชํน กุ๎งก๎ามกราม และปลา
กระชัง CP 
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ท่ี พ.ศ. จับจากแหล่งน้ าธรรมชาติ (กก.) การเพาะเลี้ยง (กก.) 

1 2559 7,235,504 3,836,035.00 

2 2560 7,397,279.20 4,027,836.75 

3 2561 7,471,251.99 4,108,393.48 

4 2562 604,108.50 2,412,331.81 

5 2563 6,882,570 2,759,336.98 

 
ตารางแสดงการจดทะเบียนเปน็ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ าแนกเป็นรายอ าเภอ 

 
ท่ีมา: ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ๑ 

อ าเภอ ประเภทการจดทะเบียน ประเภทฟาร๑ม 

บุคคล
ธรรมดา 

นิติบุคคล จ านวน
ผู๎ประกอบการ

ทั้งหมด 

แบบพาณิชย๑ แบบยังชีพ เพาะฟักอยําง
เดียว 

เพาะฟัก/
อนุบาล 

อนุบาลอยําง
เดียว 

เมือง 969 2 971 158 851 1 3 20 

กมลาไสย 1146 - 1146 102 1214 - 1 - 

รํองค า 225 - 225 2 233 - - 1 

กุฉินารายณ๑ 1111 - 1111 9 1276 - 2 - 

เขาวง 631 - 631 23 705 - - - 

ยางตลาด 4325 2 4327 1306 3475 - 3 7 

ห๎วยเม็ก 740 - 740 126 691 - - - 

สหัสขันธ๑ 586 - 586 44 582 - - - 

ค ามํวง 154 - 154 4 155 - - - 

ทําคันโท 115 - 115 - 119 - - - 

หนองกุงศรี 512 - 512 333 185 - - - 

สมเด็จ 468 - 468 7 483 1 - - 

ห๎วยผึ้ง 422 - 422 22 439 - - - 

สามชัย 39 - 39 1 40 - - - 

นาคู 278 - 278 1 323 - - - 

ดอนจาน 883 - 883 5 895 - - - 

ฆ๎องชัย 121 - 121 6 116 - - - 

รวม 12,725 4 12,729 2,149 11,782 2 9 28 
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ส าหรับการผลิตกุ๎งก๎ามกรามนั้น ในปี 256๓ จังหวัดกาฬสินธุ๑มีจ านวนผ๎ูเล้ียงกุ๎งก๎ามกราม 
จ านวน 1,100 ราย เนื้อท่ีรวม 8,573.25 ไรํ ผลผลิต 2,914.00 ตัน มูลคํา 728.50 ล๎านบาท ปัญหาท่ี     
ผํานมาเกษตรกรประสบกับการสํงน้ าผํานคลองชลประทานไมํตํอเนื่อง บํอเล้ียงกุ๎งของเกษตรกร สํวนใหญํคํอนข๎าง
ต้ืนประมาณ 80 เซนติเมตร ตากบํอลอกเลนก๎นบํอไมํเหมาะสม ปลํอยกุ๎งในอัตราท่ีหนาแนํน ไมํน าเครื่องตีน้ ามา
ใช๎ในการเพิ่มออกซิเจนในชํวงวิกฤติสภาพอากาศปิดและไมํมีบํอพักน้ า แนวทางการเพิ่มผลผลิตให๎มากขึ้นกวําเดิม 
15 เปอร๑เซ็นต๑หรือประมาณ 250 ตันหรือคิดเป็นมูลคํา 63 ล๎านบาท โดยสํงเสริมแนะน าให๎เกษตรปลํอยกุ๎งใน
อัตราท่ีเหมาะสม ให๎มีการลอกเลนตากบํอท่ีเหมาะสม แนะน าเทคนิคการเล้ียงกุ๎งให๎ได๎ผลผลิตดี โดยในปี 2561 
ได๎น าเกษตรเขตอ าเภอยางตลาดเข๎ารํวมโครงการแปลงใหญํจ านวน 50 ราย (ปี 2560 ได๎น าเกษตรกรเขตอ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑เข๎ารํวมโครงการแปลงใหญํ 30 ราย)  

ตารางแสดงการเพาะเล้ียงกุ๎งก๎ามกราม จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ปี จ านวนเกษตรกร 

(ราย) 
เนื้อที่รวม (ไรํ) ผลผลิต (ตัน) มูลคํา      

     (ล๎านบาท) 

2558 1,035 6,670 1,332.20 333.50 

2560 1,147 8,235.85 1,670.00 415.00 

2561 687 5,985 1,077.30 269.33 

2562 990 7,585.50 2,580.00 645.00 

2563 1,100 8,573.25 2,914.00 728.50 

   
 ท่ีมา :ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ๑ 
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     ๑๐.) ด้านอุตสาหกรรม 

                    ๑๐.๑) สถานภาพของอุตสาหกรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีโรงงานท่ีได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันท่ี 31 สิงหาคม   
๒๕64 จ านวนท้ังส้ิน 386 โรงงาน เงินทุนรวม 20,506.71 ล๎านบาท และมีจ านวนคนงาน 6,813 คน           
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 และ
มาตรา 43 วรรคสอง แหํงพระราชบัญญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2562 

จ าพวก จ านวนโรงงาน 
(โรง) 

จ านวนเงินทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวนคนงาน 
(คน) 

๒   20      192.35    197   

๓ 366 20,314.36 6,616 

รวม 386 20,506.71 6,813 

 10.๒) ตารางแสดงสถิติจ านวนโรงงานแยกตามเงินลงทุน  
 

ขนาดการลงทุน 
 จ านวนโรงงาน  

(โรง) 
จ านวนเงินทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนคนงาน 

(คน) 
ร้อยละ 

ขนาดเล็ก  (เงินทุน ‹= 10 ล้านบาท) 186      950.93 1,823 48.19 
ขนาดกลาง (เงินทุน › 10 ล้านบาท     
‹=100 ล้านบาท) 

139   3,670.53 2,232 36.01 

ขนาดใหญ่  (เงินทุน › 100 ล้านบาท)   20 15,225.10 2,429   5.18 
โรงสีข้าวทั้งหมด   41      660.15    329 10.62 

รวม 386 20,506.71 6,813 100.00 
ท่ีมา: ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ๑ 

 
10.3) หมวดอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรกของจังหวัด  ได๎แกํ 

                    ๑) หมวดอุตสาหกรรมผลิตอื่น ๆ (ทั่วไป) ประกอบด๎วยการผลิต สํงและจ าหนําย
พลังงานไฟฟูา เงินลงทุน 7,825.08 ล๎านบาท รองลงมาการผลิตก๏าซชีวภาพ เงินลงทุน 500.24 ล๎านบาท และ
การผลิตไอน้ าของกิจการโรงแรม เงินลงทุน 248.50 ล๎านบาท ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานท้ังสิน 53 
โรงงาน  เงินลงทุนรวม  9,236.69 ล๎านบาท  คนงาน 677 คน 

            2) หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช ประกอบด๎วยการท าแปูงมันส าปะหลัง        
เงินลงทุน 2,913.06  ล๎านบาท รองลงมาโรงสีข๎าว เงินลงทุน 648.35 ล๎านบาท และการท ามันเส๎น เงินลงทุน 
85.48 ล๎านบาท ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานท้ังส้ิน 82 โรงงาน เงินลงทุนรวม 3,729.50 ล๎านบาท 
คนงาน  1,497 คน  
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            ๓) หมวดอุตสาหกรรมอาหาร  ประกอบด๎วยการท าน้ าตาลดิบและน้ าตาลทราย เงินลงทุน 
1,862.57  ล๎านบาท รองลงมาน้ าแข็งก๎อนเล็ก 304.64 ล๎านบาท และการท าสาคูเม็ด เงินลงทุน 39.50 ล๎านบาท 
ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานท้ังส้ิน 58 โรงงาน เงินลงทุนรวม 2,800.52 ล๎านบาท คนงาน 2,033 คน 

              
          4) หมวดอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม ประกอบด๎วยการผลิตเอทานอล (ไมํใช๎เพื่อการบริโภค) 

เงินลงทุน 2,084.25  ล๎านบาท และท าน้ าด่ืม เงินลงทุน 3.95 ล๎านบาท ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานท้ังส้ิน 3 
โรงงาน เงินลงทุนรวม 2,096.57 ล๎านบาท คนงาน 122 คน 

          5) หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ  ประกอบด๎วย การท าผลิตภัณฑ๑คอนกรีต 
ผลิตภัณฑ๑คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ๑ยิบซั่ม หรือผลิตภัณฑ๑ปูนปลาสเตอร๑ เงินลงทุน 649.76 ล๎านบาท ปัจจุบันมี
จ านวนโรงงานท้ังส้ิน 57 โรงงาน เงินลงทุนรวม 709.57 ล๎านบาท คนงาน 611 คน 

     ๖) ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรกของจังหวัด ได๎แก ํ
 อันดับที่ 1  กลํุมอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตกระแสไฟฟูาจากพลังงานความร๎อน ประเภท

ล าดับท่ี 88 (2) สาขาอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ  มีจ านวนท้ังหมด 8 โรงงาน เงินลงทุน 7,825.08 ล๎านบาท 
คนงาน 165 คน 

 อันดับที่ 2  กลํุมอุตสาหกรรมการผลิต ท าแปูงมันส าปะหลัง ประเภทล าดับท่ี 9(2) 
สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ๑จากพืช มีจ านวนท้ังหมด 11 โรงงาน เงินลงทุน 2,913.06 ล๎านบาท คนงาน 958 คน 

   อันดับที่ 3  กลํุมอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตเอทานอล (ไมํใช๎เพื่อการบริโภค) ประเภทล าดับ
ท่ี 17สาขาอุตสาหกรรมเครื่องด่ืม มีจ านวนท้ังหมด 2 โรงงาน เงินลงทุน 2,084.25 ล๎านบาท คนงาน 80 คน 

  อันดับที่ 4  กลํุมอุตสาหกรรมการผลิต ท าน้ าตาลดิบและน้ าตาลทรายขาว ประเภทล าดับท่ี 
11(3) สาขาอุตสาหกรรมอาหาร  มีจ านวนท้ังหมด 2 โรงงาน เงินลงทุน 1,862.57 ล๎านบาท คนงาน 1,326 คน 

 อันดับที่ 5  กลํุมอุตสาหกรรมการผลิต การท าผลิตภัณฑ๑คอนกรีต ผลิตภัณฑ๑คอนกรีตผสม
ผลิตภัณฑ๑ยิบซั่ม หรือ ผลิตภัณฑ๑ปูนปลาสเตอร๑ ประเภทล าดับท่ี 58(1) สาขาอุตสาหกรรมผลิตอโลหะ มีจ านวนท้ังหมด 
56 โรงงาน เงินลงทุน 709.40 ล๎านบาท คนงาน 601 คน 

10.4) ความเคลื่อนไหวการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์ ป ีพ.ศ. ๒๕60 - ปัจจุบนั  

ปี 
จ านวนโรงงาน 

(โรง) 
จ านวนเงินทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนคนงาน 

(คน) 
2560 590 20,249.36 7,492 
2561 605 20,155.02 7,503 
2562 357 19,558.61 6,363 
2563 371 20,095.60 6,664 
2564 

(ข้อมูล ณ วันที่ ณ 31 สิงหาคม 2564) 
386 20,518.56 6,823 

ท่ีมา: ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ๑ 
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10.5) ประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
                ปี พ.ศ. 2560 โรงงานท่ีได๎รับอนุญาตประกอบกิจการ ได๎แกํ ประเภทประกอบกิจการ ผลิต
น้ าแข็งก๎อนเล็ก ล๎าง บด ยํอย พลาสติก อัดเศษพลาสติกหลอมและฉีดพลาสติก คัดแยกวัสดุท่ีไมํใช๎แล๎วไมํเป็นของเสีย
อันตราย ท าเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตํงภายในอาคารจากไม๎ ท าปุ๋ยอินทรีย๑ชีวภาพ ผลิตขวดพลาสติก สีข๎าวแยก
แกลบแยกร า แปรรูปไม๎เพื่อประดิษฐกรรม ไส ซอย ท าวงกบ ขอบประตู ขอบหน๎าตําง บานประตู บานหน๎าตําง ไม๎ค้ิว 
ไม๎บัว และ ท าเครื่องเรือนเครื่องใช๎จากไม๎ ผลิตแปูงมันส าปะหลัง ผลิตเครื่องด่ืมสมุนไพร ท าคอนกรีตผสมเสร็จและท า
ผลิตภัณฑ๑คอนกรีต ท ามันเส๎น ท าภาชนะจากพลาสติก ซํอมและเคาะพํนสีรถยนต๑ และแอสฟัลท๑ติกคอนกรีตและ
เช่ือมโลหะทุกชนิด และท าอาหารส าเร็จรูปส าหรับเล้ียงสัตว๑  
                ปี พ.ศ. 2561 โรงงานท่ีได๎รับอนุญาตประกอบกิจการ ได๎แกํ ประเภทประกอบกิจการ ตากกาก
แปูงมันส าปะหลัง สีข๎าวชนิดแยกแกลบแยกร า ผลิตยางเครป ท าคอนกรีตผสมเสร็จและท าผลิตภัณฑ๑คอนกรีต 
ซํอมและเคาะพํนสีรถยนต๑ ดูดทราย ท าอาหารส าเร็จรูปส าหรับเล้ียงสัตว๑ ผลิตช้ินไม๎สับจากไม๎ท่ีปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 
13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจ าหนําย แปรรูปไม๎เพื่อประดิษฐกรรม ซอย ไส เซาะรํอง ท าวงกบขอบหน๎าตําง 
บานประตู ขอบหน๎าตําง บานประตู บานหน๎าตําง ท าเครื่องเรือนจากไม๎ ผลิตเครื่องด่ืมสมุนไพร เผาถํานจากไม๎ 
ผลิตขวดพลาสติก ห๎องเย็น แชํอาหาร ผลิตน้ าแข็งก๎อนเล็ก ผลิตแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต และบด ยํอย เศษพลาสติกเกํา 
                ปี พ.ศ. 2562 โรงงานท่ีได๎รับอนุญาตประกอบกิจการ ได๎แกํ ประเภทประกอบกิจการ ตาก
กากแปูงมันส าปะหลัง เก็บรักษาข๎าวสาร คัดคุณภาพข๎าวสารเพื่อจ าหนําย ท าพลาสติกเป็นเม็ด สีข๎าว ท าคอนกรีต
ผสมเสร็จ ท าขวดพลาสติกและท าน้ าด่ืม ซํอมและเคาะพํนสีรถยนต๑ ผลิตไส๎ผ๎าหํมจากเส๎นใยและท าท่ีนอน ผลิต
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ผลิตยางเครป ท าสํวนประกอบส าหรับใช๎ในการกํอสร๎างอาคาร ซํอมและเคาะพํนสีรถยนต๑ 
ผลิตเครื่องเรือนจากไม๎และเครื่องตบแตํงอาคารจากไม๎ โรงงานห๎องเย็น 
                ปี พ.ศ. 2563 โรงงานท่ีได๎รับอนุญาตประกอบกิจการ ได๎แกํ ประเภทประกอบกิจการ ท า
ผลิตภัณฑ๑จากพลาสติก ท าคอนกรีตผสมเสร็จ ซํอมและเคาะพํนสีรถยนต๑ ตากกากแปูงมันส าปะหลัง ผลิตและ
ประกอบตัวถังรถบรรทุกทุกชนิด สีข๎าว อบข๎าวเปลือก และท าน้ าปลาร๎าสุก ท าวงกบประตู-หน๎าตําง บานประตู 
บานหน๎าตํางและเครื่องเรือนจากไม๎ ท าน้ าแข็งก๎อนเล็ก ท าอาหารสัตว๑ ฆําสัตว๑ 
                ปี พ.ศ. 2564 โรงงานท่ีได๎รับอนุญาตประกอบกิจการ ได๎แกํ ประเภทประกอบกิจการ     
ท าคอนกรีตผสมเสร็จ ท าน้ าแข็งก๎อนเล็ก ผลิตแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ท าแปูงขนมจีน กลึง คว๎าน ไสโลหะ เช่ือม

590 605 357 371 386 

20,249.36 20,155.02 19,558.61 20,095.60 20,518.56 

7,492 7,503 6,363 6,664 6,823 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ความเคลื่อนไหวการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน 

จ านวนโรงงาน (โรง) จ านวนเงินทนุ (ลา้นบาท) จ านวนคนงาน (คน) 
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โลหะ ตากกากมันส าปะหลัง แปรรูปน้ านมดิบเป็นผลิตภัณฑ๑ เชํน นมพาสเจอร๑ไรซ๑ นมสเตอริไลซ๑ นมปรุงแตํง และ
เครื่องด่ืม จากผลิตภัณฑ๑นมเพื่อจ าหนําย 

10.6) โรงงานที่ส าคัญในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อสถานประกอบการ ประกอบกิจการ 
เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

๑ บริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ๑ จ ากัด ท าน้ าตาลทรายดิบ 
(ก าลังการผลิต 35,000 ตัน/วัน) 

1,517.57 855 

๒ บริษัท อุตสาหกรรมน้ าตาลอีสาน 
จ ากัด 

ท าน้ าตาลทรายดิบและน้ าตาลทรายขาว 
(ก าลังการผลิต 15,000 ตัน/วัน) 

 345.00 471 

3 บริษัท แปูงมันกาฬสินธุ๑ จ ากัด ท าแปูงมันส าปะหลัง (เดือนละ 2,400 
ตัน) 
(ก าลังการผลิต 1,066.67 ตันแปูง/วัน) 

380.00 
 

449 
 

4 บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) ผลิตแปูงมันส าปะหลัง 
(ก าลังการผลิต 400 ตัน/วัน) 

182.3๐ 
 

338 
 

5 บริษัท แปูงมันสมเด็จ จ ากัด ท าแปูงมันส าปะหลัง 
(ก าลังการผลิต 1,000 ตัน/วัน) 

96.๐๐ 
 

297 
 

6 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด 
(มหาชน 

ผลิตยางเครป ยางแทํง เอสท่ีอาร๑ 20 
ยางผสม (ก าลังการผลิต 150,000 ตัน/
วัน)  

250.00 
 

230 
 

7 บริษัท อิสาน พรีเมี่ยม สตาร๑ช จ ากัด  ผลิตแปูงมันส าปะหลังและพลังงานผลิต
ไฟฟูาขนาด 2.99 เมกะวัตต๑ เพื่อใช๎เอง
ในโรงงาน (ก าลังการผลิต 630 ตัน/วัน) 

54.00 190 

8 บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จ ากัด ผลิตแปูงมันส าปะหลัง 
(ก าลังการผลิต 633 ตัน/วัน) 

80.00 180 

9 บริษัท อินกริดิออน (ไทยแลนด๑) 
จ ากัด 

ผลิตแปูงมันส าปะหลัง และแปูง
ส าเร็จรูป (ก าลังการผลิต 250 ตัน/วัน) 

๔๐๗.๐๐ 
 

150 
 

10 บริษัท บางนาแปูงมัน จ ากัด ผลิตแปูงมันส าปะหลัง 
(ก าลังการผลิต 350 ตัน/วัน) 

30.00 
 

105 
 

11 บริษัท เอเซียโมดิไฟด๑สตาร๑ช จ ากัด ผลิตแปูงมันดัดแปลง (Modified Starch) 
(ก าลังการผลิต 85 ตัน/วัน) 

110.0๐ 
 

100 
 

12 บริษัท เอเซียโมดิไฟด๑สตาร๑ช จ ากัด ท าแปูงมันส าปะหลัง 
(ก าลังการผลิต 900 ตัน/วัน) 

228.639 
 

95 
 

13 
 

บริษัท สยามโปรดักส๑ (๑๙๙๔) จ ากัด ท าแปูงมันส าปะหลัง 
(ก าลังการผลิต 466.67 ตัน/วัน) 

65.12 
 

๙4 
 

14 บริษัท อีสเทิร๑นไรซ๑มิลล๑ จ ากัด สีข๎าวสีข๎าวนึ่ง 
(ก าลังสีสูงสุด 1,200 เกวียน/วัน) 

66.00 
 

57 
 

15 บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร๑ จ ากัด ผลิตพลังงานไฟฟูาจากเช้ือเพลิงชีวมวล  600.00 54 
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(ก าลังการผลิต 12 เมกะวัตต๑) 
16 บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร๑ 

(กาฬสินธุ๑) จ ากัด 
ผลิตสํงและจ าหนํายพลังงานไฟฟูา  
(ก าลังการผลิต 68.39 เมกะวัตต๑) 

3,252.62 30 

17 บริษัท กมลาไสย ไบโอเพาเวอร๑ 
2010 จ ากัด 

ผลิตพลังงานไฟฟูา 
(ก าลังการผลิต 63.36 เมกะวัตต๑) 

685.00 26 
 

18 บริษัท โรงสีข๎าวไทยเกษตร 2005 
จ ากัด 

สีข๎าว 
(ก าลังสีสูงสุด 400 เกวียน/วัน)  

100.00 19 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อสถานประกอบการ ประกอบกิจการ 
เงินลงทุน
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

19 บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร๑       
(กุฉินารายณ๑) จ ากัด 

ผลิตพลังงานไฟฟูาจากเช้ือเพลิงชีวมวล  
(ก าลังการผลิต 45 เมกะวัตต๑) 

3,027.45 15 

20 บริษัท ซันพาร๑ค จ ากัด ผลิตกระแสไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย๑ 
(1.25 เมกะวัตต๑) 

95.00 6 
 

21 บริษัท ซันพาร๑ค 2 จ ากัด ผลิตกระแสไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย๑ 
(1.25 เมกะวัตต๑) 

95.00 6 
 

22 บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จ ากัด ผลิตพลังงานไฟฟูา 
(ก าลังการผลิต 2.86 เมกะวัตต๑) 

45.00 6 

23 บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จ ากัด ผลิตพลังงานไฟฟูา จากก๏าซชีวภาพ 
(ก าลังการผลิต 4.8 เมกะวัตต๑) 

50.00 6 

24 บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย 
จ ากัด 

ผลิตกระแสไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย๑ 
(1 เมกะวัตต๑) 

66.50 5 

25 บริษัท บางนาแปูงมัน จ ากัด ผลิต สํงและจ าหนํายพลังงานไฟฟูา  
(ก าลังการผลิต 8.4 เมกะวัตต๑) 

103.00 4 

26 บริษัท แปูงมันสมเด็จ จ ากัด ผลิตพลังงานไฟฟูาเช้ือเพลิงก๏าซชีวภาพ
จากน้ าเสีย (ก าลังการผลิต 1.2 เมกะวัตต๑) 

62.00 3 

 
10.7) แสดงสถิติจ านวนโรงงานแยกตามเงินลงทุนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

แยกตามหมวดอุตสาหกรรม 21 ประเภท 

กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 
เงินทุน 

(ล้านบาท) 
คนงาน 
(คน) 

เคร่ืองจักร 
(แรงม้า) 

1.ผลิตภัณฑ๑จากพืช 82 3,729.50 1,497 212,929.95 
2.อุตสาหกรรมอาหาร 58 2,800.52 2,033 444,728.86 
3.อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 3 2,096.57 122 9,209.72 
4.ส่ิงทอ 5 44.13 171 1,265.10 
5.อุตสาหกรรมเครื่องแตํงกายยกเว๎นรองเท๎า 0 0 0 0 
6.ผลิตหนังสัตว๑และผลิตภัณฑ๑จากหนังสัตว๑ 1 20.37 74 65.00 
7.แปรรูปไม๎และผลิตภัณฑ๑จากไม๎ 28 157.02 340 6,945.69 
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8.เครื่องเรือนหรือเครื่องตกแตํงในอาคารจากไม๎ 
แก๎ว ยาง หรือโลหะอื่นๆ 

2 3.97 24 401.63 

9.ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ๑จากกระดาษ 0 0 0 0 
10.การพิมพ๑ การเย็บเลํม ท าปกหรือการท าแมํพิมพ๑ 1 10.30 28 93.74 
11.เคมีภัณฑ๑และผลิตภัณฑ๑เคมี 8 78.74 119 1,894.98 
12.ผลิตภัณฑ๑จากปิโตรเลียม 18 342.96 159 10,763.24 
13.ยางและผลิตภัณฑ๑ยาง 4 264.90 70 22,606.30 
14.ผลิตภัณฑ๑พลาสติก 15 149.60 198 3,698.26 
15.ผลิตภัณฑ๑อโลหะ 57 709.57 611 12,287.11 
     
     

กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 
เงินทุน 

(ล้านบาท) 
คนงาน 
(คน) 

เคร่ืองจักร 
(แรงม้า) 

16.ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 0 0 0 0 
17.ผลิตภัณฑ๑โลหะ 26 316.33 319 3,927.88 
18.ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 1 7.00 10 64.77 
19.ผลิตเครื่องใช๎ไฟฟูาและอุปกรณ๑ 1 5.50 7 123.11 
20.ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ๑รวมท้ังการซํอม
ยานพาหนะและอุปกรณ๑ 

23 533.05 354 2,044.20 

21.การผลิตอื่นๆ 53 9,236.69 677 654,799.03 
รวม 386 20,506.71 6,813 1,387,848.57 

10.8) ตารางเปรียบเทียบการลงทุน (การวิเคราะห์การเพิ่ม/ลดของโรงงาน) 

 
ส.ค. 2564 

เปรียบเทียบ  ก.ค. 2564 เปรียบเทียบ ส.ค. 2563 
 เพิ่ม / ลด (ร๎อยละ)  เพิ่ม / ลด (ร๎อยละ) 

จ านวนโรงงาน 7 4 เพิ่มข้ึน 75% 2 เพิ่มข้ึน 250% 

เงินทุน  (บาท) 86.62 86.80 ลดลง 0.21% 11.37 เพิ่มข้ึน 661.83% 

คนงาน 32 25 เพิ่มข้ึน 28% 33 ลดลง 3.03% 

 ผลจากการพิจารณาข๎อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมในเดือนนี้ เปรียบเทียบกับชํวงระยะเวลา
เดียวกันในปีกํอน  พบวํามีอัตราการขยายตัวของจ านวนโรงงานท่ีได๎รับอนุญาตใหมํ เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 250 จ านวน
เงินทุน เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 661.83 และอัตราการจ๎างงาน ลดลง ร๎อยละ 3.03 

10.7) การลงทุนใหม่ 
       สรุปภาวะความเคล่ือนไหวการลงทุนต้ังแตํวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564 

พบวํา มีการได๎รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จ านวน 19 ราย มีเงินลงทุน 367.85 ล๎านบาท มีการจ๎างงานท้ังส้ิน 
139 คน            
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การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ าแนกตามหมวดอุตสาหกรรม  

ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 

รหัส กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 
โรงงาน 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(ราย) 

2 อุตสาหกรรมอาหาร 7 191.70 67 
12 ผลิตภัณฑ๑จากปิโตรเลียม 5 114.72 29 
15 ผลิตภัณฑ๑อโลหะ 1 18.50 5 

1 ผลิตภัณฑ๑จากพืช 1 5.00 20 
17 ผลิตภัณฑ๑โลหะ 1 6.30 6 
21 การผลิตอื่น ๆ 1 13.00 3 

รวมทั้งสิ้น 19 367.85 139 
ท่ีมา: ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ๑ 

เป็นเหตุให๎ 
    11. ด้านการท่องเที่ยว 

  จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน รายได้ และค่าใช้จ่าย 
 ในปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ๑มีจ านวนผ๎ูเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 6,652 คน หรือคิด

เป็นร๎อยละ +0.87  และมีรายได๎จากการทํองเท่ียวเพิ่มขึ้น จ านวน 18.78 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร๎อยละ 1.54 
สํวนใหญํเป็นนักทัศนาจรชาวไทยและนักทํองเท่ียวชาวไทย โดยมีคําใช๎จํายตํอหัว เพิ่มขึ้นจ านวน 11.08 บาท/คน/วัน 
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร๎อยละ 1.27 โดยคําใช๎จํายเฉล่ียผ๎ูเยี่ยมเยือนชาวตํางประเทศสูงท่ีสุดอยูํท่ี 1,239.33 บาท/คน/วัน   

ตารางแสดงจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน รายได้ ค่าใช้จ่าย และวันพักจากการท่องเที่ยวปี 2558-2562 

ปี จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน 
Growth 
rate% 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ย 

(บาท/คน/
วัน) 

 รวมทั้งสิ้น ไทย ต่างชาติ    
2558 553,772 550,623 3,149 +3.45 799.80 790.24 
๒๕๕๙ 565,941 562,760 3,181 +2.20 838.18 812.41 
2560 703,356 699,549 3,807 +24.28 1,087.87 845.69 
2561 761,645 757,493 4,152 +8.29 1,223.11 871.41 
2562 768,297 764,029 6,652 +0.87 1,241.89 882.49 

 หมายเหตุ : *ข้อมูลเบื้องต้นจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                
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       12.ลักษณะทางสังคม 

  12.1) จ านวนและสัดส่วนคนจน  

 

 

 

 

 

 

                  จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีร๎อยละของประชากรท่ีอยูํใต๎เส๎นความยากจน พ.ศ. 2562 ร๎อยละ 20.21    
อยูํในอันดับท่ี 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดแมํฮํองสอน (สัดสํวนคนจนร๎อยละ 49.13) จังหวัดปัตตานี (สัดสํวน
คนจนร๎อยละ 39.27) ขณะท่ีคํากลางของประเทศอยูํท่ีร๎อยละ 9.85 และคํากลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อยูํท่ีร๎อยละ 6.24 จังหวัดกาฬสินธุ๑มีสัดสํวนคนจนลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕61 ร๎อยละ -11.05 โดยจังหวัดกาฬสินธุ๑
เป็นจังหวัดท่ีติดอันดับยากจนหนาแนํนนับต้ังแตํปี 2547 - 2561 จ านวนความถ่ี 14 ครั้ง (ข๎อมูลจากการส ารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแหํงชาติ,ประมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข๎อมูลและตัวช้ีวัด
ภาวะสังคม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ) นับเป็นปัญหาท่ีส าคัญของจังหวัดท่ีต๎องแก๎ไข 
โดยจังหวัดได๎เรํงแก๎ไขปัญหานี้ผํานโครงการ “Kalasin Happiness Model” และในการจัดท าแผนพัฒนา    
จังหวัดกาฬสินธุ๑ พ.ศ. 2566 – 2570 จังหวัดกาฬสินธุ๑มุํงลดความยากจนโดยมีเปูาหมายให๎สัดสํวนคนจนลดลง
ร๎อยละ 4.5 ตํอปี  
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ปี 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนคนจน (คน) 144,700 259,300 266,200 251,500 161,000 

เส๎นความยากจน (บาท/คน/เดือน) 2,394 2,422 2,443 2,475 2,559 

สัดสํวนคนจน 17.78 31.99 32.96 31.26 20.21 

ท่ีมา : ข๎อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแหํงชาติ,ประมวลผลโดย             
ส านักพัฒนาฐานข๎อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

  12.2) สถาบันครอบครัว 
ในปี 2561 จังหวัดกาฬสินธุ๑มีสถิติการหยําร๎างของคํูสมรส 1,617 คํู และการจดทะเบียนสมรส 

3,972 คํู คิดเป็นสัดสํวน 1:3.33 
ตารางแสดงจ านวนการหย่าร้างของคู่สมรสที่ได้จดทะเบียนหย่า ปี 2560 - 2562 

จังหวัด/ทะเบียน/ปี 
พ.ศ. 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

สัดส่วน คู ่ สัดส่วน คู ่ สัดส่วน คู ่
กาฬสินธุ๑ 

(ทะเบียนหยํา) 
 

(ทะเบียนสมรส) 

 
1:2.76 

 
1,351 

 
    3,734 

 
1:2.66 

 
1,617 

 
4,309 

 
1:2.66 

 
1,454 

 
3,861 

 

(ท่ีมา: ฐานข๎อมูลกรมการปกครองด๎านการทะเบียนหยํา/สมรส)  
 

จังหวัดกาฬสินธุ๑ มี “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ๑” เป็นมหาวิทยาลัยประจ าจังหวัด มีนักศึกษารวม
ท้ังหมด ณ วันท่ี ๗ กรกฎาคม 2564 รวมท้ังส้ิน 3,937 คน ประกอบด๎วย ระดับปวส. จ านวน 299 คน                                         
ระดับปริญญาตรี จ านวน 3,468 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 170 คน บุคลากรรวมท้ังหมด 558 คน 
ประกอบด๎วย สายวิชาการ จ านวน 305 คน และสายสนับสนุน จ านวน 253 คน  

ในปี 2563  มีจ านวนนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท้ัง ๓ เขต ประมาณ  
205,650  คน จ านวนห๎องเรียน 13,729 ห๎อง และมีครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท้ัง ๓ เขต 
17,799 คน จ านวนนักเรียนเฉล่ียตํอห๎องอยูํท่ี 15 คน และอัตราสํวนครู 1 คนตํอนักเรียน 12 คน นักเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา 32,225 คน จ านวนห๎องเรียน 1,064 ห๎อง จ านวนนักเรียนเฉล่ียตํอห๎องอยูํท่ี    
30 คน 

ท่ีมา : ๑) benchmark.moi.go.th 
                   ๒) https://www.sesao24.go.th 

 
 

https://www.sesao24.go.th/
https://www.sesao24.go.th/


 

32 
 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ค่ากลางของ
ประเทศ 

กาฬสินธุ์ อันดับ 
(ประเทศ) 

ค่ากลางของ
ประเทศ 

กาฬสินธุ์ อันดับ 
(ประเทศ) 

ค่ากลางของ
ประเทศ 

กาฬสินธุ์ อันดับ 
(ประเทศ) 

33.23 28.84 71 35.02 30.34 - 32.34 28.08  

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ค่ากลางของ
ประเทศ 

กาฬสินธุ์ อันดับ 
(ประเทศ) 

ค่ากลางของ
ประเทศ 

กาฬสินธุ์ อันดับ 
(ประเทศ) 

ค่ากลางของ
ประเทศ 

กาฬสินธุ์ อันดับ 
(ประเทศ) 

34.33 31.98 - 37.50 35.67 - 36.30 34.85 - 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ค่ากลางของ
ประเทศ 

กาฬสินธุ ์ อันดับ 
(ประเทศ) 

ค่ากลางของ
ประเทศ 

กาฬสินธุ์ อันดับ 
(ประเทศ) 

ค่ากลางของ
ประเทศ 

กาฬสินธุ์ อันดับ 
(ประเทศ) 

39.79 36.66 - 43.41 39.79 - 37.99 34.81 - 

หมายเหตุ :  ข๎อมูลไมํได๎จัดล าดับในระดับประเทศอยํางเป็นทางการ  

            

12.3) ด้านสาธารณสุข 

1) สถานบริการสาธารณสุข  
จ านวนสถานบริการสาธารณสุข จ าแนกรายอ าเภอ 

ล าดับ อ าเภอ 
รพศ./รพท./รพช. รพ.สต. 

ระดับ แห่ง 
ขนาดเตียง 
(ตามกรอบ) 

ขนาดใหญ่ ปกติ รวม 

4601 เมือง S ๑ ๕๔๐ ๒ ๑๙ ๒๑ 

4602 นามน F๒ ๑ ๓๐ - ๖ ๖ 

4603 กมลาไสย F๑ ๑ ๑๒๐ ๑ ๙ ๑๐ 

4604 รํองค า F๒ ๑ ๓๐ - ๒ ๒ 
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ล าดับ อ าเภอ 
รพศ./รพท./รพช. รพ.สต. 

ระดับ แห่ง 
ขนาดเตียง 
(ตามกรอบ) 

ขนาดใหญ่ ปกติ รวม 

4605 กุฉินารายณ๑ M๒ ๑ ๑๖๐ - ๑๗ ๑๗ 

4606 เขาวง F๒ ๑ ๙๐ - ๕ ๕ 

4607 ยางตลาด M๒ ๑ ๑๒๐ ๒ ๑๕ ๑๗ 

4608 ห๎วยเม็ก F๒ ๑ ๓๐ ๑ ๘ ๙ 

4609 สหัสขันธ๑ F๒ ๑ ๓๐ - ๘ ๘ 

4610 ค ามํวง F๒ ๑ ๖๐ ๑ ๕ ๖ 

4611 ทําคันโท F๓ ๑ ๓๐ - ๗ ๗ 

4612 หนองกุงศร ี F๒ ๑ ๖๐ ๒ ๗ ๙ 

4613 สมเด็จ M๒ ๑ ๙๐ ๑ ๘ ๙ 

4614 ห๎วยผ้ึง F๒ ๑ ๓๐ - ๕ ๕ 

4615 สามชัย F๒ ๑ ๓๐ - ๕ ๕ 

4616 นาคู F๓ ๑ ๔๐ - ๗ ๗ 

4617 ดอนจาน F๓ ๑ ๐ - ๖ ๖ 

4618 ฆ๎องชัย F๓ ๑ ๑๐ - ๗ ๗ 

 รวมกาฬสินธุ๑     ๑,๕๐๐ ๑๐ ๑๔๖ ๑๕๖ 

แหลํงข๎อมูล: รายงานสรุปสถานการณ๑รับรองคุณภาพสถานพยาบาล สถานบันรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล 

2) บุคลากรทางการแพทย์ในปี 256๔ มีแพทย๑ท้ังหมด 1๙๙ คน โดยมีอัตราสํวนแพทย๑ตํอ
ประชากรเทํากับ ประชากร ๔,๙๑๐ คน/แพทย๑ 1 คน 

จ านวนบุคลากรสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ าแนกตามหนํวยงาน 

ต าแหน่งสายงาน สสจ. รพช. สสอ. รพท. รวม อัตราส่วน:
ประชากร แพทย๑ 2 121 - 76 199 1 : 4,910 

ทันตแพทย๑ 4 56 - 15 75 1 : 13,029 
เภสัชกร 10 109 - 36 155 1 : 6,304 
พยาบาลวิชาชีพ 8 948 288 522 1,766 1 : 553 
พยาบาลเทคนิค - 1 - 3 4 1 : 244,294 
นักเทคนิคการแพทย๑ - 57 - 14 71 1 : 13,763 
นักวิชาการสาธารณสุข 43 76 315 32 466 1 : 2,097 
นักกายภาพบ าบัด - 53 - 10 63 1 : 15,511 
นักรังสีการแพทย๑ - 10 - 9 19 1 : 51,430 
นักวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ - 3 - 1 4 1 : 244,294 
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ต าแหน่งสายงาน สสจ. รพช. สสอ. รพท. รวม อัตราส่วน:
ประชากร แพทย๑แผนไทย 2 27 5 4 38 1 : 25,715 

นักโภชนาการ - 11 - 3 14 1 : 69,798 
นักจิตวิทยา )คลินิก(  - 1 - 1 2 1 : 488,588 
นักสังคมสงเคราะห๑ - - - 1 1 1 : 977,175 
เจ๎าพนักงานสาธารณสุข 8 12 162 3 185 1 : 5,282 
เจ๎าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ) - 45 2 8 55 1 : 17,767 
เจ๎าพนักงานทันตสาธารณสุข 2 34 59 - 95 1 : 10,286 
เจ๎าพนักงานเภสัชกรรม 2 80 2 20 104 1 : 9,396 
เจ๎าพนักงานวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ - 13 - 8 21 1 : 46,532 
เจ๎าพนักงานเวชสถิติ - 15 - 7 22 1 : 44,417 
เจ๎าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู - 1 - - 1 1 : 977,175 
เจ๎าพนักงานรังสีการแพทย๑ - 8 - 1 9 1 : 108,575 
ข๎าราชการอื่นๆ  32 88 1 33 154 1 : 6,345 
รวมข้าราชการ 113 1,769 834 807 3,523 1 : 277 
ลูกจ๎างประจ า 4 98 1 42 145 1 : 6,739 
พนักงานราชการ 16 30 3 32 81 1 : 12,064 
พกส. (สายวิชาชีพ(/สายสนับสนุน ( 21 920 390 316 1,647 1 : 593 
ลูกจ๎างช่ัวคราว (สายวิชาชีพ (/  )สาย
สนับสนุน(  

23 48 54 417 542 1 : 1,803 
รวมทั้งหมด 64 1096 448 807 2,415 1 : 165 

 
 

3) สาเหตุการตาย จ าแนกตามกลุ่มโรค ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕61–๒๕๖4 

       เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายจ าแนกตามกลํุมโรค ของจังหวัดกาฬสินธุ๑ ต้ังแตํ ปี ๒๕61–๒๕๖4 
พบวํา กลํุมโรคท่ีเป็นสาเหตุการตายมากท่ีสุด ๓ อันดับแรก และอัตราตายมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น คือ  

  ๑) เนื้องอก อัตราตาย 139.97, 149.59, 122.02 และ 71.94 ตํอประชากรแสนคน
ตามล าดับ  

  ๒) โรคระบบไหลเวียนโลหิต อัตราตาย 80.29, 81.54, 73.32 และ 56.28                    
ตํอประชากรแสนคน 

  ๓) โรคของระบบทางเดินหายใจ อัตราตาย 58.56, 78.09, 60.40 และ 37.05 ตํอ
ประชากรแสนคน ตามล าดับ (ดังตารางท่ี 8) 
 
จ านวนและอัตราการตายต่อประชากร ๑๐๐ ,๐๐๐ คน จ าแนกตามกลุ่มโรค ปี ๒๕6 1– ๒๕๖4 
กลุ่มสาเหตุ ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
เน้ืองอก ( C๐๐ -D๔๙ ) 1,379 ๑๓๙.๙๗ 1,475 ๑๔๙.๕๙ 1,200 122.02 703 71.94 
โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I๐๐- I๙๙ ) 791 ๘๐.๒๙ 804 81.54 721 73.32 550 56.28 
โรคของระบบทางเดินหายใจ(J๐๐- J๙๘ ) 577 ๕๘.๕๖ 770 78.09 594 60.40 362 37.05 
โรคของระบบสืบพันธุ๑และทางเดินปัสสาวะ 
(N๐๐-N๙๙) 

597 ๖๐.๕๙ 661 67.04 627 63.76 418 42.78 
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กลุ่มสาเหตุ ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 
จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

โรคติดเช้ือและปรสิต(A๐๐-B๙๙) 587 ๕๙.๕๘ 745 75.56 559 56.84 335 34.28 
โรคระบบประสาท(G๐๐-G๙๘ ) 174 ๑๗.๖๖ 633 64.20 399 40.57 280 28.65 
โรคของตํอมไร๎ทํอโภชนาการและเมตาบอลิซึม
(E๐๐- E๘๘ ) 

464 ๔๗.๑๐ 426 43.20 314 31.93 201 20.57 

ระบบยํอยอาหาร (K๐๐ - K๙๒ ) 382 ๓๘.๗๗ 391 39.65 326 33.15 188 19.24 
โรคของผิวหนังและเน้ือเยื่อใต๎ผิวหนัง 
 (L๐๐ - L๙๘) 

61 ๖.๑๙ 36 3.65 23 2.34 7 0.72 

โรคของระบบกล๎ามเน้ือ กระดูกและเน้ือเยื่อ
ประสาท (M๐๐ - M๙๙) 

23 ๒.๓๓ 39 3.96 37 3.76 25 2.56 

โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม 
(F๐๑-F๙๙) 

22 ๒.๒๓ 17 1.72 18 1.83 6 0.61 

ภาวะบางอยํางที่เกิดในระยะปริก าเนิด 
 (P๐๐-P๙๖) 

26 ๒.๖๔ 22 2.23 7 0.71 7 0.72 

ความผิดปกติ ความพิการแตํก าเนิด และ
โครโมโซมผิดปกติ(Q๐๐-Q๙๙) 

24 ๒.๔๔ 13 1.32 12 1.22 188 19.24 

โรคเลือดและอวัยวะสร๎างเลือดและความผิด  
ปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิค๎ุมกัน(D๕๐-D๘๙) 

15 ๑.๕๒ 11 1.12 12 1.22 11 1.13 

ที่มา : สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขปี ๒๕61-๒๕๖3, ปี 2564 ระบบข๎อมูลการเกิด – ตาย ระหวํางเดือน 
มกราคม – มีนาคม 2564 (https://deathbirthrepo.dcs.moph.go.th/) 
หมายเหตุ : สาเหตุการตายท่ีไมํน ามาจัดอันดับ ๒ กลํุมคือ ๑) กลํุมอาการ อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบจากการตรวจ
ทางคลินิกและตรวจทางห๎องปฏิบัติการท่ีมิได๎มีรหัสระบุไว๎ ๒) กลํุมสาเหตุตายภายนอกของอาการปุวย การตายและผลท่ี
ตามมาท่ีมิได๎ระบุไว๎ที่อื่น 

               ๔) สาเหตุการป่วย 
 ผลการให๎บริการรักษาพยาบาลผ๎ูปุวยท่ีเข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาล  
                 ประเภทผ๎ูปุวยนอก จ าแนกตามกลํุมโรคท่ีส าคัญ ต้ังแตํปี ๒๕61 – ๒๕๖4 พบวํา กลํุมโรค

ท่ีเป็น สาเหตุการปุวย ๓ อันดับแรก คือ ๑)  โรคเบาหวาน ๒)  ความดันโลหิตสูงท่ีไมํมีสาเหตุน า และ ๓)  โรค
เนื้อเยื่อผิดปกติ ตามล าดับ ประเภทผ๎ูปุวยใน กลํุมโรคท่ีเป็นสาเหตุการปุวยท่ีพบมากท่ีสุด คือ ๑) โรคปอดบวม ๒) 
การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ  และ ๓) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไมํระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน
รํางกาย ตามล าดับ  
 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจ าแนกตามกลุ่มโรคที่ส าคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561 - 2564 
ล าดับ ชื่อโรค ๒๕๖1 2562 2563 2564 

1 เบาหวาน 375,987 360,007 346,556 239,969 
2 ความดันโลหิตสูงท่ีไมํมีสาเหตุน า 262,669 268,013 275,375 190,315 
3 เนื้อเยื่อผิดปกติ 357,449 374,642 350,393 188,197 
4 การติดเช้ือของทางเดินหายใจสํวนบนแบบเฉียบพลันอื่น  ๆ 230,467 192,006 157,795 88,107 
5 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 135,024 123,240 108,635 63,854 
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6 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร๎าง 125,370 124,256 102,786 58,433 
7 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆ ไมํระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน

รํางกาย 
76,894 69,397 60,661 40,435 

8 พยาธิสภาพของหลังสํวนอื่น ๆ 62,848 66,839 63,126 36,362 
9 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต๎ผิวหนัง 58,062 58,924 50,979 28,869 

10 ฟันผุ 48,508 38,929 66,582 27,276 
ที่มา  :เว็บ HDC สสจ .กาฬสินธุ์ https//:ksn.hdc.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php กลุ่มรายงานมาตรฐาน ปี 2564  

   ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 20  มิถุายน 2564 
 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน จ าแนกตามกลุ่มโรค เขตบริการสุขภาพที่ ๗ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561- ๒๕๖4 
ล าดับ ชื่อโรค ๒๕๖1 2562 2563 2564 

๑ ปอดบวม 8,779 7,219 6,809 3,607 
2 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ 3,604 3,801 3,172 2,370 
3 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไมํระบุเฉพาะและหลายบริเวณในรํางกาย 3,701 3,634 3,436 2,223 
4 เบาหวาน 3,939 4,103 3,885 2,100 
5 โรคอักเสบติดเช้ือของผิวหนังและนื้อเยื่อใต๎ผิวหนัง 3,325 3,465 3,314 1,958 
6 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 3,951 3,158 2,557 1,788 
7 โลหิตจางอื่น ๆ 3,306 3,415 3,091 1,686 
8 การดูแลมารดาอื่นๆ ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ๑ และถุง

น้ าคร่ าและปัญหาท่ีอาจจะเกิดได๎ในระยะคลอด 
2,852 2,717 2,618 1,439 

9 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปุงพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 2,346 2,116 2,169 1,293 
10 ความผิดปกติของตํอมไร๎ทํอ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 1,697 2,602 2,579 1,284 

ท่ีมา : เว็บ HDC สสจ .กาฬสินธุ์ https//:ksn.hdc.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php กลุ่มรายงานมาตรฐาน ปี 2564  

        ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 20  มิถุายน 2564 

จ านวนและอัตราปุวยด๎วยโรคท่ีต๎องเฝูาระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรก พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖3 

ล าดับ ชื่อโรค 
พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ.๒๕๖3 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
๑ อุจจาระรํวง ๑๑,๒๙๙ ๑,๑๔๖.๙๑ ๙,๒๑๓ ๙๓๕.๑๑ 12,484 1,266.12 7,764 751.44 
๒ ไข๎หรือไข๎ไมํทราบสาเหตุ ๓,๔๐๔ ๓๔๕.๕๒ ๒,๙๔๐ ๒๙๘.๔๑ 4,196 425.56 3,467 335.55 
๓ ปอดบวม ๑,๓๓๘ ๑๓๕.๘๑ ๒,๐๙๔ ๒๑๒.๕๔ 2,895 293.61 1,845 178.57 
4 ไข๎หวัดใหญํ ๑๖๔ ๑๖.๖๕ ๖๘๘ ๖๙.๘๓ 521 52.84 557 53.91 
5 D.H.F. ๒๐๓ ๒๐.๖๑ ๖๐๕ ๖๑.๔๑ 654 66.33 799 77.33 
6 อาหารเป็นพิษ ๑,๗๕๒ ๑๗๗.๘๔ ๑,๒๙๑ ๑๓๑.๐๔ 1,480 150.10 1,006 97.37 
7 Dengue fever ๕๖๒ ๕๗.๐๕ ๔๒๖ ๔๓.๒๔ 484 49.09 614 59.43 
8 ตาแดง ๑,๒๙๕ ๑๓๑.๔๕ ๘๘๑ ๘๙.๔๒ 790 80.12 612 59.23 
9 มือ เท๎า ปาก ๘๔๓ ๘๕.๕๗ ๕๕๙ ๕๖.๗๔ 459 46.55 231 22.36 
10 สุกใส ๔๑๕ ๔๒.๑๒ ๖๑๔ ๖๒.๓๒ 573 58.11 376 36.39 

ที่มา : รายงานระบาดวิทยา (R๕๐๖) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ๑ ๒๕60 – ๒๕๖3 
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จ านวนและอัตราปุวยด๎วยโรคท่ีต๎องเฝูาระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรก พ.ศ.๒๕๖4 

ล าดับ ชื่อโรค 
พ .ศ . ๒๕๖4 

จ านวน อัตรา 
๑ อุจจาระรํวง 3,955 382.78 
๒ ไข๎หรือไข๎ไมํทราบสาเหตุ 1,187 114.88 
3 ปอดบวม 912 88.26 
๔ อาหารเป็นพิษ 576 55.74 
๕ D.H.F.(รวม) 48 3.38 
๖ Dengue fever 38 2.61 
๗ ตาแดง 207 20.03 
๘ ไข๎หวัดใหญํ 28 2.70 
๙ สุกใส 122 11.80 
๑๐ มือ เท๎า ปาก 106 10.25 

ที่มา : รายงานระบาดวิทยา (R๕๐๖) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ๑ ๒๕๖4  
         (ข๎อมูล ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2564) 
 
 12.4) ด้านแรงงาน 
  จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป (ประชากรท่ีอยูํในก าลังแรงงานและไมํอยูํใน
ก าลังแรงงาน) จ านวน 653,229 คน อยูํในก าลังแรงงาน 415,350 คน ผ๎ูมีงานท า 414,620 คน จ านวน       
ผ๎ูวํางงาน 730 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.3 ของก าลังแรงงานรวม ประชากรท่ีไมํอยูํในก าลังแรงงาน 237,879 คน 

ก าลังแรงงานและอัตราการวํางงานของจังหวัดกาฬสินธุ๑มีจ านวนลดลงอยํางตํอเนื่อง โดยมีจ านวน
แรงงานท่ีอยูํในระบบประกันสังคม 77,291 คน ขณะท่ีแรงงานสํวนใหญํยังไมํได๎รับความค๎ุมครองในระบบ
ประกันสังคมแตํมีการปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึ้น โดยในปี 2562 มีสัดสํวนแรงงานในระบบฯ อยูํท่ีร๎อยละ 19.27 

ตารางแสดงจ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทีมี่งานท า แยกตามระดับการศึกษาปี 2559 - 2562 

หนํวย : พันคน/ร๎อยละ 
สถานภาพแรงงาน พ.ศ.2559 ร๎อยละ พ.ศ.2560 ร๎อยละ พ.ศ.2561 ร๎อยละ พ.ศ.2562 ร๎อยละ 

ก าลังแรงงานรวม 408.36 62.67 397.46 60.90 415.35 63.60 414.75 63.50 
ผู๎มีงานท า 407.50 100.00 

 
396.68 100.0 413.39 100.0 410.37 100.00 

     ที่ไมํมีการศึกษา 0.31 0.08 0.41 0.10 0.34 0.08 0.00 0.00 
     ที่มีการศึกษาระดับประถมและ
ต่ ากวําประถมศึกษา 

247.01 60.62 231.64 58.60 237.08 57.35 238.87 58.21 

     ที่มีการศึกษาระดับมัธยมต๎น 48.33 11.86 45.81 11.60 50.15 12.13 55.32 13.48 
     ที่มกีารศึกษาระดับมัธยมปลาย 51.41 12.62 59.53 15.10 64.45 15.59 60.72 14.70 
     ที่มีการศึกษาระดับอาชีวะ 5.49 1.35 6.53 1.70 5.92 1.36 0 0 
     ที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา 54.96 13.49 51.38 13.0 55.44 13.41 55.45 13.51 
แรงงานในภาคเกษตร 203.39 49.91 220.89 55.68 236.95 57.31 204.56 60.52 



 

38 
 

69,320 81,550 77,290 76,290 

356,081 345,880 
319,640 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ก าลังแรงงานในระบบและนอกระบบ 2558-2562 

แรงงานในระบบ (คน) แรงงานนอกระบบ (คน) 
356,810 

310 410 340 0 

247,010 
231,640 237,080 238,870 

48,330 45,810 50,150 55,320 
51,410 59,530 64,450 

60,720 

5,490 6,530 5,920 0 

54,960 51,380 55,440 55,450 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนประชากร 15 ปี ขึ้นไป ท่ีมีงานท า แยกตามระดับการศึกษา  ปี 2559-2562 

ไมํมีการศึกษา (คน) การศึกษาระดับประถม (คน) การศึกษาระดับมัธยมต๎น (คน) 

การศึกษาระดับมัธยมปลาย (คน) การึกษาระดับอาชีวะ (คน) การศึกษาระดับอุดมศึกษา (คน) 

สถานภาพแรงงาน พ.ศ.2559 ร๎อยละ พ.ศ.2560 ร๎อยละ พ.ศ.2561 ร๎อยละ พ.ศ.2562 ร๎อยละ 
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม 43.85 10.76 54.80 13.82 49.56 11.98 43.80 10.67 
แรงงานในภาคการค๎า 57.18 14.03 50.48 12.73 51.90 12.54 56.43 13.75 
แรงงานในภาคบริการ 103.08 25.30 70.51 17.78 76.20 18.44 105.58 25.72 
แรงงานในระบบ 69.32 16.85 81.55 18.60 77.29 18.26 76.29 19.27 
แรงงานนอกระบบ 356.08 83.72 356.81 81.40 345.88 81.74 319.64 80.73 
 

ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ๑ 
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ในภาคแรงงาน พบวําจากปี 2559 – 2562 มีแนวโน๎มของก าลังแรงงานรวมลดลง 
ในชํวงปี 2559 – 2560 จากจ านวน  408,360 คน เป็นจ านวน 397,460 คน และลดลงในชํวงปี 
2561 – 2562 จากจ านวน  415,350  คน เป็น 414,750 คิดเป็นลดลง ร๎อยละ -0.14 ส าหรับผ๎ูมีงาน
ท าเพิ่มขึ้นจากจ านวน  407,500 คน เป็นจ านวน 410,370 คน คิดเป็นร๎อยละ +0.70 โดยภาคการเกษตร
เพิ่มขึ้นจากจ านวน 203,390 คน เป็นจ านวน 204,560 คน ภาคอุตสาหกรรมลดลงจากจ านวน 
43,850 คนเป็นจ านวน 49,800 คน ภาคบริการและอื่นๆ เพิมขึ้นจากจ านวน 160,260 คน เป็น
จ านวน 162,010 คน ซึ่งจะเห็นวําแรงงานในจังหวัดปรับเปล่ียนมาท างานในภาคการผลิตเพิ่มขึ้น ได๎แกํ 
การทอผ๎าไหมแพรวา การทอผ๎าฝูายชนิดอื่นๆ ผลิตสินค๎าผลิตภัณฑ๑ชุมชน โรงงานผลิตแปูงมัน 8 โรง 
โรงงานผลิตน้ าตาล 2 โรง  และแนวโน๎มจะมีการท างานในภาคบริการและอื่นๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ
ในชํวงปี 2561 – 2562 มีการเพิ่มขึ้นของคนมีงานท าจาก 128,100 คน เป็น 162,010 คน หรือ
เพิ่มข้ึนคิดเป็นร๎อยละ 26.47 ส าหรับอัตราการวํางงานมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงเพียงเล็กน๎อย
ในชํวง ปี 2559-2562 คือเพิ่มข้ึนจากปี 2559 ร๎อยละ +0.1 แตํมีอัตราคงท่ีเมื่อเทียบกับปี 2561 คือ  
ร๎อยละ 0.3 

ตารางแสดงก าลังแรงงานเป็นรายสาขาและอัตราการว่างงานปี 2557 – 2561 

หนํวย : พันคน / (ร๎อยละ) 
ก าลังแรงงาน/ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 

ก าลังแรงงานปัจจุบันรวม 408.36 397.46 415.35 414.75 
ผ๎ูมีงานท า 407.50 395.31 414.62 410.37 
     - ภาคเกษตร 203.39 220.89 236.95 204.56 
     - อุตสาหกรรม 43.85   54.80   49.56 43.80 
     - บริการและอื่นๆ 160.26 119.62 128.1 162.01 
อัตราการวํางงาน 0.2 0.4 0.3 0.3 

 
 

 ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ๑ 
   12.6 ด้านความม่ันคง 

 1) ยาเสพติด 
      จากสถิติผลการจับกุมยาเสพติด ต้ังแตํ พ.ศ. 2559 - 2562 พบวํา คดียาเสพติดในปี 
2562 มีท้ังส้ิน 2,710 คดี ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ท่ีมีท้ังส้ิน 3,185 คดี ลดลง 475 คดี หรือลดลงร๎อยละ -
14.91 ผ๎ูต๎องหาในปี 2562 ท้ังหมด 2,807 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ท่ีมี 3,350 คน ผ๎ูต๎องหาลดลง 543 
คน หรือลดลงคิดเป็นร๎อยละ -16.20  สถานการณ๑การแพรํระบาดของยาเสพติดยังคงเกิดขึ้นซึ่งอาจเป็นภัยคุกคาม
ของการพัฒนาจังหวัดได๎ จ าเป็นท่ีจะต๎องมีการควบคุมการแพรํระบาดอยํางตํอเนื่องโดยมีพื้นท่ีการแพรํระบาดของ
ยาเสพติดในจังหวัดกาฬสินธุ๑ พบวํา มีการแพรํระบาดของยาเสพติดกระจายอยูํทุกอ าเภอ  
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แผนภูมิแสดงสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด เปรียบเทียบ ปี 2559 - 2562 

 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยามเสพติด กระทรวงยุติธรรม 

2) สถิติคดีอาชญากรรม ๔ กลุ่ม  

ที ่ ประเภทความผดิ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ 
1 ฐานความผิด

เก่ียวกับชีวิต 
รํางกายและเพศ 

129 122 173 143 208 176 163 161 150 140 

2 ฐานความผิด
เก่ียวกับทรัพย๑ 

451 348 737 543 684 486 524 446 511 438 

3 ฐานความผิด
พิเศษ 

83 50 258 126 179 110 200 125 119 95 

  จับ ผู้ต้องหา จับ ผู้ต้องหา จับ ผู้ต้องหา จับ ผู้ต้องหา จับ ผู้ต้องหา 

4 ฐานความผิดที่รัฐ
เป็นผู๎เสียหาย 

1,966 3,120 2,384 3,466 4,554 5,831 5,251 6,309 5,427 6,265 

   ท่ีมา: ต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ๑ 

3) สถิติสาธารณภัย 
     ในปี 2560-๒๕๖3 จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีมูลคําความเสียหายจากอุทกภัย ภัยแล๎ง รวมท้ังส้ิน 

30,475,400 บาท โดยเป็นมูลคําความเสียหายจากอุทกภัย ภัยแล๎ง ในปี 2559 รวมท้ังส้ิน 30,475,400 บาท 

  

 

 

 

 

 

 
  

 1,894   2,331  
 3,185   2,710  

 2,022   2,413  
 3,350  

 2,807  

 -

 5,000

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวนคดี ผู๎ต๎องหา 
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ท่ีมา : หนังสือสถิติสาธารณภัย สํวนวิเคราะห๑และประเมินสถานการณ๑/ศูนย๑อ านวยการบรรเทา 

สาธารณภัย กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/benchmark.moi.go.th) 

             13. โครงสร้างพื้นฐาน 
          13.1) ด้านการคมนาคมขนส่ง 

จังหวัดกาฬสินธุ๑  มีทางหลวงแผํนดิน  และทางหลวงจังหวัด  ใช๎ในการเดินทางติดตํอในจังหวัด
และระหวํางจังหวัด ได๎โดยสะดวกมีถนนเช่ือมตํอระหวํางต าบลและหมูํบ๎านในชนบทซึ่งมีประโยชน๑ตํอการเดินทางไปมา 
และการขนสํงผลิตผลทางการเกษตร จ านวนรถท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต๑ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 
2563 จ านวน  291,359 คัน และจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติขนสํงทางบก จ านวน 13,211  คัน 

ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังอ าเภอตํางๆ 
1. อ าเภอเมือง–อ าเภอนามน  ระยะทาง 42 กิโลเมตร 
2. อ าเภอเมือง–อ าเภอกมลาไสย  ระยะทาง 13 กิโลเมตร 
3. อ าเภอเมือง–อ าเภอรํองค า  ระยะทาง 38 กิโลเมตร  

  4. อ าเภอเมือง–อ าเภอกุฉินารายณ๑  ระยะทาง 80 กิโลเมตร 
  5. อ าเภอเมือง–อ าเภอเขาวง  ระยะทาง 98 กิโลเมตร 

6. อ าเภอเมือง – อ าเภอยางตลาด  ระยะทาง 16 กิโลเมตร 
  7. อ าเภอเมือง–อ าเภอห๎วยเม็ก  ระยะทาง 48 กิโลเมตร 
  8. อ าเภอเมือง–อ าเภอสหัสขันธ๑  ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
  9. อ าเภอเมือง–อ าเภอค ามํวง  ระยะทาง 85 กิโลเมตร 

10. อ าเภอเมือง – อ าเภอทําคันโท ระยะทาง 109 กิโลเมตร 
  11. อ าเภอเมือง–อ าเภอหนองกุงศร ี ระยะทาง 62 กิโลเมตร 
  12. อ าเภอเมือง – อ าเภอสมเด็จ  ระยะทาง 42 กิโลเมตร 

13. อ าเภอเมือง – อ าเภอหว๎ยผ้ึง  ระยะทาง 59 กิโลเมตร 
14. อ าเภอเมือง – อ าเภอสามชัย  ระยะทาง 85 กิโลเมตร 
15. อ าเภอเมือง – อ าเภอนาคู  ระยะทาง 88 กิโลเมตร 
16. อ าเภอเมือง – อ าเภอดอนจาน ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
17. อ าเภอเมือง – อ าเภอฆ๎องชัย  ระยะทาง 38 กิโลเมตร 

  การเดินทาง ระหว่าง กาฬสินธุ์ – กรุงเทพฯ 
การเดินทางโดยรถยนต๑ระยะทางจากกรุงเทพฯ – กาฬสินธุ๑ มีระยะทาง 519 กิโลเมตร              

ใช๎เส๎นทางหลวงหมายเลข 2 เล้ียวขวาไปตามเส๎นทางหลวงหมายเลข23และ 213 มีรถประจ าทาง ของบริษัท
ขนสํง จ ากัด และรถรํวมของเอกชนให๎บริการหลายเท่ียวตํอวัน 

การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพถึงกาฬสินธุ๑  สามารถขึ้นลงท่ีสถานีรถไฟจังหวัดขอนแกํน 
จากนั้นโดยสารรถประจ าทางจากขอนแกํนถึงกาฬสินธุ๑ ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร 

การเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพถึงจังหวัดกาฬสินธุ๑สามารถขึ้นลงท่ีสนามบินจังหวัด
ขอนแกํนและจังหวัดร๎อยเอ็ด     
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   การคมนาคมทางบก 
   แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 
   จังหวัดกาฬสินธุ๑มีระยะทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ๑ ส านักงานทางหลวงท่ี 8  
(มหาสารคาม) ระยะทาง 629.623 กิโลเมตร และมีระยะทางตํอ 2 ชํองจราจร 859.985 กิโลเมตร โดยมี
หมวดทางหลวงในความรับผิดชอบ ๕ หมวดทางหลวง ประกอบด๎วย 
   1. หมวดทางหลวงกาฬสินธุ๑ มีสายทางในความควบคุม 7 สายทาง ระยะทางควบคุม 106.671
กิโลเมตร และมีระยะทางตํอ 2 ชํองจราจร 167.666 กิโลเมตร 
  ๒. หมวดทางหลวงสมเด็จ มีสายทางในความควบคุม 7 สายทาง ระยะทางควบคุม 131.151 
กิโลเมตร และมีระยะทางตํอ 2 ชํองจราจร 151.281 กิโลเมตร 
  ๓. หมวดทางหลวงห๎วยเม็ก มีสายทางในความควบคุม 5 สายทาง ระยะทางควบคุม 142.195 
กิโลเมตร และมีระยะทางตํอ 2 ชํองจราจร 153.396 กิโลเมตร 
   4. หมวดทางหลวงยางตลาด มีสายทางในความควบคุม 7 สายทาง ระยะทางควบคุม 121.310 
กิโลเมตร และมีระยะทางตํอ 2 ชํองจราจร 176.190 กิโลเมตร 
   5. หมวดทางหลวงรํองค า มีสายทางในความควบคุม 4 สายทาง ระยะทางควบคุม 121.576 
กิโลเมตร และมีระยะทางตํอ 2 ชํองจราจร 209.452 กิโลเมตร 
   โดยมีทางหลวงประเภท 4 ชํองทางจราจร ระยะทางรวม 1,085.09 กิโลเมตร 71 สายทาง 
โดยเป็นประเภท 4 ชํองทางจราจร 1 สายทาง ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร และ มีสภาพช ารุด 7 สายทาง 
ระยะทาง 32.32 กิโลเมตร 

(ที่มา : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์)  

   แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 

           จังหวัดกาฬสินธุ๑มีระยะทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ๑ และหมวดบ ารุง
ทางหลวงชนบท ระยะทาง 1,083.94 กิโลเมตร โดยมีหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบ 3  หมวด
บ ารุงทางหลวงชนบท ดังนี้ 
   1. แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ๑ มีสายทางในความควบคุม 23 สายทาง ระยะทางควบคุม 
401.495 กิโลเมตร 
   2. หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทหนองกุงศรี มีสายทางในความควบคุม 17 สายทาง ระยะทาง
ควบคุม 248.979 กิโลเมตร  
  3. หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทห๎วยผ้ึง มีสายทางในความควบคุม 17 สายทาง ระยะทางควบคุม 
221.491 กิโลเมตร 
  4. หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทค ามํวง มีสายทางในความควบคุม 14 สายทาง ระยะทางควบคุม 
211.975 กิโลเมตร 
   โดยมีทางหลวงประเภท 4 ชํองทางจราจร ระยะทางรวม 1,085.09 กิโลเมตร 71 สายทาง 
โดยเป็นประเภท 4 ชํองทางจราจร 1 สายทาง ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร และ มีสภาพช ารุด 7 สายทาง 
ระยะทาง 32.32 กิโลเมตร 

ที่มา : แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 
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   13.2) ด้านโทรศัพท์เคลื่อนที ่
ในปี  2559  มีชุมสายโทรศัพท๑ โครงขํายของ TOT จ านวน 70 ชุมสาย 34,632 เลขหมาย             

มีชุมสายโทรศัพท๑โครงขํายของ TT&T จ านวน 8 ชุมสาย 6,217 เลขหมายเลขหมายท่ีเปิดใช๎แล๎วในสํวนของ
โครงขําย TOT จ านวน 15,029  เลขหมาย และโครงขําย TT&T จ านวน 2,804  เลขหมาย โดยประเภทผ๎ูเชํา
สํวนมากเป็นบ๎านพักอาศัย ธุรกิจสํวนราชการ ตามล าดับ  
ท่ีมา : บ.ทีโอที จ ากัด จ ากัด (มหาชน)/ข๎อมูลลําสุดท่ีเผยแพรํในเว็บไซต๑ส านักงานสถิติแหํงชาติ  

             13.3) ด้านอินเตอร์เน็ต 
                   จังหวัดกาฬสินธุ๑มีร๎อยละของครัวเรือนท่ีมีการเช่ือมตํออินเตอร๑เนทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยต้ังแตํปี 
2557-2561 มีครัวเรือนท่ีมีการเช่ือมตํออินเตอร๑เนทเพิ่มขึ้นจาก 34 ,308  ครัวเรือน หรือร๎อยละ 15.1          
ในปี 2557 เป็น 137,597 ครัวเรือน หรือร๎อยละ 53.7 ในปี 2561  

ปี จ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน จ านวนครัวเรือนท่ีเช่ือมตํออินเตอร๑เนท 
จ านวน (ครัวเรือน) ร๎อยละ 

2557 227,591 34,308 15.1 
2558 226,873 82,998 36.6 
2559 230,770 109,941 47.6 
2560 242,053 127,160 52.5 
2561 256,460 137,597 53.7 

ท่ีมา : การส ารวจการมีการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน ส านักงานสถิติแหํงชาติ  
         กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ข๎อมูลลําสุดท่ีมีการส ารวจ) 

     13.4) ด้านการประปา 

จังหวัดกาฬสินธุ๑มีการประปาในความรับผิดชอบ 3 แหํง ประกอบด๎วย การประปาสํวนภูมิภาค  
สาขากาฬสินธุ๑  การประปาสํวนภูมิภาค  สาขากุฉินารายณ๑  และ การประปาสํวนภูมิภาคสาขาสมเด็จ มีก าลังผลิตท่ีใช๎
งานรวมท้ังส้ิน จ านวน 44,840 ลูกบาศก๑เมตร/วัน มีผ๎ูใช๎น้ าจ านวน 35,324 ราย 

ข้อมูลส าคัญการประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปี จ านวนผ๎ูใช๎น้ า

(ราย) 
ก าลังผลิตท่ีใช๎งาน 

  (ลบ.ม/วัน) 

ปริมาณน้ าผลิต 

(ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ าผลิตจําย 

     (ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ าจ าหนําย 

    (ลบ.ม./เดือน) 

2559 31,527 40,360 977,443 912,993 639,722 
2560 32,281 40,280 1,060,794 960,450 637,765 
2561 33,214 39,190 1,194,956 950,303 641,817 
2562 34,675 60,930 1,036,627 981,231 744,633 
2563 35,324 44,840 944,611 915,362 678,949 
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ข้อมูลส าคัญการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ ์
ปี จ านวนผ๎ูใช๎น้ า

(ราย) 
ก าลังผลิตท่ีใช๎งาน 

   (ลบ.ม/วัน) 

ปริมาณน้ าผลิต 

(ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ าผลิตจําย 

      (ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ าจ าหนําย 

   (ลบ.ม./เดือน) 

2559      21,173      28,800 727,481         682,613       476,574 

2560      21,665      28,800 807,610         732,976       468,524 

256๑      22,182      27,310 937,339         720,979       468.588 

2562      23,189      27,450 741,905         703,837       532,442 

2563      23,477      32,600 667,586         649,204 489,497 

(ท่ีมา : ส านักงานการประปา การประปาสํวนภูมิภาค  สาขากาฬสินธุ๑) 
ข้อมูลส าคัญการประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ 

ปี จ านวนผ๎ูใช๎น้ า
(ราย) 

ก าลังผลิตท่ีใช๎งาน 

  (ลบ.ม/วัน) 

ปริมาณน้ าผลิต 

 (ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ าผลิตจําย 

    (ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ าจ าหนําย 

    (ลบ.ม./เดือน) 

2559 4,841 4,000 112,957 104,257 73,331 

2560 4,868 3,920 113,959 100,559 78,612 

2561 5,143 4,320 104,653 98,931 76,527 

2562 5,282 4,320 106,834 104,969 86,935 

2563 5,417 4,320 119,901 113,506 77,507 

(ท่ีมา : ส านักงานการประปา การประปาสํวนภูมิภาค  สาขากุฉินารายณ๑)  
ข้อมูลส าคัญการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ 

ปี จ านวนผ๎ูใช๎น้ า
(ราย) 

ก าลังผลิตท่ีใช๎งาน 

  (ลบ.ม/วัน) 

ปริมาณน้ าผลิต 

(ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ าผลิตจําย 

    (ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ าจ าหนําย 

    (ลบ.ม./เดือน) 

2559 5,673 7,560 137,005 126,123 89,817 
2560 5,748 7,560 139,225 126,915 90,629 
2561 5,889 7,560 152,964 130,393 96,702 
2562 6,143 7,560 180,465 165,598 125,256 
2563 6,430 7,920 157,124 152,652 111,945 
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     13.5) ด้านไฟฟ้า 
     จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีผ๎ูใช๎ไฟฟูาในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 296,550 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2562 

จ านวน 7,548 ราย หรือคิดเป็นร๎อยละท่ีเพิ่มขึ้น +2.61 (ปี 2562 มีจ านวนผ๎ูใช๎ไฟฟูา 289,002 ราย) โดย
กิจการที่มีผ๎ูใช๎ไฟฟูามากท่ีสุด คือ บ๎านอยํูอาศัย (น๎อยกวํา 150 กิโลวัตต๑-ชั่วโมงตํอเดือน) บ๎านอยํูอาศัย (150 และมากกวํา 
กิโลวัตต๑-ชั่วโมงตํอเดือน) กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง และอื่นๆ ตามล าดับ ดังตารางสถิติผ๎ูใช๎ไฟฟูา และการ
จ าหนํายพลังงานไฟฟูาของการไฟฟูาสํวนภูมิภาค จ าแนกตามประเภทผ๎ูใช๎ พ.ศ. 2560 – 2563 

 
สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ าหน่ายพลังงานไฟฟา้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ พ.ศ. 2560 – 2563 
                                                                                           หนํวย : (กิโลวัตต๑-ช่ัวโมง) 

รายการ ปี 
2560 2561 2562 2563 

จ านวนการไฟฟูา 18 18 18 18 
จ านวนผู๎ใช๎ไฟฟูา         
(ราย) 

278,117 283,855 289,002 296,550 

- บ๎านอยํูอาศัย (น๎อยกวํา 
150 กิโลวัตต๑-ชั่วโมงตํอ
เดือน) 

196,236 197,856 196,858 192,144 

 - บ๎านอยํูอาศัย (150 
และมากกวํา กิโลวัตต๑-
ชั่วโมงตํอเดือน) 

56,198 58,887 64,123 75,664 

- กิจการขนาดเล็ก 19,545 20,249 20,521 20,412 
- กิจการขนาดกลาง 521 547 582 606 
 - กิจการขนาดใหญํ 23 22 27 27 
 - กิจการเฉพาะอยําง 26 29 33 30 
 - องค๑กรที่ไมํแสวงหา
ก าไร 

- - 2 2 

 - สูบน้ าเพ่ือการเกษตร 90 90 94 95 
 - ไฟชั่วคราว 5,475 6,172 6,759 7,567 
 - ไฟส ารอง 3 3 3 3 
 - ไฟที่สามารถงดจําย
ไฟฟูาได๎ 

- - - - 

 - สถานีอัดประจุไฟฟูา - - - - 
พลังงานไฟฟูาท่ีจ าหนําย
และใช๎ (กิโลวัตต๑-ชั่วโมง) 

715,115,635 710,735,780 783,814,975 794,154,062 

 - บ๎านอยํูอาศัย (น๎อย
กวํา 150 กิโลวัตต๑-
ชั่วโมงตํอเดือน) 

151,958,140 307,510,977 154,143,602 170,787,580 

 - บ๎านอยํูอาศัย (150 
และมากกวํา กิโลวัตต๑-
ชั่วโมงตํอเดือน) 

148,288,374 154,59,422 182,348,844 192,095,480 

 - กิจการขนาดเล็ก 112,649,584 113,373,973 121,985,683 121,960,052 
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รายการ ปี 
2560 2561 2562 2563 

(กิโลวัตต๑-ชั่วโมง) 
 - กิจการขนาดกลาง
(กิโลวัตต๑-ชั่วโมง) 

105,770,904 112,864,825 123,122,870 124,252,019 

 - กิจการขนาดใหญํ
(กิโลวัตต๑-ชั่วโมง) 

177,785,475 156,321,762 178,104,829 162,181,348 

 - กิจการเฉพาะอยําง 4,211,297 4,366,594 4,746,003 3,545,884 
 - องค๑กรที่ไมํแสวงหา
ก าไร 

19,616 - 15,103 50,386 

 - สูบน้ าเพ่ือการเกษตร 6,515,156 7,331,700 9,704,534 9,955,900 
 - ไฟชั่วคราว 6,214,969 7,466,949 8,033,917 7,451,693 
 - ไฟส ารอง 1,702,120 1,499,000 1,609,560 1,873,720 
 - ไฟที่สามารถงดจําย
ไฟฟูาได๎ 

- - - - 

สถานีอัดประจุไฟฟูา - - - - 
ท่ีมา : การไฟฟูาสํวนภูมิภาค 

           14 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      14.1) ทรัพยากรดินและการใช้ดิน 
      1) สภาพดิน   

    จากการส ารวจสภาพดินของจังหวัดกาฬสินธุ๑ แบํงดินตามลักษณะพื้นท่ีท่ีและศักยภาพ          
การใช๎ประโยชน๑ท่ีใกล๎เคียงกัน ดังนี้ 
  1.ดินท่ีเกิดในท่ีราบน้ าทํวมถึง แบํงเป็น 2 ประเภท คือดินท่ีเกิดตามสันริมฝ่ังแมํน้ า ได๎แกํ ดินชุด
เชียงใหมํ มีลักษณะเนื้อดินละเอียดปานกลางเนื้อดินด๎านบนเป็นดินรํวน หรือรํวนปนทรายแปูง สีน้ าตาลเข๎มหรือสี
น้ าตาลปนเทาเข๎ม มีปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลาง ถึงเป็นกรดเล็กน๎อย มีคําของ PH อยูํระหวําง 6.0 – 6.5 สํวนดิน
ช้ันลํางมีลักษณะเนื้อดินไมํแนํนอน อาจเป็นดินรํวนหรือดินรํวนเหนียวปนทรายแปูง สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนแดงหรือสี
น้ าตาลปนเหลืองเข๎ม มีปฏิกิริยาเป็นกรดเล็กน๎อยถึงปานกลาง คําของ PH ประมาณ 6.5 – 7.0เหมาะส าหรับ      
ท านาปลูกข๎าว 

2.ดินท่ีเกิดในท่ีราบต่ าของตะพักล าน้ า จะพบในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีระดับดิน สูงกวําดินพวกแรกท่ีวํา
มาแล๎วเล็กน๎อย ซึ่งพอจะแยกออกเป็น 4 พวกใหญํๆ ดังนี้ 
  -  ดินท่ีมีเนื้อดินลึก ได๎แกํ ดินชุดร๎อยเอ็ด ท่ีพบมากท่ีสุด ดินชนิดนี้มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินรํวน
ปนทรายละเอียด หรือดินรํวนสีน้ าตาลปนเทาเข๎ม มีปฏิกิริยาเป็นกรดแกํ หรือกรดปานกลาง คําของ PH ประมาณ 5 – 
6 ดินนี้มีความอุดมสมบูรณ๑ตามธรรมชาติต่ าให๎ผลผลิตข๎าวเฉล่ียอยูํระหวําง20 – 30 ถังตํอไรํ 
  -  ดินท่ีมีเนื้อดินต้ืน ได๎แกํ ชุดดินอ๎น ดินเพ็ญ จะพบช้ันกรวดลูกรัง หรือช้ันศิลาแลงอยูํต้ืนประมาณ 50
เซนติเมตร  
  -  ดินท่ีเป็นทรายจัด ได๎แกํ ดินชุดอุบลเป็นดินทรายรํวน ลึกเกิน 80 เซนติเมตร 
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  -  ดินเค็ม ได๎แกํ ดินชุดอุดร ในดินชุดนี้จะสังเกตเห็นงํายในฤดูแล๎งจะมีคราบเกลือขาวๆ อยูํท่ีผิว
ดินบนสภาพดินดังกลําวเหมาะส าหรับท าไรํนาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง 

3.ดินท่ีดอน เหมาะส าหรับการปลูกพืชไรํ เชํน มันส าปะหลัง และอ๎อย อีกท้ังยังคงสภาพเป็นปุา
ธรรมชาติ ดินพวกนี้พบในพื้นท่ีท่ีเรียกวํา ท่ีราบของตะพักล าน้ าช้ันกลาง กับท่ีราบของตะพักล าน้ าช้ันสูง มีลักษณะ
ท่ัวไปเปน็ลํุมๆ ดอนๆ แบบลูกคล่ืน จะสังเกตได๎งําย คือ อยูํสูงกวําดินท่ีใช๎ท านา 
(ท่ีมา : สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดกาฬสินธุ๑) 

    ๒) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
           จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีพื้นท่ีรวม จ านวน 4.34  ล๎านไรํ  (4,341,716 ไรํ) สรุปประเภทการ
ใช๎ประโยชน๑ท่ีดินแบํงออกเป็น   
         ๒. 1) พื้นท่ีปุาไม๎ จ านวน 0.54 ล๎านไรํ (538,831 ไรํ) หรือร๎อยละ 12.41 ของพื้นท่ี
จังหวัด 
         2.๒)  พื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน 3.14 ล๎านไรํ  (3,143,091 ไรํ) หรือร๎อยละ 72.39    
ของพื้นท่ีจังหวัด ประกอบด๎วย 
              ๒.๒.๑) พื้นท่ีนา จ านวน 1.52 ล๎านไรํ (1,520,275 ไรํ) หรือร๎อยละ 35.01         
ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด หรือคิดเป็นร๎อยละ 48.37 ของพื้นท่ีเกษตรกรรม 
         2.2.๒)  พืชไรํ จ านวน 1.18 ล๎านไรํ (1,184 ,492 ไรํ) หรือร๎อยละ  27.29        
ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด หรือคิดเป็นร๎อยละ 37.69 ของพื้นท่ีเกษตรกรรม 
              2.๒.๓) ไม๎ยืนต๎น จ านวน 0.36 ล๎านไรํ (360,418 ไรํ) หรือร๎อยละ 8.31  ของพื้นท่ี
ท้ังจังหวัด หรือคิดเป็นร๎อยละ 11.47 ของพื้นท่ีเกษตรกรรม               
     2.๒.๔) ไม๎ผล จ านวน 0.021 ล๎านไรํ (34,741 ไรํ) หรือร๎อยละ 0.77 ของพื้นท่ี     
ท้ังจังหวัด หรือคิดเป็นร๎อยละ 1.1 ของพื้นท่ีเกษตรกรรม 
     ๒.๒.๕) พืชสวน จ านวน 0.001832 ล๎านไรํ (1 ,832 ไรํ ) หรือร๎อยละ 0.04        
ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.06 ของพื้นท่ีเกษตรกรรม 
     ๒.๒.๖) ทํุงหญ๎าเล้ียงสัตว๑และโรงเรือนเล้ียงสัตว๑ จ านวน 0.021651 ล๎านไรํ
(21,651 ไรํ) หรือร๎อยละ 0.51 ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.69 ของพื้นท่ีเกษตรกรรม  
     ๒.๒.๗) พืชน้ า จ านวน 22 ไรํ  มีพื้นท่ีการใช๎ประโยชน๑ท่ีดินน๎อยมาก พืชน้ าท่ีใช๎
ประโยชน๑ท่ีดินเพียงชนิดเดียว คือ บัว      
     ๒.๒.๘) เกษตรผสมผสานไรํนาสวนผสม จ านวน 231 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.01 
ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.007  ของพื้นท่ีเกษตรกรรม 
                 ๒.๓) พื้นท่ีน้ า จ านวน 0.26 ล๎านไรํ  (262,304 ไรํ) หรือคิดเป็นร๎อยละ 6.04 ของพื้นท่ี
ท้ังจังหวัด หรือคิดเป็นร๎อยละ 8.35 ของพื้นท่ีเกษตรกรรม 
                 ๒.๔) พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด จ านวน 0.11 ล๎านไรํ (109,898 ไรํ) หรือคิดเป็นร๎อยละ 2.54 ของ
พื้นท่ีท้ังจังหวัด หรือคิดเป็นร๎อยละ 3.50 ของพื้นท่ีเกษตรกรรม 
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                           ๒.๕) พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร๎าง จ านวน 0.29 ไรํ (287,592 ไรํ) หรือร๎อยละ 6.62 
ของพื้นท่ีท้ังจังหวัดกาฬสินธุ๑  
(ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน http://www1.ldd.go.th/WEB_OLP/Lu_62/Lu62_NE/KSN2562.html) 
หมายเหตุ : ๑. การใช๎ท่ีดินเป็นการใช๎ท่ีดินท้ังในและนอกพืน้ท่ีเขตปุาตามกฎหมาย 
               ๒. เนื้อที่ได๎จากการค านวณโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และท าการถํวงน้ าหนักกับเนือ้ท่ีจาก  
                   กรมการปกครอง 6,946.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,341,716 ไร ํ

        14.2) ทรัพยากรน้ า 
      แหล่งน้ าผิวดิน เป็นแหลํงน้ าตามธรรมชาติของจังหวัดกาฬสินธุ๑ มีความส าคัญตํอการใช๎อุปโภค
ของประชาชนในชนบท ตลอดจนใช๎ในการท าเกษตรกรรม ได๎แกํ 

     1. ล าน้ าปาว  มีต๎นก าเนิดจากเทือกเขาภูพาน และไหลผํานพื้นท่ีของจังหวัดด๎านทิศตะวันตก       
โดยไหลผําน อ าเภอทําคันโท  อ าเภอค ามํวง อ าเภอสหัสขันธ๑ อ าเภอหนองกุงศรี อ าเภอเมือง อ าเภอยางตลาด  และ
อ าเภอฆ๎องชัย ไหลมาบรรจบกับแมํน้ าชีท่ีอ าเภอกมลาไสย ท้ังนี้  ได๎มีการพัฒนาล าน้ าปาว  เพื่อเกษตรกรรม ได๎แกํ 
โครงการชลประทานเข่ือนล าปาว ซึ่งมีการกํอสร๎างเข่ือนขนาดใหญํท่ีสามารถกักเก็บน้ าได๎ถึง  1,980  ล๎านลูกบาศก๑
เมตร และมีพื้นท่ีชลประทาน ประมาณ 391,319 ไรํ   

     2. ล าพะยัง มีต๎นก าเนิดมาจากเทือกเขาภูพาน ไหลผํานพื้นท่ีของจังหวัดด๎านทิศตะวันออก โดยไหล
ผําน อ าเภอเขาวง อ.ห๎วยผ้ึง อ าเภอกุฉินารายณ๑ มาบรรจบกับแมํน้ าชี ท่ีจังหวัดร๎อยเอ็ด มีพื้นท่ีลํุมน้ าประม าณ 
4,126  ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีการใช๎ประโยชน๑จากล าน้ ายังคํอนข๎างน๎อย เนื่องจากมีปริมาณน้ าไมํมาก 

     3. แมํน้ าชี  ไหลผํานพื้นท่ีของจังหวัดกาฬสินธุ๑ในชํวง อ าเภอยางตลาด อ าเภอฆ๎องชัย อ าเภอกมลา
ไสย และอ าเภอรํองค า ท้ังนี้ ตาม “โครงการโขง – ชี – มูล” ได๎มีการกํอสร๎างฝายวังยาว ท่ีอ าเภอฆ๎องชัย ซึ่งจะ
สามารถให๎บริการพื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน  21,230  ไรํ 

    แหล่งน้ าใต้ดินสํวนใหญํเป็นน้ าท่ีได๎จากการเจาะบํอบาดาลซึ่งแหลํงน้ าใต๎ดินนั้นปัจจุบันมีปัญหา
เรื่องคุณภาพน้ าท่ีไมํอยูํในเกณฑ๑เพียงพอท่ีจะใช๎บริโภค เพราะมีความเค็มและกรํอยเพราะวํามีเกลือหินปนอยูํในบางพื้นท่ี 

    แหล่งน้ าจากโครงการชลประทาน แหลํงน้ าจากโครงการชลประทานขนาดใหญํคือเขื่อนล า
ปาว โครงการชลประทานขนาดกลาง จ านวน 18 โครงการ ความจุ 88.482 ล๎าน ลูกบาศก๑เมตร โครงการ
ชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 20 โครงการ ความจุ 13.061 ล๎าน ลบ.ม. โครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก 235 โครงการ ความจุ 44.326 ล๎าน ลูกบาสก๑เมตร ปริมาณน้ าเก็บกักท้ังส้ิน 145.869 ล๎าน         
ลูกบาศก๑เมตร พื้นท่ีชลประทานรวมท้ังส้ิน 470,826 ไรํ ซึ่งอยูํในความดูแลรับผิดชอบของโครงการชลประทาน
กาฬสินธุ๑ นอกจากนี้กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานกาฬสินธุ๑ยังได๎ด าเนินการกํอสร๎างสถานีสูบน้ า        
ด๎วยไฟฟูา เพื่อขยายพื้นท่ีชลประทานในจังหวัดกาฬสินธุ๑แล๎วเสร็จจ านวน 83 สถานี  พื้นท่ีสํงน้ าประทาน 
181,293  ไรํ แมํน้ าปาว มีพื้นท่ีรับน้ า 5,980 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีอํางเก็บน้ า 356,600 ไรํ ปริมาณน้ าระบาย
เฉล่ีย 1,000 ล๎าน ลูกบาศ๑เมตร/ป ีมีพื้นท่ีเกษตรในเขตพื้นท่ีชลประทาน 391,319 ไรํ  รวมพื้นท่ีชลประทานและ
พื้นท่ีสํงน้ าของสถานีสูบน้ าด๎วยไฟฟูา 652,119 ไรํ 

 

http://www1.ldd.go.th/WEB_OLP/Lu_62/Lu62_NE/KSN2562.htm
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      ๑๔.๓) ทรัพยากรป่าไม้  
                จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีปุา 4 ลักษณะ คือ ปุาดิบแล๎ง ปุาเต็งรังปุาเบญจพรรณ และทํุงหญ๎า มีปุา

สงวนแหํงชาติ จ านวน 14 ปุา จากข๎อมูลตัวช้ีวัดการพัฒนาจังหวัดท่ีจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ พบวํา อัตราการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีปุาของจังหวัดกาฬสินธุ๑ ปี พ.ศ. 2559-2563 อยูํท่ี
ร๎อยละ +0.12 เพิ่มขึ้นเล็กน๎อย เนื่องจากในชํวงหลายปีท่ีผํานมาเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ๑  มีการปลูก
ยางพาราเป็นจ านวนมาก จึงท าให๎พื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ๑มีพื้นท่ีปุาเพิ่มมากขึ้น 

ตารางแสดงพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด ปี 2559 -  2563 
หนํวย : ไรํ , ร๎อยละ 

ปี เนื้อที่จงัหวัด (ไร่) พื้นที่ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละของพื้นที่จังหวัด 

2559 4,341,719 468,582.69 10.81 

2560 4,341,719 464,705.66 10.72 

2561 4,341,719 471,982.99 10.89 

2562 4,341,719 474,092.05 10.94 

2563 4,341,719 473,669.93 10.93 

(ท่ีมา :  www.forest.go.th) 
ตารางแสดงพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564 

ล าดับ ชื่อปุา ท๎องที่อ าเภอ เน้ือที่ตาม
กฎกระทรวง 

เน้ือที่ 

กรมอุทยานฯ 
ซ๎อนทับ 

เน้ือที่ สปก. คงเหลือพื้นที ่

ปุาสงวน
แหํงชาติ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

ปุาดงระแนง 
ปุาดงแมํเผด 
ปุาดงหม ู
ปุาภูพาน 
ปุาดงมูล 
ปุานาจารและปุาดงขวาง 
ปุาดงนามน 
ปุาโคกกลางหมื่น 
ปุาดงห๎วยฝา 
ปุาแก๎งกะอาม 
ปุาดงดํานแย๎ 
ปุาภูโหลํย 
ปุาดงบังอ่ีแปลงทีห่น่ึง 
ปุาดงบังอ่ีแปลงที่สอง 

ยางตลาด, ห๎วยเม็ก 
นามน, ห๎วยผึ้ง, กุฉินารายณ๑, ดอนจาน 
เขาวง, นาค ู
ค ามํวง, สามชัย, สมเด็จ 
ห๎วยเม็ก, หนองกุงศรี, ทําคันโท 
เมืองกาฬสินธุ๑, สมเด็จ, สหัสขันธ๑, นามน 
กมลาไสย, รํองค า, เมืองกาฬสินธุ๑, ดอนจาน 
เมืองกาฬสินธุ๑, ดอนจาน 
ห๎วยผึ้ง, นาค ู
สมเด็จ, ห๎วยผึ้ง 
กุฉินารายณ๑, เขาวง 
กุฉินารายณ๑, เขาวง 
กุฉินารายณ๑ 
กุฉินารายณ๑ 

69,375 
119,375 
88,075 

214,843 
258,526 (กันออก) 
48,616 (กันออก) 

12,550 
14,918 

108,122 (กันออก) 
88,562 
76,629 
38,437 
12,031 
2,850, 

 

- 
- 

2,854 
86,185 
2,854 

- 
- 
- 

13,451 
52,209 
19,263  

- 
7,462 
2,850 

 

18,621 
89,094 

558 
15,714 

193,063 
47,318 

32 
14,918 
39,517 
8,751 

11,600 
23,049 
2,315 

- 
 

50,754 
30,281 
84,663 

112,944 
62,609 
1,298 

12,518 
- 

55,154 
27,602 
45,766 
15,388 
2,254 

- 
 

รวม 1,152,909 187,128 464,550 501,231 

http://www.forest.go.th/
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(ท่ีมา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดกาฬสินธุ๑) 

         1.7.4 ทรัพยากรแร่ธาตุ  
  แรํธาตุ แหลํงแรํส าคัญท่ีพบในจังหวัดกาฬสินธุ๑ ได๎แกํ 

- แรํลิกไนต๑  มีอยูํท่ีอ าเภอสหัสขันธ๑และอ าเภอกุฉินารายณ๑มีพื้นท่ีค าขออาชญาบัตรพิเศษมีขนาด 
112 ตารางกิโลเมตร หรือ 70,000 ไรํ พื้นท่ีต าบลคลองขาม, ต าบลยางตลาด, ต าบลดอนสมบูรณ๑, ต าบลอุํมเมํา, 
ต าบลหนองอิเฒํา, ต าบลหัวงัว และ ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด ลักษณะภูมิประเทศสํวนใหญํ เป็นท่ีราบเพื่อการ
เกษตรกรรมมีระดับความสูงของพื้นท่ีประมาณ 160 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 

- เกลือหิน พบอยูํ ท่ีอ าเภอยางตลาดในแหลํงมหาสารคาม มีความยาว 35 กิโลเมตรกว๎าง          
15 กิโลเมตร คลุมพื้นท่ี จ านวน 740 ตารางกิโลเมตร มีความหนาจาก 168 – 505 ฟุต ซึ่งมีเกลือมากกวํา     
700 ล๎านตัน 
(ท่ีมา: ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ๑) 

   ก๏าซธรรมชาติ พบท่ีแหลํงดงมูล อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ๑ ของบริษัท อพิโก๎ (โคราช) 
จ ากัด  คาดวําจะมีปริมาณส ารองก๏าซธรรมชาติประมาณ 43 พันล๎านลูกบาศก๑ฟุต ซึ่งหากด าเนินการพัฒนาส าเร็จ
และผลิตได๎จะผลิตก๏าซธรรมชาติประมาณ 8 ล๎านลูกบาศก๑ฟุตตํอวัน 

 1.7.5 สิ่งแวดล้อม 

  ตามข๎อมูลกรมควบคุมมลพิษ ปี 2564 ระบุวําจังหวัดกาฬสินธุ๑ มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค๎าง                  
ปี 2563 จ านวน 27,533 ตัน ส าหรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ในปี 2563 พบวํามีปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นประมาณ 746 ตัน/วัน โดยเป็นขยะมูลฝอยท่ีถูกน ากลับมาใช๎ประโยชน๑ 211.10 ตัน/วัน หรือคิดเป็น    
ร๎อยละ 28.30 ขยะมูลฝอยท่ีถูกก าจัดถูกต๎อง รวมจ านวน 102  ตัน/วัน หรือคิดเป็นร๎อยละ 13.67 และขยะ   
มูลฝอยท่ีถูกก าจัดไมํถูกต๎อง จ านวน 432.90 ตัน/วัน หรือคิดเป็นร๎อยละ 58 

(ท่ีมา : ระบบสารสนเทศด๎านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรมควบคุมมลพิษhttps://thaimsw.pcd.go.th/report1.php) 

 ตามข๎อมูลการส ารวจปริมาณขยะมูลฝอย โดย ส านักงานส่ิงแวดล๎อมภาคท่ี 10 รํวมกับ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมจังหวัดกาฬสินธุ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบวํา จังหวัด
กาฬสินธุ๑ มีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจ านวน 151 แหํง (อบจ. 1 แหํง เทศบาลเมือง 2 แหํง เทศบาลต าบล    
77 แหํง และองค๑การบริหารสํวนต าบล 71 แหํง) ประชากรจ านวนประมาณ 1,039,923 คนปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดมีประมาณ 976.79 ตัน/วัน มี อปท.ท่ีให๎บริการเก็บขนขยะมูลฝอยไปก าจัด จ านวน 103 
แหํงคิดเป็นร๎อยละ 68.67 ของ อปท. ท้ังหมด (ไมํรวม อบจ.) มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีการเก็บรวบรวมไปก าจัด
ยังสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 275.79 ตัน/วัน คัดแยกน าไปใช๎ประโยชน๑ จ านวน 604.78 ตัน/วันและมี
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 51 แหํง แบํงเป็นสถานท่ีก าจัดขยะท่ีมีการก าจัดอยํางถูกต๎อง 107.64 ตัน/วัน 
สํวนท่ีเหลือก าจัดอยํางไมํถูกต๎อง 168.15 ตัน/วัน 
  จังหวัดกาฬสินธุ๑แบํงกลํุมพื้นท่ีเพื่อรองรับการจัดต้ังศูนย๑จัดการขยะมูลฝอย (Clustering)           
เป็น 4 พื้นท่ี ดังนี้ 
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  กลุ่มพื้นที่ 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ๑ 
   ครอบคลุมพื้นท่ีอ าเภอเมืองกาฬสินธุ๑ อ าเภอยางตลาดอ าเภอสมเด็จอ าเภอดอนจาน อ าเภอนามนและ

บางสํวนของอ าเภอกมลาไสยโดยมีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ๑ เป็น อปท. เจ๎าภาพหลักและมี อปท. ท่ีน าขยะมูลฝอยไปท้ิง
รํวม จ านวน 56 แหํง ปริมาณขยะมูลฝอย จ านวน 214.15 ตัน/วันพื้นท่ี จ านวน 109 ไรํ 

   กลุ่มพื้นที่ 2เทศบาลต าบลโนนบุร ี
 ครอบคลุมพื้นท่ีอ าเภอสหัสขันธ๑ อ าเภอค ามํวง อ าเภอสามชัย อ าเภอหนองกุงศรี อ าเภอห๎วยเม็ก 

และอ าเภอ ทําคันโทโดยมีเทศบาลต าบลโนนบุรี เป็น อปท. เจ๎าภาพหลักและมี อปท. ท่ีน าขยะมูลฝอยไปท้ิงรํวม 
จ านวน 47 แหํง ปริมาณขยะมูลฝอย จ านวน 106.51 ตัน/วัน พื้นท่ี จ านวน 30 ไรํ 

  กลุ่มพื้นที่ 3 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ๑ 
  ครอบคลุมพื้นท่ีอ าเภอกุฉินารายณ๑ อ าเภอเขาวง อ าเภอนาคู และอ าเภอห๎วยผ้ึงโดยมีเทศบาลเมือง
บัวขาว เปน็อปท. เจ๎าภาพหลัก และมี อปท. ท่ีน าขยะมูลฝอยไปท้ิงรํวม จ านวน 31 แหํง ปริมาณขยะมูลฝอย จ านวน 
102.64 ตัน/วัน พืน้ท่ี จ านวน 78 ไร ํ

 กลุ่มพื้นที่ 4 เทศบาลต าบลกมลาไสย 
 ครอบคลุมพื้นท่ีอ าเภอกมลาไสย อ าเภอฆ๎องชัย อ าเภอรํองค า และบางสํวนของอ าเภอดอนจาน                 

โดยมีเทศบาลต าบลกมลาไสย เป็น อปท. เจ๎าภาพหลักและมี อปท. ท่ีน าขยะมูลฝอยไปท้ิงรํวม จ านวน 16 แหํง 
ปริมาณขยะมูลฝอย จ านวน 40.51 ตัน/วันพื้นท่ี จ านวน 7 ไรํ 

           
            15. แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีแหลํงทํองเท่ียวท่ีหลากหลายท้ังแหลํงทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีความโดดเดํน
และเป็นเอกลักษณ๑ แหลํงโบราณคดีท่ีนําสนใจแหลํงทํองเท่ียววิถีชุมชน แหลํงทํองเท่ียงยุคกํอนประวัติศาสตร๑ ท่ีมี
การค๎นพบซากพืชซากสัตว๑โบราณท่ีกลายเป็นหินเชํนซากไดโนเสาร๑ต๎นไม๎หินพันปีซากปลา และหอยโบราณท่ีสูญ
พันธุ๑ไปแล๎วหลายพันปีและแหลํงทํองเท่ียวทางธรรมชาติดังนี้ 
  1) เมืองฟ้าแดดสงยาง อยูํท่ีบ๎านเสมา
อ าเภอกมลาไสยเป็นเมืองโบราณท่ีมีซากอิฐปนดินเป็นขอบ
คูเมืองสองช้ันผังเมืองรูปไขํแบบทวาราวดีขุดพบพระพิมพ๑
ดินเผาและใบเสมาท้ังท่ีอยูํ ในดินและปักอยูํ เป็นแนว
มากมายมีลวดลายการแกะสลักท่ีสวยงามมากและยังพบ
โบราณวัตถุท่ีสามารถประมาณอายุเมืองได๎วําราวพ.ศ.
1300-1600 และมีพระธาตุยาคูหรือพระธาตุใหญํเป็น
สถูปสมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษท่ี13 – 15) ต้ังอยูํ 
ทํุงนาทางทิศเหนือบ๎านเสมาเป็นโบราณสถานท่ีคํอนข๎าง
สมบูรณ๑มากอยูํในบริเวณเมืองฟูาแดดสงยางและยังมี
สถานท่ีนําสนใจใกล๎เคียงกับเมืองฟูาแดดสงยาง เชํน วัดโพธิ์ชัยเสมารามเป็นวัดโบราณใน
สมัยเดียวกันส่ิงท่ีนําสนใจภายในวัดได๎แกํใบเสมาหินสมัยทวาราวดีท่ีปักอยูํเป็นแนวก าแพง
และท่ีเก็บรวบรวมไว๎ในวัดเป็นบางสํวน ท่ีใบเสมาจ าหลักเป็นภาพตํางๆ สํวนมากสลักเป็น
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ภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและโนนสาวเอ๎มีซากโบสถ๑จมดินอยูํและมีซากโบราณสถานอยูํท่ัวไปโดยเฉพาะคูเมือง
โบราณ 
 

2) วัดพุทธนิมิตภูค่าวต้ังอยูํบ๎านนาสีนวล อ าเภอสหัสขันธ๑ หํางจากอ าเภอสหัสขันธ๑ ประมาณ 7 
กิโลเมตร ประดิษฐานพระพุทธไสยยาสน๑ ตะแคงซ๎าย ภายในวัดยังมีอุโบสถแบบเปิดแกะสลักลวดลายสวยงาม ตาม
ประตูหน๎าตําง เพดาน เป็นภาพพุทธประวัติทศชาติชาดก และยังมีวิหารสังฆนิมิต ซึ่งเป็นท่ีเก็บพระพุทธรูป และ
พระเครื่องรุํนตํางๆ        ท่ีหายาก 

3) พร ะพุ ท ธ รู ป สถ านภู ปอ  เ ป็ น ท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน๑ฝีมือชํางจากสมัยทวาราวดีจ าหลักบนหน๎าผา 2 องค๑เป็นท่ีเคารพบูชา
ของชาวจังหวัดกาฬสินธุ๑และใกล๎เคียง บริเวณนี้ยังมีทิวทัศน๑ตามธรรมชาติท่ีสวยงามเหมาะแกํการพักผํอนอยํางยิ่ง 

 
                    4) พุทธสถานภูสิงห์ ต้ังอยูํบนยอดเขา    ภูสิงห๑ อ าเภอสหัสขันธ๑ ใกล๎ตลาด  สหัสขันธ๑หํางจาก
จังหวัด 34 กิโลเมตร มีทางขึ้น 2 ทาง คือ ทางราดยางคด
เค้ียวขึ้นตามไหลํเขาทางทิศตะวันตก และทางเดินเท๎า ท า
เป็นบันได 104 ขั้น ทางทิศตะวันออก เป็นสถานท่ีพักผํอน
ท่ีรํมรื่นล๎อมรอบด๎วยธรรมชาติ ท้ังยังมองเห็นทิวทัศน๑ของ
ทํุงนา หมูํบ๎าน และน้ าในเขื่อนล าปาว อันสวยงามอีกด๎วย 
พุทธสถานภูสิงห๑เป็นท่ีประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล ซึ่ง
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน๎าตักกว๎าง 10.5 เมตร           
มีพุทธลักษณะสงํางามเป็นพระพุทธรูปท่ีใหญํท่ีสุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2511 
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5) วัดวังค า ต้ังอยูํท่ี บ.นาวี ต.สงเปลือย   
อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ๑ มีเนื้อท่ีกวํา 8 ไรํ เริ่มกํอสร๎าง 
(อยํางเป็นทางการ) ต้ังแตํวันท่ี 22 กุมภาพันธ๑ 
2539 โดยคณะชาวบ๎านนาวีและหมูํบ๎านใกล๎เคียง 
และได๎รับการประกาศต้ังเป็นวัดในพระพุทธศาสนา 
มีนามวํา “วัดวังค า”  สังกัดคณะสงฆ๑ธรรมยุตนิกาย 
เ มื่ อ วั น ท่ี  7 ก ร ก ฎ า ค ม  2543 ตํ อ ม า
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล๎าฯ พระราชทานเขตวิสุงคามสีมา
แกํวัดวังค า เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2545 สมเด็จพระ
นางเจ๎าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน

พระราชานุญาตให๎เชิญตราสัญลักษณ๑งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ประดิษฐานท่ีหน๎าบันอุโบสถ (สิม) 
วัดวังค า เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2547 การกํอสร๎างวัดวังค าได๎น าสถาปัตยกรรมแบบล๎านช๎างได๎แกํ “วัดเชียง
ทอง” แหํงเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว มาเป็นต๎นแบบ นอกจากโบสถ๑อันงดงามวิจิตรแล๎ว วัดวังค ายังมีงานพุทธ
ศิลป์อิทธิพลศิลปะล๎านช๎างปรากฏให๎เห็นในหลายจุดด๎วยกัน ไมํวําจะเป็น องค๑พระธาตุสีทองอรํามท่ีได๎รับอิทธิพล
มาจากธาตุหลวงเมืองเวียงจันทน๑ สปป.ลาว ศาลาการเปรียญหลังใหญํท่ีภายในประดิษฐาน “หลวงปู่วังค า” พระ
ประธานศิลปะล๎านช๎างอันงดงาม 

           6) อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (เจ้าโสมพะมิตร) 
อยูํบริเวณกลางเมืองกาฬสินธุ๑ เป็นอนุสาวรีย๑ของเจ๎าเมืองคน
แรกของจังหวัดกาฬสินธุ๑ หลํอด๎วยสัมฤทธิ์เทําตัวจริง ยืนอยูํ
บนแทํน มือขวาถือกาน้ า มือซ๎ายถือกระบี่บั้งเงินซึ่งเป็นเครื่อง
ยศพระราชทานประจ าต าแหนํงเจ๎าเมือง  
           เมืองกาฬสินธุ๑ เดิมคือ บ๎านแกํงส าโรง ได๎รับพระราช
โองการโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมจากพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกฯ ยกฐานะจากบ๎านแกํงส าโรง 
ขึ้นเป็นเมืองกาฬสินธุ๑ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๓๖  

 
7) กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน  ต้ังอยูํบ๎านโพน 

ต าบลโพน อ าเภอค ามํวง หํางจากตัวเมืองกาฬสินธุ๑ ตามทาง
หลวงหมายเลข 227 ระยะทาง 85 กิโลเมตร เป็นถิ่นก าเนิด 
ผ๎าไหมแพรวา หรือ แพรวาราชินีแหํงไหม โดยกลํุมทอผ๎าท่ีได๎รับ
อนุเคราะห๑ให๎อยูํในโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้า
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สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ๎าแพรวา มีความหมายรวมกันว่าผ้าทอเป็นผืนท่ีมีขนาด

ความยาว ๑ วา หรือ ๑ ช่วงแขน ใช้ส าหรับคลุมไหล่หรือห่มสไบเฉียง ท่ีเรียกว่า ผ้าเบี่ยงของชาวผู้ไทย ซึ่งมี

ลักษณะลวดลายพิเศษเฉพาะ ฝีมือละเอียดประณีต เป็นงานศิลปหัตถกรรมของชาวผ๎ูไทยท่ีหาได๎น๎อยแหํงใน
ประเทศไทย 

 
                                                 

8 )  ห มู่ บ้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม โ ค ก โ ก่ ง ต้ั ง อ ยูํ ใ น อ า เ ภ อ 
กุฉินารายณ๑เป็นหมูํบ๎านท่ีมีการอนุรักษ๑วัฒนธรรมชาวผ๎ูไทเปิด
ต๎อน รั บนั ก ทํอ ง เ ท่ี ย ว ท่ี สน ใจ ทํ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง อนุ รั ก ษ๑ 
ได๎พักแรมสัมผัสวิถีชาวบ๎านประเพณีพิธีตํางๆกิจกรรมท่ี 
จัดให๎ ได๎แกํ พิธีบายศรี สํูขวัญรับประทานอาหารพื้นบ๎าน     
“พาแลง”  ชมการแสดงศิลปะพื้นบ๎านและเพลิดเพลินกับการ
เดินชมปุาเขาล าเนาไพรน้ าตกตาดสูง–ตาดยาว ศึกษาธรรมชาติ
พรรณไม๎และพืชสมุนไพรท๎องถิ่นตามเส๎นทางเดินปุาในวน
อุทยานภูผาวัว 
 

   9) พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ๑อยูํหํางจาก
ตัวจังหวัดกาฬสินธุ๑ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 30  
กิโลเมตรสามารถเดินทางโดยใช๎ทางหลวงหมายเลข 227 
(กาฬสินธุ๑- สหัสขันธ๑ -  ค ามํวง-วังสามหมอ-พังโคน)  กํอนถึงตัว
อ าเภอสหัสขันธ๑ ประมาณ  1  กิโลเมตร เล้ียวขวาเข๎าสํูวัด  
สักกะวัน ตรงข๎ามโรงเรียนสหัสขันธ๑ศึกษาเป็นระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตรเดิมคือศูนย๑วิจัยไดโนเสาร๑ภูกุ๎มข๎าว        
ซึ่งด าเนินการมาต้ังแตํปี พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน
ศึกษาวิจัยอนุรักษ๑เก็บรวบรวมตัวอยํางอ๎างอิงซากไดโนเสาร๑
และ สัตว๑ รํ วมสมัย และน าข๎อมูลเหลํานี้ ไปเผยแพรํแกํ
นักทํองเท่ียวในรูปของพิพิธภัณฑ๑ไดโนเสาร๑ซึ่งเป็นแหลํง
ไดโนเสาร๑กินพืชท่ีสมบูรณ๑ท่ีสุดของประเทศไทยโดยพบกระดูก
ไดโนเสาร๑เกือบท้ังตัวมากกวํา 650 ช้ิน เป็นกระดูกสํวนขา 
ซี่โครง คอและหางของไดโนเสาร๑กินพืชไมํน๎อยกวํา 7 ตัว
นอกจากนี้ยังพบฟันของไดโนเสาร๑กินพืชและกินเนื้ออีกอยําง
ละ 2 ชนิดเป็นกระดูกของไดโนเสาร๑กินพืช “ภูเวียงโกซอรัส สิริน
ธรเน (Phuwiagosaurussirindhornae)”และไดโนเสาร๑กินพืชชนิด
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ใหมํอีก 1 ชนิดซึ่งก าลังศึกษาวิจัยขั้นรายละเอียดอยูํในปี 2550 พิพิธภัณฑ๑สิรินธร เปิดให๎บริการได๎อยํางเต็ม
รูปแบบและ ปัจจุบันมีนักทํองเท่ียวปีละประมาณกวํา 300,000 คน 

 

        10) รอยเท้าไดโนเสาร์จังหวัดกาฬสินธุ๑ค๎นพบ
รอยเท๎าไดโนเสาร๑ เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2539 
บริเวณกลางลานหินรํองน้ าห๎วยวังเครือจาน เชิงเขาภูแฝก 
เทือกเขาภูพาน บ๎านน้ าค า ต าบลภูแลํนช๎างอ าเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ เป็นรอยเท๎าไดโนเสาร๑ประเภทเทอร๑โรพอด 
จัดอยูํในกลํุมคาร๑โนซอร๑ชนิดกินเนื้อ อายุประมาณ 140 
ล๎านปี ซึ่งลักษณะรอยเท๎ามีความชัดเจนถึง 7 รอย ขณะนี้
อยูํระหวํางการพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเท่ียวท่ีส าคัญอีก
แหํงหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ๑ นอกจากนี้ยังขุดพบซากกระ
โครงกระดูกท่ีวัดบ๎านนาไคร๎ อ าเภอกุฉินารายณ๑และ 
ท่ีเชิงเขาวัดภูปอ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ๑ 

11) สะพานเทพสุดาเป็นสะพานซึ่งสร๎าง
เพื่อเป็นเส๎นทางเช่ือมระหวํางอ าเภอสหัสขันธ๑ และ
อ าเภอหนองกุงศรี ได๎รับพระราชทานช่ือจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความยาว 
2,040 เมตร สามารถชมวิว เขื่ อนล าปาว รับ
บรรยากาศธรรมชาติบริเวณแหลมโนนวิเศษ ฝ่ัง
อ าเภอสหัสขันธ๑ และเกาะมหาราชฝ่ังอ าเภอหนองกุง
ศรีได๎อยํางสวยงาม 

12) เขื่อนล าปาวเป็นเขื่อนดิน สันเขื่อนยาว 
7.8 กิโลเมตร สามารถกักเก็บน้ าได๎ 1,430 ล๎านลูกบาศก๑
เมตร มีประตูระบายน้ า เป็นแบบเปิด ไมํมีประตูปิดกั้นให๎น้ า
ไหลตลอดเวลา(ไหลเฉพาะชํวงฤดูฝน)อยูํในเขตอ าเภอสหัส
ขันธ๑,อ าเภอค ามํวง,อ าเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ๑ อยูํ
หํางจากจังหวัดกาฬสินธุ๑ประมาณ 36 กิโลเมตรเขื่อนล า
ปาวสร๎างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2511 ปิดกั้น ล าน้ าปาว และ        
ห๎วยยางท่ีบ๎านหนองสองห๎อง ท าให๎เกิดเป็นอํางเก็บน้ า
แฝดทางด๎านเหนือเขื่อน จึงได๎ขุดรํองเช่ือมระหวํางอําง      

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
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ท้ังสอง สร๎างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ ปัจจุบันเขื่อนล าปาวเป็นแหลํงเพาะพันธุ๑ปลา มี
สถานท่ีพักผํอนหยํอยใจ ได๎แกํ หาดดอกเกด                   ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสวรรค๑ชายหาดของคนอีสาน 
     

13) น้ าตกผานางคอยอยูํบ๎านนางามอ าเภอเขาวง
นําสนใจส าหรับผ๎ูท่ีช่ืนชอบการเดินชมธรรมชาติบนผานางคอย
มีส านักสงฆ๑ให๎นักทํองเท่ียวได๎กราบไหว๎บูชาสถานท่ีนี้มีน้ าตก 4 
ช้ัน ในชํวงฤดูน้ าหลาก น้ าจะไหลลดหล่ันกันลงมาสวยงามมาก 
แตํในชํวงหน๎าแล๎งจะปรากฏโขดหิน แอํงน้ ากระจัดกระจายอยูํ
ท่ัวไป 
   

14) ผาเสวยภูพานเป็นแหลํงทํองเท่ียวทางธรรมชาติ
ท่ีนําสนใจมากท่ีสุดของจังหวัดอยูํบนเทือกเขาภูพานท่ีล๎อมรอบ
ไปด๎วยหุบเขาและปุาไมํนานาพรรณท่ีเขียวขจีและยังคงความอุดมสมบูรณ๑มีสัตว๑ปุาท่ีหายากหลายชนิดอาศัยอยูํใน
บริเวณใกล๎เคียงยังมีแหลํงทํองเท่ียวทางธรรมชาติอีกหลายแหํงเชํนน้ าตกแก๎งกะอามบํอน้ าเจ๎าเมืองศาลาชมวิว
บนเทือกเขาภูพานบนเส๎นทางสายนี้ยังสามารถเดินทางไปสํูแหลํงทํองเท่ียวของจังหวัดสกลนครได๎อีกด๎วยโดยจะ

พบน้ าตกค าหอมและภูพานราชนิเวศน๑  
 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
       16. ข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญเชิงพื้นที ่

     16.1) ข้อมูลจ านวนประชากรจ าแนกตามอาชีพ ปี 2562  

ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับจังหวัด 
ประเภทอาชีพ ชาย (คน) % หญิง (คน) % รวม (คน) % 

เกษตรกรรม - ท านา 145,767 20.52 152,823 21.51 298,590 42.03 

เกษตรกรรม – ท าไรํ 8,076 1.14 8,228 1.16 16,304 2.30 

เกษตรกรรม – ท าสวน 721 0.10 724 0.10 1,445 0.20 

เกษตรกรรม – ประมง 277 0.04 182 0.03 459 0.06 

เกษตรกรรม – ปศุสัตว๑ 105 0.01 70 0.01 175 0.02 
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ประเภทอาชีพ ชาย (คน) % หญิง (คน) % รวม (คน) % 

พนักงาน-รับราชการ 11,600 1.63 12,790 1.80 24,390 3.43 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 854 0.12 1,052 0.15 1,906 0.27 

พนักงานบริษัท 5,816 0.82 6,642 0.94 12,458 1.75 

รับจ๎างท่ัวไป 72,956 10.27 62,256 9.19 138,212 19.46 

ค๎าขาย 9,385 1.32 15,363 2.16 24,748 3.48 

ธุรกิจสํวนตัว 3,287 0.46 3,396 0.48 6,683 0.94 

อาชีพอื่น 7,046 0.99 8,466 1.19 15,512 2.18 

ก าลังศึกษา 71,242 10.03 71,333 10.04 142,575 20.07 

ไมํมีอาชีพ 11,766 1.66 15,150 2.13 26,916 3.79 

รวม 348,898 49.11 361,475 50.89 710,373 100.00 

(ที่มา : ข๎อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ๑ ปี 2562) 

หมายเหตุ : ข๎อมูล จปฐ. ปีลําสุดที่รายงาน 

 

          16.2) ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (พ.ศ.2558-2562) 

  จากข๎อมูล ปี 2562 คนจังหวัดกาฬสินธุ๑มีรายได๎เฉล่ีย 70,564 บาทตํอคนตํอปี เพิ่มขึ้นจากปี 
2561 จ านวน 2,314 บาทตํอคนตํอปี คิดเป็นร๎อยละ +3.39 (ปี 2561 จ านวน 68,250 บาทตํอคนตํอปี) 

อ าเภอท่ีมีรายได๎เฉล่ียมากท่ีสุดคือ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ๑ มีรายได๎เฉล่ีย 78,145 บาทตํอคนตํอปี สํวนอ าเภอที่มี
รายได๎เฉล่ียน๎อยที่สุดได๎แกํ อ าเภอเขาวง 59,242 บาทตํอคนตํอปี    
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(ที่มา : ข๎อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ๑) 

หมายเหตุ : ข๎อมูล จปฐ. ปีลําสุดที่รายงาน 

16.3) ข้อมูลระดับความสุขเฉลี่ยปี 2562 

ล าดับที่ อ าเภอ ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน 

1 อ าเภอเมืองกาฬสินธุ๑ 8.43 
2 อ าเภอยางตลาด 8.61 
3 อ าเภอกุฉินารายณ๑ 8.60 
4 อ าเภอสมเด็จ 8.34 
5 อ าเภอกมลาไสย 8.47 
6 อ าเภอหนองกุงศร ี 8.46 
7 อ าเภอทําคันโท 8.40 
8 อ าเภอเขาวง 8.55 
9 อ าเภอห๎วยเม็ก 8.45 

10 อ าเภอสหัสขันธ๑ 8.45 
11 อ าเภอค ามํวง 8.53 
12 อ าเภอห๎วยผ้ึง 8.01 
13 อ าเภอรํองค า 8.33 
14 อ าเภอนามน 8.47 
15 อ าเภอนาคู 8.39 
16 อ าเภอดอนจาน 8.72 
17 อ าเภอฆ๎องชัย 8.23 
18 อ าเภอสามชัย 8.56 

ระดับความสุขเฉล่ีย 8.48 

(ที่มา : ข๎อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ๑) 

หมายเหตุ : ข๎อมูล จปฐ. ปีลําสุดที่รายงาน   
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รายได๎เฉลี่ยตํอคนตํอปี ย๎อนหลัง 5 ป ี
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    16.4) เกษตรแปลงใหญ่ 
             จังหวัดกาฬสินธุ๑ได๎ด าเนินนโยบายเกษตรในรูปแบบแปลงใหญํครอบคลุมในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ๑ 

ดังนี ้
อ าเภอ ชื่อกลุํม ชนิด/ประเภท

แปลงใหญํ 
ที่ต้ัง พ้ืนที่ (ไรํ) เกษตรกร  

(ราย) 
เมืองกาฬสินธุ๑ แปลงใหญํไม๎ดอกไม๎

ประดับ ต าบลล าพาน
อ าเภอเมืองและรํองค า 

ไม๎ดอก 38 ม.10 ต.ล าพาน อ.เมืองกาฬสินธุ๑ 
จ.กาฬสินธุ๑ 

99 30 

รํองค า ม. 5 ต. รํองค า อ.รํองค า จ.กาฬสินธุ๑ 
ยางตลาด วิสาหกิจชุมชนกลุํม

เกษตรเลี้ยงโคชุมชน
ต าบลโนนสูง 

โคเน้ือ 68 ม. 8 ต.โนนสูง อ. ยางตลาด       
จ.กาฬสินธุ๑ 

330 34 

กมลาไสย - - - - - 
กุฉินารายณ๑ ผู๎ผลิตข๎าวอินทรีย๑นาภู ข๎าว 155 ม.9 ต.หนองห๎าง อ.กุฉินารายณ๑ จ.

กาฬสินธุ๑ 
436 155 

กลุํมแปลงใหญํข๎าวมะลิ 
105 บ๎านห๎วยมํวง 

ข๎าว 121/1 ม.4 ต.หนองห๎าง 
 อ..กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑ 

494 47 

ผู๎ผลิตข๎าวอินทรีย๑        
ตามรอยพํอ 

ข๎าว 65 ม.6 ต.หนองห๎าง อ.กุฉินารายณ๑ 
จ.กาฬสินธุ๑ 

449 36 

ผู๎ผลิตข๎าวอินทรีย๑เกษตร
รวมใจ 

ข๎าว 335 ม.1 ต.หนองห๎าง อ.กุฉินารายณ๑ 
จ.กาฬสินธุ๑ 

379 38 

สมเด็จ - - - - - 
หนองกุงศร ี กลุํมผักปลอดภัย           

ล าหนองแสน 
พืชผัก 116 ม.5 ต.ล าหนองแสน  

อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ๑ 
52 310 

เขาวง กลุํมเกษตรทฤษฎีใหมํฮัก
แพง-แบํงปัน 

พืชผัก 77 ม.2 ต.กุดปลาค๎าว อ.เขาวง  
จ.กาฬสินธุ๑ 

34 35 

 วิสาหกิจชุมชนศูนย๑เรียนรู๎
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

พืชผัก 78 ม. 12 ต.กุดสิมคุ๎มใหม๐ อ.เขาวง  
จ.กาฬสินธุ๑ 

56 33 

 กลุํมปลุกผักปลอดภัย 
อ าเภอเขาวง 

พืชผัก 348 ม.8 ต.กุดสิมคุ๎มใหมํ อ.เขาวง จ.
กาฬสินธุ๑ 

67 32 

 กลุํมเกษตรทฤษฎีคนรุํน
ใหมํตามรอยพํอ วิถีไท 
เขาวง 

พืชผัก 306 ม.13 ต.คุ๎มเกํา อ.เขาวง  
จ.กาฬสินธุ๑ 

62 30 

ทําคันโท - - - - - 
ห๎วยเม็ก แปลงใหญํมันส าปะหลัง

ต าบลบึงนาเรียง 
มันส าปะหลัง 99 ม.2 ต.บึงนาเรียง อ.ห๎วยเม็ก       

จ.กาฬสินธุ๑ 
305 33 

ค ามํวง นาแปลงใหญํดินจี่ ข๎าว 129 ม.11 ต.ดินจี่ อ.ค ามํวง 
 จ.กาฬสินธุ๑  

393 36 

สหัสขันธ๑ เกษตรก๎าวหน๎า ชาวนา 
4.0 

ข๎าว 18 ม.9 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ๑  
จ.กาฬสินธุ๑ 

607 51 

ผลิตเมล็ดพันธ๑ข๎าวชุมชน
บ๎านนามะเขือ 

ข๎าว 69 ม.1 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ๑  
จ.กาฬสินธุ๑ 

529 49 

ห๎วยผึ้ง - - - - - 
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อ าเภอ ชื่อกลุํม ชนิด/ประเภท
แปลงใหญํ 

ที่ต้ัง พ้ืนที่ (ไรํ) เกษตรกร  
(ราย) 

นาคู กลุํมรักษ๑นาค ู ข๎าว 42/1 ม.1 ต.โนนนาจาน อ.นาคู  
จ.กาฬสินธุ๑ 

712 80 

 กลุํมผู๎ผลิตข๎าวนาแปลง
ใหญํบ๎านชาดใต๎ 

ข๎าว 92/1 ม.4 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ๑ 910 92 

 สหกรณ๑เพ่ือพัฒนาการ
เกษตรอินทรีย๑ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน จ.กาฬสินธุ๑ 
จ ากัด 

ข๎าว 27 ม.7 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ๑ 907 102 

นามน วิสาหกิจชุมชนกลุํมผักนา
มน จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

พืชผัก 1 ม.3 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ๑ 197.7 79 

ดอนจาน - - - - - 
รํองค า - - - - - 
ฆ๎องชัย สหกรณ๑การเกษตรปันบุญ 

จ ากัด 
พืชผัก 68/2 ต.ฆ๎องชัยพัฒนา อ.ฆ๎องชัย  

จ.กาฬสินธุ๑ 
48.5 39 

สามชัย - - - - - 
รวม 12 อ าเภอ 7,067.2 1,341 

  จังหวัดกาฬสินธุ๑ได๎ด าเนินการสํงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญํเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
โดยสรุปการท าเกษตรแปลงใหญํในปี 2562 ดังนี้ 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ๑ 
 
 
 
 
 
 

ชนิดแปลง จ านวนกลํุม พื้นท่ีเกษตรกรรม (ไรํ) เกษตรกร (ราย) 

ข๎าว 10 6,160 720 

โคเนื้อ 1 330 34 

ไม๎ดอกไม๎ประดับ 1 99 30 

พืชผัก 7 750.15 258 

มันส าปะหลัง 1 305 33 

รวม 20 7,644.18 1,075 
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จังหวัดกาฬสินธุ๑มีผ๎ูได๎รับหนังสืออนุญาตให๎ประกอบการค๎าข๎าวตาม พ.ร.บ ค๎าข๎าวของกระทรวงพาณิชย๑ 

ประจ าปี 2563/64 
ผู๎ประกอบการค๎าข๎าว จ านวน (ราย) ก าลังการผลิต/วัน(ตัน) 

ค๎าข๎าวสํงไปจ าหนํายตํางประเทศ (ผู๎สํงออกท่ัวไป) 2 - 

โรงสีข๎าวขนาดใหญํ 3 2,100 

โรงสีข๎าวขนาดกลาง 5 510 

โรงสีข๎าวขนาดเล็ก 11 165 

ผู๎ประกอบการขายสํง 12 - 

ทําข๎าว 23 - 

น าเข๎าข๎าวจากตํางประเทศ -  

ท่ีมา : ส านักงานพาณิชย๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ 

   16.5) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical  Indications)   

ส่ิงบํงช้ีทางภูมิศาสตร๑ (Geographical  Indications) หมายถึง ช่ือสัญลักษณ๑ หรือส่ิงอื่นใดท่ีใช๎
เรียกหรือใช๎แทนแหลํงภูมิศาสตร๑ และท่ีสามารถบํงบอกวําสินค๎าท่ีเกิดจากแหลํงภูมิศาสตร๑นั้นเป็นสินค๎าท่ี มี
คุณภาพ ช่ือเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะทางแหลํงภูมิศาสตร๑ดังกลําว ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ๑มีผลิตภัณฑ๑ท่ีได๎ขึ้น
ทะเบียนส่ิงบํงช้ีทางภูมิศาสตร๑จ านวน 2 ผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ ผ๎าไหมแพรวา และข๎าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ๑ และ
ในขณะนี้จังหวัดกาฬสินธุ๑อยูํระหวํางขอขึ้นส่ิงบํงช้ีทางภูมิศาสตร๑อีก ๒ สินค๎า ได๎แกํ พุทรานมบ๎านโพน อ าเภอ      
ค ามํวง และ มะมํวงมหาชนก อ าเภอหนองกุงศรี 

  1) ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ ์

       ผ๎าไหมแพรวากาฬสินธุ๑  (PrawaKalasin  Thai  Silk)  หมายถึง  ผ๎าไหมท่ีทอประดิษฐ๑
ลวดลายด๎วยการขิดและการจก  ใช๎เส๎นไหมตีเกลียวเป็นท้ังเส๎นยืนและเส๎นพุํง  รวมท้ังมีเส๎นไหมเพิ่มพิเศษในการ
ท าให๎เกิดลวดลายตามกรรมวิธีท่ีประณีตของชาวผ๎ูไทยท่ีเป็นมรดกทางหัตกรรมท่ีถํายทอดสืบกันมา 
      ผ๎าไหมแพรวา มีขอบเขตการผลิตอยูํในพื้นท่ีอ าเภอค ามํวง อ าเภอสหัสขันธ๑ อ าเภอสมเด็จ 
และอ าเภอสามชัย ของจังหวัดกาฬสินธุ๑ โดยบรรพบุรุษของชาวผ๎ูไทยได๎ถํายทอดมรดกทางหัตถกรรมให๎ชาวผ๎ูไท     
ใช๎ภูมิปัญญาการทอผ๎าไหมแพรวาสามารถทอประดิษฐ๑ลวดลายตามกรรมวิธีท่ีประณีตผ๎าไหมแพรวากาฬสินธุ๑  
นับเป็นสินค๎าท่ีมีคุณภาพ ช่ือเสียง และคุณลักษณะพิเศษท่ีแตกตํางจากผ๎าไหมแพรวาในท๎องถิ่นอื่นซึ่ งมีลักษณะ
ของส่ิงบํงช้ีทางภูมิศาสตร๑พ.ศ. 2546 โดยวันท่ี 16 พฤษภาคม 2550 ได๎ยื่นขอตํอกรมทรัพย๑สินทางปัญญา  
กระทรวงพาณิชย๑ และได๎รับประกาศให๎ขึ้นทะเบียนส่ิงบํงช้ีทางภูมิศาสตร๑ “ผ๎าไหมแพรวากาฬสินธุ๑” วันท่ี 24 
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ตุลาคม 2550 ทะเบียนเลขท่ี สช 50100021 สินค๎าท่ีได๎รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบํงช้ีทางภูมิศาสตร๑แล๎วจะได๎รับ
การค๎ุมครองตลอดไป โดยไมํมีก าหนดระยะเวลาจนกวําจะมีการเพิกถอนทะเบียน 

รายได๎จากการจ าหนํายผ๎าไหมแพรวาเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ในปี 2558 มีรายได๎ 115.95     
ล๎านบาท และลําสุด ปี 2562  มีรายได๎ 982.13 ล๎านบาท เมื่อพิจารณาการเติบโตของมูลคําการจ าหนํายจาก    
ปี 2558 -ปี 2562 เพิ่มข้ึนเป็น 866.18 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละท่ีเพิ่มขึ้นสูงถึง 747.03  หรือคิดเป็นร๎อยละ
ท่ีเพิ่มข้ึนสูงถึง 161.07 ตํอป ี

  

สรุปข้อมูลยอดจ าหน่ายผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ปี ยอดจ าหน่าย (บาท) ยอดจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้น 
(บาท) 

ยอดจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

2558 115,947,560 13,439,660 +13.11 
2559 143,248,250 27,300,690 +23.54 
2560 257,088,800 113,840,550 +79.47 
2561 314,077,000 56,988,200 +22.17 
2562 982,127,452 668,050,452 +242.70 
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รายได้การจ าหน่ายผ้าไหมแพรวาต่อปี (ล้านบาท) 

รายได๎การจ าหนํายผ๎าไหมแพรวา (ล๎านบาท) 
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ยอดจ าหนํายผ๎าไหมแพรวากาฬสินธุ๑ มียอดจ าหนํายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สูงขึ้นถึง 668,050,452 บาท หรือเพิ่มสูงขึ้นถึงกวําร๎อยละ 242.7 เป็น
การเพิ่มสูงขึ้นจากผ๎าไหมแพรวาของกลํุมไหมสมเด็จ เนื่องจากเป็นสินค๎าผ๎าไหมตัวใหมํ คือ ผ๎าไหมแพรวา
ทอใสํผ๎าซิ่น ประกอบกับมีการขายออนไลน๑ ท าให๎ ปัจจุบันมียอดจองลํวงหน๎าถึง ๒ ปี ด๎วยกัน นับวําผ๎า
ไหมแพรวาเป็นสินค๎าท่ีสร๎างรายได๎ให๎กับคนท๎องถิ่นเป็นอยํางดี และยังคงเป็น “ราชินีแหํงไหม” อยําง
แท๎จริง 

13.11 23.54 
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ยอดจ าหน่ายท่ีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

ยอดจ าหนํายที่เพิ่มขึ้น (ร๎อยละ) 

ต าบล 

จ านวน
ครัวเรือน
เกษตรกร 

ประชากร 
(คน) 

เนื้อทีป่ลูก 
ข้าวเหนียว 

(ไร่) 

ผลผลิต 
ข้าวเหนียว 

(ตัน) 

ผลผลิต 
เฉลี่ย 

(กก./ไร) 

จ าหน่าย (ข้าวเหนียว) 
จ านวน 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

อ าเภอเขาวง        
1. ค๎ุมเกํา 2,068 6,625 16,915 5,869.35 347 3,628.13 54.42 
2. สงเปลือย 1,802 5,849 18,817 6,529.48 347 4,492.53 67.39 
3. หนองผือ 1,391 4,917 8,722 3,026.53 347 1,420.60 21.31 
4. กุดสิมค๎ุมใหมํ 1,453 5,472 12,896 4,475.08 347 2,640.03 39.60 
5. สระพังทอง 721 3,057 5,375 1,865.08 347 867.35 13.01 
6. กุดปลาค๎าว 733 2,254 4,694 1,628.75 347 882.14 13.23 
รวม 8,168 28,174 67,419 23,394.26  13,930.78 208.96 
อ าเภอกุฉินารายณ ์        
7. หนองห๎าง 1,067 5,112 9,671 3,713.66 384 2,413.88 36.21 
8. นาโก 1,094 4,804 10,525 4,195.20 384 2,716.88 40.90 
รวม 2,161 9,916 20,596 7,908.86  5,140.76 77.10 
อ าเภอนาค ู        
9. นาคู 2,059 10,173 12,729 4,468.04 351 1,225.20 18.38 
10. บํอแก๎ว 1,884 8,034 17,064 5,989.48 351 3,323.32 49.85 
รวม 3,943 18,207 29,794 10,457.52 351 4,548.52 68.23 
รวมทั้งสิ้น 14,272 67,884 117,809 41,760.64 350 23,620.06 354.29 
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รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อปี (ล้านบาท) 

รายได๎จากการจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ 
OTOP ตํอปี (ล๎านบาท) 

 2) ข้าวเหนียวเขาวง 

 ข้อมูลการผลิตข้าวเหนียวเขาวง ปีการผลิต 2563/64  

ท่ีมา : ส านักงานพาณิชย๑จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑เป็นแหลํงผลิตข๎าวพื้นเมือง GI ได๎แกํ “ข๎าวเหนียวเขาวง” ได๎ขึ้นทะเบียนกับกรม

ทรัพย๑สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย๑เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2552 ทะเบียนเลขท่ีสช 52100026 มีส่ิงบํงช้ี    
ทางภูมิศาสตร๑มาตรฐานถิ่นก าเนิด(Geographical Indication : GI) ปลูกในพื้นท่ีท่ีเป็นดินภูเขาไฟเกํา ใช๎พันธุ๑ข๎าว
เหนียวกอเดียว ซึ่งเป็นข๎าวพันธุ๑เบา (ข๎าวดอ) และ ข๎าวเหนียว กข 6 โดยข๎าวเหนียวเขาวงมีความพิเศษคือ มีความ
เหนียวนุํมมีกล่ินหอมไมํติดมือเก็บความนุํมไว๎ได๎นานพื้นท่ีการผลิตข๎าวเหนียวเขาวงได๎แกํ 1) พื้นท่ี 6 ต าบลของอ าเภอ
เขาวง 2) พื้นท่ีต าบลนาโก และต าบลหนองห๎าง อ าเภอกุฉินารายณ๑ และ 3) ต าบลนาคู และต าบลบํอแก๎ว อ าเภอนาคู   

               
ข้อมูลการผลิตข้าวเหนียวเขาวง 

     16.6) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยอดจ าหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปี รายได้การจ าหน่ายสินค้า OTOP        

(ล้านบาท) 
รายได้การจ าหน่ายสินค้า OTOP 

 ที่เพิ่มขึ้น (ล้านบาท) 
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

2559 2,631.48 +406.66 +18.28 
2560 3,298.26 +666.78 +25.34 
2561 3,980.54 +682.28 +20.69 
2562 4,961.03 +980.49 +24.63 
2563 5,524.19 +563.16 +11.35 
ท่ีมา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ๑ 

   

 

 

 

 

จังหวัดกาฬสินธุ๑มีรายได๎จากการจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ OTOP เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องทุกปีต้ังแตํปี  โดยปีลําสุด 
2563  มีรายได๎จากการจ าหนํายสูงถึง 5,924.19 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละจากการเพิ่มขึ้นของมูลคําการ
จ าหนํายเมื่อเทียบกับปี 2562 สูงขึ้นมากคิดเป็นร๎อยละ 24.63 และอ าเภอท่ีมีรายได๎จากการจ าหนํายสินค๎า 
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OTOP เรียงตามล าดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ได๎แกํ อ าเภอยางตลาด  อ าเภอกมลาไสย อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ๑ สินค๎า OTOP ท่ีส าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ๑ ประกอบด๎วย หมูทุบ หมูเค็ม  ไส๎กรอกปลา  

ยอดจ าหน่ายสินค้า OTOP  จังหวัดกาฬสินธุ์ แยกรายอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2560-2563 

อ าเภอ 
ยอดจ าหนํายสินค๎า OTOP (ล๎านบาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อ าเภอยางตลาด 855.42 1,027.93 1,275.82 1,424.41 

อ าเภอกมลาไสย 484.25 586.37 727.24 800.07 

อ าเภอเมืองกาฬสินธุ๑ 449.24 542.52 678.03 753.13 

อ าเภอสหัสขันธ๑ 278.69 325.88 407.38 456.98 

อ าเภอค ามํวง 215.90 264.29 345.97 385.06 

อ าเภอกุฉินารายณ๑ 183.90 224.14 277.93 306.24 

อ าเภอเขาวง 165.77 201.27 243.49 275.32 

อ าเภอทําคันโท 67.85 86.23 108.98 119.87 

อ าเภอสมเด็จ 133.36 156.04 195.10 214.64 

อ าเภอสามชัย 101.46 122.14 146.06 176.82 

อ าเภอฆ๎องชัย 83.07 101.25 125.55 138.11 

อ าเภอรํองค า 75.17 91.61 113.66 125.03 

อ าเภอนาคู 55.25 62.65 77.70 85.58 

อ าเภอห๎วยเม็ก 45.96 57.33 73.15 81.04 

อ าเภอหนองกุงศร ี 40.35 49.55 60.78 66.85 

อ าเภอดอนจาน 23.09 29.35 37.61 41.71 

อ าเภอห๎วยผ้ึง 21.71 28.93 36.39 40.03 
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อ าเภอ 
ยอดจ าหนํายสินค๎า OTOP (ล๎านบาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อ าเภอนามน 17.82 23.06 30.17 33.28 

 รวมท้ังส้ิน 18 อ าเภอ 2,631.48 3,298.26 3,980.54 5,524.19 

ท่ีมา : ระบบศูนย๑ข๎อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช๎ประโยชน๑   
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
          
หมายเหตุ : ข๎อมูลใช๎เป็นปีงบประมาณ 

 

ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นระดับอ าเภอ  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที่ อ าเภอ ผลิตภัณฑ์ / ระดับดาว ผลิตภัณฑ์ / ระดับดาว ผลิตภัณฑ์ / ระดับดาว หมายเหตุ 

1 เมืองกาฬสินธุ๑ หมูทุบ หมูเค็ม / 4 ดาว   
ไส๎กรอกปลา 

กระเป๋าหนังเทียม / 5 ดาว   ผ๎าลาย
ยางกล๎วย 

กล๎วยแปรรูป (กล๎วยแซํบ 
กล๎วยฉาบ) 

 

2 นามน ผ๎าหํมทอมือ / 3 ดาว ผ๎าไหมมัดหมี่ / - รองเท๎าหนังเทียม / -  

3 กมลาไสย ผลิตภัณฑ๑ผ๎าขาวม๎า  / 5 
ดาว 

กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสะพายเปู หมอนขวาน / 5 ดาว  

4 รํองค า หมอนขิด /2 ดาว ตุ๏กตาผ๎าไทย 3 ดาว ที่นอนห๎าพับ  /2 ดาว  

5 กุฉินารายณ๑ ผ๎าหํมทอมือ /5 ดาว ผ๎าสไบโทเร / 4 ดาว เสื้อเย็บมือ / 3 ดาว  

6 เขาวง ข๎าว กข.6 /5 ดาว ข๎าวเหนียวเขาวง / 4 ดาว ผ๎าทอมือ ผ๎าคลุมเตียง 
พรมเช็ดเท๎า / 4 ดาว 

 

7 ยางตลาด เสื้อผ๎าส าเร็จรปูส าหรับเด็ก / 
4 ดาว 

ข๎าวเหนียวมะมํวง    น้ าพริกจิ้งหรีด น้ ามันมะรุมสกัด  

8 ห๎วยเม็ก ผ๎าถุงมัดหมี่ เสื่อกก เสื่อพับ  / 3  ดาว   

9 สหัสขันธ๑ เสื้อพ้ืนเมือง  ผ๎าไหมแพรวา 
/ 5 ดาว 

เสื่อกกลายชิด / 4 ดาว ปลาส๎ม ปลาแดดเดียว  

10 ค ามํวง ผ๎าไหมแพรวา 5 ดาว ผลิตภัณฑ๑เครื่องจักสาน ผ๎าพ้ืนเมือง  ผ๎าไหมมัดหมี่  

11 ทําคันโท ผ๎าไหมมัดหมี่ กระเป๋าผ๎าฝูาย   

12 หนองกุงศร ี ผ๎าลายขิด / 3 ดาว เสื่อพับส าเร็จรูป / 3 ดาว กระเป๋าเสื่อกก  

13 สมเด็จ ผ๎าไหมมัดหมี่ / 5 ดาว ผ๎าขาวม๎า / 4 ดาว เสื่อกก  

14 ห๎วยผึ้ง เสื้อเย็บมือ ผ๎าฝูายพ้ืนเมือง ผ๎าขาวม๎า  ผ๎าสไบลายขิด  

15 สามชัย ผ๎าไหมแพรวา 5 ดาว ผลิตภัณฑ๑เครื่องจักสาน  / 3 ดาว   

16 นาคู ข๎าวกล๎องงอก ข๎าวฮางงอก / 
5 ดาว 

มะนาวกวนน้ าผึ้ง / 4 ดาว เสื้อเย็บมือ / 4 ดาว  

17 ดอนจาน เสื้อเย็บจักปักมือ / 4 ดาว กล๎วยฉาบ  แจํวบอง ผ๎าไหมมัดหมี่  ผ๎าฝูาย
มัดหมี่ 

 

18 ฆ๎องชัย ข๎าวหอมมะลิ / 5 ดาว ขนมข๎าวแต๐น / 3 ดาว เสื้อปักมือ / 3 ดาว  
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จ านวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (คร.) 

จ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได๎ต่ ากวํา
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สัดสํวนคนจน (ร๎อยละ) 

    16.7) สถิติครัวเรือนยากจน 
    จังหวัดกาฬสินธุยังมีปัญหาความยากจนของประชาชน จากข๎อมูล จปฐ. สถานการณ๑ครัวเรือน

ยากจน จ านวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได๎ต่ ากวําเกณฑ๑ จปฐ. ต้ังแตํปี 2558-2562 มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นต้ังแตํ     
ปี 2558-2560 และปรับตัวลดลงอีกต้ังแตํปี 2561-2562 โดยจังหวัดกาฬสินธุ๑ได๎จัดท าโครงการ Kalasin 
happiness Model โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน และยกระดับรายได๎ของ
ประชาชน บนพื้นฐานความยั่งยืน เพื่อให๎ครัวเรือนยากจนดังกลําวลดลง  

 

 

 

 

 

 

 

16.8) สัดส่วนคนจน 

       จังหวัดกาฬสินธุ๑เป็นจังหวัดท่ีมีปัญหาความยากจนเรื้อรังติดตํอกันเป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี     
และจากข๎อมูลรายงานดัชนีความก๎าวหน๎าของคน ปี 2562 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ (ข๎อมูล ปี 2561) จังหวัดกาฬสินธุ๑มีประชากรท่ีอยูํใต๎เส๎นความยากจนเป็นอันดับท่ี 3 ของประเทศ 
รองจากจังหวัดแมํฮํองสอน และจังหวัดปัตตานี โดยมีสัดสํวนคนจนอยูํท่ีร๎อยละ 31.26 หรือมีสถานการณ๑ดีขึ้น
เล็กน๎อยจากปี พ.ศ. 2560 (สัดสํวนคนจนลดลงร๎อยละ 1.70) โดยจังหวัดกาฬสินธุ๑ได๎จัดท าโครงการ Kalasin 
happiness Model โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน และยกระดับรายได๎ของ
ประชาชน บนพื้นฐานความยั่งยืน และแตํละปีจะต๎องสามารถลดลงร๎อยละ 4.5 ตํอป ี 
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16.9) ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนด้านยาเสพติด 

         ในปี 256๔ จังหวัดกาฬสินธุ๑มีหมูํบ๎านท่ีได๎รับการจัดอันดับเป็นหมูํบ๎านปลอดยาเสพติด (สีขาว) 
จ านวน  1,174 หมูํบ๎าน คิดเป็นร๎อยละ 72.47 ของหมูํบ๎านท้ังหมด หมูํบ๎านสีเขียว 403 หมูํบ๎าน คิดเป็น      
ร๎อยละ 24.87 หมูํบ๎านสีเหลือง 22 หมูํบ๎าน คิดเป็นร๎อยละ 1.36 และหมูํบ๎านท่ีมีปัญหายาเสพติดอยํางรุนแรง         
(สีแดง) จ านวน 21 หมูํบ๎าน คิดเป็นร๎อยละ 1.30 ของหมูํบ๎านท้ังหมด  

ตารางแสดงประเภทของหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงกับยาเสพติด 

ปี ประเภทหมูํบ๎าน 
สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

2560 927 457 165 71 
2561 642 419 310 249 
2562 783 531 242 64 
2563 1,021 573 2 24 
2564 1,174 403 22 21 

 

 

หมายเหตุ : จ านวนหมูํบ๎านท้ังหมดในจังหวัดกาฬสินธุ๑มีทั้งส้ิน 1,620 หมูํบ๎าน 

73% 

25% 

1% 1% 

ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านยาเสพติด ปี 2564  

สีขาว: ปลอดยาเสพติด 

สีเขียว: ปัญหายาเสพติดเบาบาง 

สีเหลือง: ปัญหายาเสพติดบางกลาง 

สีแดง: ปัญหายาเสพติดรุนแรง 
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ท่ีมา : ดัชนีความก๎าวหน๎าของคน ปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
        ส านักพัฒนาฐานข๎อมูลและตัวชี้วัดภาวะทางสังคม กันยายน 2562 
 
 
 

1.10 ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดัชนีความก้าวหน้าของคน : HAI)  ประเทศ   กาฬสินธ์ุ หน่วย 

ด๎า
นส

ุขภ
าพ

 ร๎อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากวําเกณฑ๑ (%ทารกเกิดมีชีพ). 10.57 9.34 ร๎อยละ 

ร๎อยละของประชากรที่เจ็บปุวยที่เป็นผู๎ปุวยใน. 10.56 11.44 ร๎อยละ 

ร๎อยละของประชากรพิการ. 2.92 3.49 ร๎อยละ 

ร๎อยละของคะแนนสุขภาพจิตของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 69.71 70.31 ร๎อยละ 

ด๎า
นก

าร
ศึก

ษา
 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 8.63 7.77 ปี 

อัตราการเข๎าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนและปลายและอาชีวศึกษา 78.78 82.32 ร๎อยละ 

คําเฉลี่ยเชาวน๑ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1 98.23 93.33 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 35.02 30.34 ร๎อยละ 

ด๎า
นช

ีวิต
กา

รง
าน

 อัตราการวํางงาน 1.05 0.40 ร๎อยละ 

อัตราการท างานต่ าระดับ 0.77 0.07 ร๎อยละ 

ร๎อยละของแรงงานที่มีประกันสังคม 42.24 14.88 ร๎อยละ 

อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยเน่ืองจากการท างานตํอลูกจ๎าง 1,000 คน 8.82 5.87 ร๎อยละ 

ด๎า
นร

าย
ได๎

 รายได๎เฉลี่ยของครัวเรือนตํอเดือน 26,946 14,264 บาท/เดือน 

สัดสํวนประชากรยากจน 9.85 31.26 ร๎อยละ 

ร๎อยละของครัวเรือนที่มีหน้ีสินเพื่อการอุปโภคบริโภค 36.56 44.45 ร๎อยละ 

คําสัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาคของรายได๎ หรือคําสัมประสิทธิ์จีนี 45.28 38.21 ร๎อยละ 

ด๎า
นท

ี่อย
ูํอา

ศัย
แล

ะส
ภา

พแ
วด

ล๎อ
ม ร๎อยละของครัวเรือนที่มีบ๎านและที่ดินเป็นของตนเอง 70.77 97.31 ร๎อยละ 

สัดสํวนเฉลี่ยการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 2.09 0.44 ตันก๏าซเรือนกระจก/คน 

ร๎อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย 1.52 5.61 ร๎อยละ 

ร๎อยละของประชากรที่ประสบภัยแล๎ง 0.00 0.00 ร๎อยละ 

ด๎า
นช

ีวิต
คร

อบ
คร

ัว
แล

ะช
ุมช

น 

ร๎อยละของเด็กอายุ 15-17 ปี ที่ท างาน 9.71 2.88 ร๎อยละ 

ร๎อยละของครัวเรือนที่มีหัวหน๎าครัวเรือนเด่ียว 23.50 31.57 ร๎อยละ 

ร๎อยละของผู๎สูงอายุที่อยํูล าพังคนเดียว 6.52 8.19 ร๎อยละ 

การแจ๎งความคดีชีวิต รํางกาย เพศ และคดีประทุษร๎ายตํอทรัพย๑ 105.46 60.89 คดี/ประชากร 100,000คน 

ด๎า
นก

าร
คม

นา
คม

แล
ะก

าร
สื่อ

สา
ร ร๎อยละของหมูํบ๎านที่ถนนสายหลักใช๎การได๎ตลอดปี 57.59 45.06 ร๎อยละ 

จ านวนอุบัติเหตุบนท๎องถนน 155.48 28.62 ตํอประชากรแสนคน 

ร๎อยละของประชากรที่มีโทรศัพท๑มือถือ 89.54 90.08 ร๎อยละ 

ร๎อยละของประชากรที่เข๎าถึงอินเทอร๑เน็ต (%) 56.82 42.93 ร๎อยละ 

ด๎า
นก

าร
มี

สํว
นร

วม
 

ร๎อยละของประชากรที่ใช๎สิทธิลงประชามติรํางรัฐธรรมนูญ ปี 2559 59.40 57.16 ร๎อยละ 

จ านวนองค๑กรชุมชน 124.86 234.54 ตํอประชากรแสนคน 

ร๎อยละของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุํม/องค๑กรในท๎องถิ่น (%) 73.65 85.42 ร๎อยละ 

ร๎อยละของครัวเรือนที่มีสํวนรํวมท ากิจกรรมสาธารณะของหมูํบ๎าน 99.54 99.94 ร๎อยละ 
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1.11 ข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จังหวัดกาฬสินธุ ์  ประเทศ   กาฬสินธ์ุ หน่วย 

ภาพรวมทุกมิติการพัฒนา 52.87 49.90 คะแนน 
ด๎า

นก
าร

พัฒ
นา

คน
 

ภาพรวมด๎านการพัฒนาคน 63.20 53.15 คะแนน 

ร๎อยละของประชากรที่อยํูใต๎เส๎นความยากจน 6.14 20.21 ร๎อยละ 

ร๎อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากวําเกณฑ๑ 10.47 9.85 ร๎อยละทารกเกิดมีชีพ 

ร๎อยละของประชากรที่เจ็บปุวยที่เป็นผู๎ปุวยใน 11.23 12.69 ร๎อยละ 

อัตราสํวนประชากรตํอแพทย๑ 2,274 3,643 คน/แพทย๑ 

อัตราการเข๎าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 73.70 75.97 ร๎อยละ 

จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุอายุ 15 – 59 ปี 9.15 8.85 ปี 

คําเฉลี่ยคะแนน O – NET มัธยมศึกษาตอนปลาย 35.29 34.85 คะแนน 

ด๎า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ
แล

ะค
วา

มม
ั่งค

ั่ง 

ภาพรวมด๎านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 50.03 47.06 คะแนน 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได๎เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด -0.46 16.91 ร๎อยละ 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ๑มวลรวมขังหวัด 0.68 -3.00 ร๎อยละ 

อัตราการวํางงาน 0.86 0.37 ร๎อยละ 

อัตราสํวนหน้ีเฉลี่ยตํอรายได๎เฉลี่ยของครัวเรือน 6.92 9.96 เทํา 

ผลิตภาพแรงงาน 121,328 86,834 บาท/คน 

สัดสํวนปริมาณการใช๎ไฟฟูาภาคครัวเรือนตํอประชากร 548.49 342.17 Kw-ชั่วโมง/คน 

สัดสํวนปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมตํอ GPP ภาคอุตสาหกรรม 469.42 1,614.85 ลิตร/ล๎านบาท 

ร๎อยละผู๎อยํูในระบบประกันสังคมตํอก าลังแรงงาน 24.93 16.21 ร๎อยละ 

ร๎อยละของครัวเรือนที่มีบ๎านและที่ดินเป็นของตนเอง 82.47 96.34 ร๎อยละ 

ร๎อยละของหมูํบ๎านที่ถนนสายหลักใช๎การได๎ตลอดปี 65.46 51.22 ร๎อยละ 

สัมประสิทธิ์การกระจายรายได๎ 0.432 0.397 - 

ด๎า
นส

ิ่งแ
วด

ล๎อ
ม 

ภาพรวมด๎านสิ่งแวดล๎อม 50.92 46.34 คะแนน 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปุาไม๎ในจังหวัด 0.10 0.45 ร๎อยละ 

สัดสํวนปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต๎องตํอปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 18.80 10.60 ร๎อยละ 

ร๎อยละของครัวเรือนที่เข๎าถึงน้ าประปา 16.81 11.17 ร๎อยละ 

ร๎อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย 1.51 0.00 ร๎อยละ 

ร๎อยละของประชากรที่ประสบภัยแล๎ง 0.00 0.00 ร๎อยละ 

ด๎า
นส

ันติ
ภา

พแ
ละ

ยุติ
ธร

รม
 

ภาพรวมด๎านสันติภาพและยุติธรรม 63.45 62.79 คะแนน 

การแจ๎งความคดีชีวิต รํางกาย เพศ และคดีประทุษร๎ายตํอทรัพย๑ 80.86 55.62 ตํอแสนคน 

จ านวนของประชากรในเรือนจ า 502.87 377.46 ตํอแสนคน 

จ านวนเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ 268.05 206.42 ตํอแสนคน 

อัตราการฆําตัวตาย 7.08 7.32 ตํอแสนคน 

 จ านวนผู๎ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดสํวนของประชากรในเรือนจ า 16.52 27.37 ร๎อยละ 

ด๎า
นค

วา
มเ

ป็น
หุ๎น

สํว
นพ

ัฒน
า ภาพรวมด๎านความเป็นหุ๎นสํวนพัฒนา 44.68 42.50 คะแนน 

ร๎อยละของประชากรที่เข๎าถึงอินเตอร๑เน็ต 60.75 53.80 ร๎อยละ 

ร๎อยละภาษีที่ท๎องถิ่นจัดเก็บได๎ตํอรายได๎รวมที่ไมํรวมเงินอุดหนุน 
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

11.56 8.17 ร๎อยละ 

ความสามารถในการเบิกจํายงบประมาณของจังหวัด 71.87 69.91 ร๎อยละ 

สัดสํวนองค๑กรชุมชนตํอประชากรแสนคน 142.82 265.46 แหํง/แสนคน 



 

78 
 

1.๒. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

1.2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

          ๑) เศรษฐกิจภาพรวม ของจังหวัดกาฬสินธุ๑ในปี 2562 มีผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคา             
ประจ าปีเทํากับ 58,617 ล๎านบาท ลดลงจากปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวของ GPP ท่ีแท๎จริงร๎อยละ      
-3.0 เป็นผลจากเศรษฐกิจหดตัว 

  การผลิตภาคการเกษตร ในปี 2562 หดตัวร๎อยละ -2.9 โดยการหดตัวนั้น มีสาเหตุจากการท่ี
เกษตรกรมีการปรับลดพื้นท่ีปลูกข๎าวนาปรัง ปริมาณน้ าฝนท่ีลดลงในปีท่ีผํานมา สํงผลให๎เกษตรกร ลดพื้นท่ีการ 
เพาะปลูก  

 การผลิตภาคนอกเกษตร ในปี 2562 หดตัวร๎อยละ -3.0 โดยเฉพาะขาท่ีหดตัวอยํางมากคือ 
สาขาอสังหาริมทรัพย๑ท่ีหดตัวร๎อยละ – 23.4 ท้ังนี้ สาขาท่ียังสามารถขยายตัวได๎เพิ่มขึ้น เชํน สาขาท่ีพักแรมและ
บริการด๎านอาหาร ขยายตัวร๎อยละ  + 20.4 สาขา ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ ท่ีมีการขยายตัวร๎อยละ 
+ 19.1 เป็นต๎น 
 

 
ตารางเปรียบเทียบ GPP ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนกลาง 

ล าดับ
ท่ี 

จังหวัด GPP  
(ล้านบาท) 

อัตราการขยายตัวของ GPP         
ที่แท้จริง (ร้อยละ) 

2561 2562 2561 2562 
1 ขอนแกํน 211,192 214,018 3.6 -0.8 
2 ร๎อยเอ็ด 75,602 78,134 2.4 0.1 
3 มหาสารคาม 59,695 59,208 2.4 -1.5 
4 กาฬสินธุ๑ 59,251 58,617 11.1 -3.0 
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จังหวัดกาฬสินธุ๑มี GPP เป็นอันดับท่ี 47 ของประเทศ หํางจากจังหวัดท่ีมี GPP เป็นอันดับ 1 
อยํางชลบุรี (ไมํนับรวมกรุงเทพมหานคร) ถึง 18.1 เทํา และหํางจากจังหวัดขอนแกํนซึ่งอยูํในกลํุมจังหวัดเดียวกัน
ถึง 3.66 เทํา แตํมีขนาดเศรษฐกิจใกล๎เคียงกับจังหวัดมหาสารคาม และนับวันขนาดเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ๑
กับจังหวัดขอนแกํน และชลบุรี จะมีชํองวํางท่ีหํางกันมากขึ้นเรื่อยๆ   

ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดกาฬสินธุ๑มีผลิตภัณฑ๑จังหวัดตํอหัว
เทํากับ 73,587 บาทตํอปี  อยูํในล าดับท่ี 64 ของประเทศ (ไมํนับกรุงเทพมหานคร) หํางจากจังหวัดอันดับ 1 
อยาํงระยอง ถึง 13.44 เทํา(จังหวัดระยองมีผลิตภัณฑ๑จังหวัดตํอหัวในปี 2562 เทํากับ 988,748 บาท/คน/ปี)  
เมื่อเทียบกลํุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ๑อยูํในอันดับสามรองจากจังหวัดขอนแกํน 
และมหาสารคาม  จากข๎อมูลดังกลําวสะท๎อนถึงความเหล่ือมล้ าทางรายได๎และปัญหาความยากจนในพื้นท่ีจังหวัดท่ีต๎องได๎รับการ
แก๎ไขอยํางเรํงดํวน แตํมีสถานการณ๑ดีขึ้นจากปี 2561 ซึ่งอยูํอันดับสุดท๎ายของกลํุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 
ตารางแสดงผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวปี 2562 (บาทต่อปี) 10 อันดับสุดท้ายของประเทศ 
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เปรียบเทียบ GPP Per Capita รายจังหวัด ในประเทศไทย ปี 2562 

เปรียบเทียบ GPP Per Capita รายจังหวัด ในประเทศไทย 

บาทต่อปี 

ท่ี จังหวัด GPP per capita 
1 อุบลราชธานี 72,607 
2 อ านาจเจริญ 71,815 
3 ชัยภูมิ 70,159 

4 บึงกาฬ 68,727 
5 มุกดาหาร 66,599 
6 สกลนคร 65,900 
7 แมํฮํองสอน 63,370 
8 หนองบัวล าภู 63,002 

9 ยโสธร 62,623 

10 นราธิวาส 59,498 
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หนํวย:บาท
ต่อปี 

ท่ีมา : ผลิตภัณฑ๑ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซํ ฉบับ พ.ศ. 2562,ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
        และสังคมแหํงชาติ 

 
ตารางเปรียบเทียบ GPP Per Capita ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 
ท่ี จังหวัด GPP Per Capita 

255๘ 2559 2560 2561 2562 
1 ขอนแกํน 110,033 113,762 118,591 124,430 124,729 
2 มหาสารคาม 62,394 67,627 71,331 74,561 75,334 
3 กาฬสินธุ๑ 61,753 66,296 68,930 74,559 73587 
4 ร๎อยเอ็ด 61,521 65,173 68,291 71,590 73,567 

 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  1) ความผันผวนของราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข๎าว มันส าปะหลัง และอ๎อยโรงงาน 
ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสร๎างรายได๎ให๎แกํจังหวัดกาฬสินธุ๑ 
  2) ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศปัญหาภาวะโลกร๎อน และวิกฤตภัยแล๎ง ซึ่งสํงผล
โดยตรงตํอผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด 
  3) นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะมาตรการกระต๎ุนเศรษฐกิจฐานราก และ
มาตรการเกี่ยวกับราคาพืชผลทางการเกษตร เพราะโครงสร๎างทางเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ๑ต๎องพึ่งพิงการผลิต
ภาคการเกษตร 
  4) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเพิ่มโอกาสในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
จังหวัด เพราะท่ีต้ังของกาฬสินธุ๑อยูํบนเส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor) เป็นเส๎นทางคมนาคมท่ีสนับสนุนการขยายตัวภาคการขนสํงและเป็นแหลํงรวบรวมผลผลิตทางการ
เกษตรจากจังหวัดใกล๎เคียง ซึ่งสํงผลตํอการขยายตัวในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
  ๕) การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ท าให๎ทุกสาขาอาชีพได๎รับผลกระทบ 

เนื่องจากบางชํวงมีมาตรการงดเว๎นการเดินทาง สํงผลกระทบให๎ทุกสาขาอาชีพได๎รับผลกระทบ 

2) ด้านการเกษตร  

จังหวัดกาฬสินธุ๑มีเศรษฐกิจภาคการเกษตรคิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 23.1 ของผลิตภัณฑ๑มวลรวม
จังหวัดในปี 256๒ ลดลงร๎อยละ -2.9 โดยลดลงเนื่องจากสาเหตุปริมาณน้ าฝนลดลง ท าให๎มีการปรับลด
พื้นท่ีลดลง ท าให๎มีผลผลิตเข๎าสํูตลาดน๎อยลง  

2.1) พืชเศรษฐกิจหลัก 

      กาฬสินธุ๑มีการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญได๎แกํ ข๎าว มันส าปะหลัง และอ๎อยโรงงาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีสํงผลตํอการขยายตัวภาคเกษตรกรรมของจังหวัด 
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2.1.1) ข้าว 

 ข๎าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญของจังหวัด โดยจังหวัดกาฬสินธุ๑มี “ข๎าวเหนียว    
เขาวง (GI)” ท่ีมีช่ือเสียงและสร๎างมูลคํากวํา 300 ล๎านบาท แตํด๎วยข๎อจ ากัดด๎านพื้นท่ีการเพาะปลูกท าให๎            
ไมํสามารถขยายพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มได๎ ท าได๎เพียงเพิ่มผลผลิตเฉล่ียตํอไรํเทํานั้น ดังนั้น จังหวัดจึงสํงเสริมการปลูก
ข๎าวเชิงอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอื่นเนื่องจากในพื้นท่ีจังหวัดมีโรงสีขนาดใหญํ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จ านวน 99
โรง และเป็นศูนย๑กลางในการรวบรวมข๎าวในจังหวัดใกล๎เคียง จึงเหมาะส าหรับการเป็นผ๎ูให๎บริการทางด๎าน            
โลจิสติกส๑ (Logistics Provider) ในด๎านการจัดเก็บสินค๎า คลังสินค๎า (Warehouse) เป็นหนํวยเช่ือมโยงระหวําง
ผ๎ูผลิต (Manufacturer) กับผ๎ูขาย (Retailers) การจัดการขนสํงสินค๎า และการสํงออก 

 จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีพื้ น ท่ี เพาะปลูกข้าวนาปี  ปีการผลิต 2563/64 จ านวน    
1,481,973ไรํ ผลผลิตเฉล่ีย 374 กิโลกรัมตํอไรํ อ าเภอท่ีมีพื้นท่ีปลูกข๎าวมากท่ีสุด 5 อันดับ ได๎แกํ อ าเภอยาง
ตลาด อ าเภอกุฉินารายณ๑ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ๑ อ าเภอกมลาไสย และอ าเภอเขาวง มีการเพาะปลูกข๎าวในพื้นทีใน
เขตชลประทานประมาณ 383,040 ไรํ และเพาะปลูกในพื้นท่ีนอกเขตชลประทานประมาณ 1,087,096 ไรํ 
   หากเปรียบเทียบการปลูกข๎าวนาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบวํา ในปีการ
ผลิต 2560/2561 ถึง ปีการผลิต 2562/2563 จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีพื้นท่ีปลูกข๎าวนาปีน๎อยท่ีสุดในทุกปีการผลิต     
แตํมีผลผลิตตํอไรํมากท่ีสุด แตํในปีการผลิต 2561/2562  - ปีการผลิต 2562 – 2563 จังหวัดกาฬสินธุ๑         
มีผลผลิตตํอไรํมากกวํา จังหวัดอื่นๆ ในกลํุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยในปีการผลิต 
2562/2563 จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีผลผลิตเฉล่ียตํอไรํสูงสุดเทํากับ 372 กิโลกรัมตํอไรํ จังหวัดมหาสารคาม 360 
กิโลกรัม จังหวัดร๎อยเอ็ด 344 กิโลกรัมตํอไรํ และผลผลิตเฉล่ียตํอไรํต่ าสุด คือ จังหวัดขอนแกํน คือ 317 กิโลกรัม
ตํอไรํ  

ตารางการเปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 

 

ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

มีพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2562/63 จ านวน 292,638 ไรํ ผลผลิตเฉล่ีย 645
กิโลกรัมตํอไรํ อ าเภอท่ีมีพื้นท่ีปลูกข๎าวนาปรังมากท่ีสุด 5 อันดับ ได๎แกํ อ าเภอกมลาไสย อ าเภอยางตลาด อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑ อ าเภอฆ๎องชัย และอ าเภอรํองค า ซึ่งอยูํในเขตชลประทานล าปาว  

จังหวัด เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไรํ) ผลผลิตตํอไรํ (กก./ไรํ) 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

1. ร๎อยเอ็ด 3,075,165 2,662,576 3,085,728 380 353 344 
2. ขอนแกํน 2,338,159 1,9108,07 2,348,246 343 324 317 
3. มหาสารคาม 2,057,752 1,715,062 2,106,457 356 349 360 
4. กาฬสินธุ๑ 1,442,455 1,424,566 1,485,635 368 370 372 
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จังหวัดกาฬสินธุ๑มีพื้นท่ีปลูกข๎าวนาปรังมากท่ีสุด และมีผลผลิตเฉล่ียตํอไรํมากท่ีสุด โดยเฉพาะ
พื้นท่ีปลูกข๎าวในเขตชลประทาน ท่ีมีผลผลิตเฉล่ียตํอไรํสูงท่ีสุด โดยในปีการผลิต 2562/63 ผลผลิตข๎าวนาปรัง 
เทํากับ 645 กิโลกรัมตํอไรํ แตํยังน๎อยกวําผลผลิตเฉล่ียของประเทศ 656 กิโลกรับตํอไรํ  

 

 ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

2.1.2) มันส าปะหลังโรงงาน1 
 มันส าปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจหลักอีกชนิดหนึ่งท่ีท ารายได๎รองจากการปลูกข๎าว โดยมัน

ส าปะหลังจะถูกสํงเข๎าสํูกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ท่ีมีความหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลคํา (Value  Added) 
อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร (ผงชูรส แปูงสํวนประกอบในการท าขนม) อุตสาหกรรมอาหารสัตว๑ และการผลิตเอทา
นอล อาหารสัตว๑ เป็นต๎น ซึ่งอุตสาหกรรมเหลํานี้มีมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบส าคัญ ดังนั้น จึงเป็นโอกาส ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นอาหารสัตว๑และเป็นท่ีต๎องการของตลาดตํางประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน และญี่ปุุน 
ซึ่งเป็นตลาดสํงออกท่ีส าคัญของไทย เนื่องจากมีความต๎องการใช๎มันเส๎นเพื่อน าไปผลิตแอลกอฮอล๑ แปูงมัน
ส าปะหลังเพื่อใช๎ในอุตสาหกรรมกระดาษและส่ิงทอ มันเส๎นและมันอัดเม็ดเพื่อเป็นอาหารสัตว๑  

ในปี 2563 จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลัง 274,692 ไรํ เป็นอันดับสาม รองจาก
ข๎าว และอ๎อย มีผลผลิตตํอไรํ 3,578  กิโลกรัมตํอไรํ โดยพบมากในเขตอ าเภอเมืองกาฬสินธุ๑ อ าเภอหนองกุงศรี อ าเภอ
กุฉินารายณ๑ และอ าเภอสหัสขันธ๑ เป็นต๎น นอกจากนี้ ด๎านฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม จังหวัดกาฬสินธุ๑มีโรงงาน
มันส าปะหลังต้ังอยูํในพื้นท่ี ท้ังส้ิน 10 โรงงาน เงินลงทุน 1,633.059 ล๎านบาท คนงาน 1,998 คนแตํผลผลิตมัน
ส าปะหลังยังด๎อยคุณภาพคือ มีปริมาณแปูงน๎อย ท าให๎ขายได๎ราคาต่ า จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการ
ผลิตมันส าปะหลังให๎ดียิ่งขึ้น 

เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใกล๎เคียง จังหวัดกาฬสินธุ๑มีพื้นท่ีการปลูกมันส าปะหลังมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ จังหวัดขอนแกํน จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร๎อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ๑มีผลผลิตเฉล่ียตํอไรํ
มากท่ีสุด รองลงมา คือ จังหวัดร๎อยเอ็ด  จังหวัดขอนแกํน และจังหวัดมหาสารคาม ตามล าดับ 

 จังหวัด พื้นท่ีเพาะปลูก (ไรํ) ผลผลิตตํอไรํ (กก./ไรํ) 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1. กาฬสินธุ๑ 241,523  274,692 3,584  3,578 
2. ขอนแกํน 232,949  241,684 3,143  3,213 
3. มหาสารคาม 124,619  156,248 3,076  3,198 
4. ร๎อยเอ็ด 52,039  63,403 3,251  3,481 

ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

                                                             
1
มันที่เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิต เม่ือขายผลผลติให้แก่ลานมัน โรงงานอัดเม็ด แป้งมัน และโรงงานแปรรูปอยา่งอ่ืน 

จังหวัด เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไรํ) ผลผลิตตํอไรํ (กก.) 
2560/61 2561/62 2562/63 2560/61 2561/62 2562/63 

1. กาฬสินธุ๑ 268,433 279,970 289.865 615 640 625 
2. ร๎อยเอ็ด 201,180 232,478 173,766 572 612 588 
3. ขอนแกํน 138,827 146,584 25,360 564 597 549 
4. มหาสารคาม 149,393 170,692 24,319 602 615 581 
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2.1.3) อ้อยโรงงาน2 

 อ๎อยโรงงาน มีความต๎องการเพื่อน าไปใช๎ในการผลิตน้ าตาลทราบดิบ เอทานอล พลังงาน
ทดแทน และอุตสาหกรรมและเครื่องด่ืม ปัจจุบันราคาน้ าตาลในตลาดโลกยังผันผวน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังไมํ
ฟื้นตัว ขณะผลผลิตน้ าตาลของประเทศไทยกวําร๎อยละ 75 สํงออกไปตํางประเทศ (ประเทศไทยสํงออกอ๎อยเป็น
อันดับ 2 ของโลก รองจากบราซิล) รายได๎จึงขึ้นอยูํกับราคาน้ าตาลของตลาดโลก ขณะท่ีการปลูกอ๎อยยังประสบ
ปัญหาเรื่องมาตรฐานและคุณภาพการผลิต โดยเฉพาะปริมาณน้ าตาลในอ๎อย และการเผาใบอ๎อยในฤดูการเก็บเกี่ยว 
ซึ่งท าให๎เกิดมลพิษทางอากาศ และสารพิษตกค๎างในอ๎อย  

 ส าหรับผลผลิตอ๎อยสํวนใหญํของจังหวัดจะน ามาแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมขั้นต๎น ได๎แกํ 
น้ าอ๎อย น้ าตาลทรายดิบ และน้ าตาลทรายขาว เป็นต๎น นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลํุมภายในจังหวัด คือ สมาคมชาวไรํอ๎อย
กาฬสินธุ๑และสมาคมชาวไรํอ๎อยล าน้ าปาว ด๎านฐานการผลิตจังหวัดกาฬสินธุ๑มีโรงงานผลิตน้ าตาลท้ังส้ิน จ านวน 2 โรง 
ได๎แกํ                    

 1) บริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ๑ จ ากัด  ต้ังอยูํท่ีอ าเภอกุฉินารายณ๑ ประกอบกิจการท า
น้ าตาลทรายดิบ น้ าตาลทราย น้ าตาลทรายบริสุทธิ์ น้ าตาลแรํธรรมชาติ มิตรผลโกลด๑ จ านวนเงินทุน  1,440.00  ล๎าน
บาทจ านวนคนงาน 640 คน มีก าลังการผลิต 19,000 ตันอ๎อยตํอวัน กลํุมน้ าตาลมิตรผลได๎ขยายฐานการผลิตเข๎า
ไปสํูประเทศจีน ณ ปัจจุบันสามารถขยายก าลังการผลิตเฉล่ียรวมได๎ถึง 46,000 ตันอ๎อยตํอวัน และหีบอ๎อยได๎ปี
ละ 6,600,000 ตัน ซึ่งสามารถผลิตเป็นน้ าตาลทรายบริสุทธิ์ได๎รวมกันมากกวํา 840,000 ตันตํอปี  

 2) บริษัท อุตสาหกรรมน้ าตาลอีสาน จ ากัด ต้ังอยูํ ท่ีอ าเภอสามชัย ประกอบกิจการท า
น้ าตาลดิบและน้ าตาลทรายขาว จ านวนเงินทุน  835.00  ล๎านบาท จ านวนคนงาน 648 คน มีก าลังการผลิต 
15,000 ตัน ตํอวัน 

 ปีการผลิต 2563/2564 จังหวัดกาฬสินธุ๑มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยว 362,603 ไรํ ผลผลิตตํอไรํ 
7.53 ตันตํอไรํ มีมูลคําการจ าหนําย 3,031,615,920 บาท และเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกมาก ในเขตอ าเภอทํา
คันโท อ าเภอหนองกุงศรี อ าเภอสามชัย อ าเภอห๎วยเม็ก อ าเภอค ามํวง อ าเภอกุฉินารายณ๑ อ าเภอสหัสขันธ๑ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ๑ อ าเภอดอนจาน และอ าเภอสมเด็จ   

จังหวัดกาฬสินธุ๑มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวรองจากจังหวัดขอนแกํน มากกวําจังหวัดร๎อยเอ็ด และ
มหาสารคาม ขณะท่ีผลผลิตตํอไรํ.ในปีการผลิต 2563/64 จังหวัดขอนแกํนมีผลผลิตตํอไรํมากท่ีสุดเมื่อ
เปรียบเทียบในกลํุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

จังหวัด พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (ไรํ) ผลผลิตตํอไรํ (ตัน./ไรํ) 
2561/2562 2562/2563 2563/2564 2561/2562 2562/2563 2563/2564 

1. ขอนแกํน 668,869 549,726 510,325 10.85 7.38 7.82 
2. กาฬสินธุ๑ 459,409 388,640 362,603 11.53 8.23 7.53 
3. ร๎อยเอ็ด 170,598 144,291 130,440 11.21 8.07 7.80 
4. มหาสารคาม 177,711 143,942 102,969 10.86 7.03 7.82 

                                                             
2
อ๎อยที่เกษตรกรเก็บเก่ียวสํงเข๎าโรงงานในฤดหูีบอ๎อย 
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ท่ีมา : กลํุมวิชาการและสารสนเทศอุตสาหกรรมอ๎อยและน้ าตาลทราย 
        ส านักนโยบายอุตสาหกรรมอ๎อยและน้ าตาลทราย 
        ส านักงานคณะกรรมการอ๎อยและน้ าตาลทราย 
 
จ านวนผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด ได๎แกํ อ๎อย ข๎าว และมัน

ส าปะหลัง ตามล าดับ ขณะท่ีรายได๎จากพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมากท่ีสุดได๎แกํ ข๎าว อ๎อย และมันส าปะหลัง 
ตามล าดับ 

 2.2)   พืชทางเลือก 

  2.2.1) มะม่วงมหาชนก 

มะมํวงมหาชนก เกิดจากการผสมข๎ามพันธุ๑ตามธรรมชาติระหวํางมะมํวงหนังกลางวันของไทย
และต๎นแมํมะมํวงซันเซทจากประเทศอินเดีย น ามาปลูกในจังหวัดกาฬสินธุ๑ครั้งแรกเมื่อปี 2539 โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมํและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสนับสนุนโครงการขยายพันธุ๑ไม๎ดอกไม๎ผลบ๎านไรํอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นท่ีอ าเภอหนองกุงศรี  ซึ่งพืชท่ีปลูกได๎ผลผลิตและจ าหนําย ได๎ราคาดีท่ีสุด คือ 
“มะมํวงพันธุ๑มหาชนก”ลักษณะพิเศษของมะมํวงพันธุ๑มหาชนกคือ มีผลสุกผิวมีสีแดงส๎มจนถึงเหลืองทอง เนื้อสี
เหลืองอรํามรสชาติหวานกล่ินขี้ใต๎ไมํแรงเหมือนมะมํวงซันเซทเมล็ดบาง 
  มีพื้นท่ีเพาะปลูกท้ังหมด 2,532 ไรํพื้นท่ีให๎ผลผลิตแล๎ว 1,728 ไรํ ผลผลิตรวม 4,463.10 ตัน 
ผลผลิตเฉล่ีย 2,698  กิโลกรัมตํอไรํ มูลคํา 69.94 ล๎านบาทอ าเภอท่ีมีพื้นท่ีปลูกมะมํวงมหาชนกเพื่อจ าหนําย 
ได๎แกํ อ าเภอ หนองกุงศรี ห๎วยเม็ก ทําคันโท รํองค า ยางตลาด และกมลาไสย สํวนใหญํจะถูกสํงไปขายยัง
ตํางประเทศ ได๎แกํ ประเทศญี่ปุุน จีน และเกาหลี ผลผลิตท่ีเหลือจ าหนํายภายในประเทศ 

  2.2.2) พุทรา 

จังหวัดกาฬสินธุ๑มีการปลูกพุทราหลายสายพันธุ๑ เชํน จัมโบ๎นมสดพวงทอง และสามรส เป็นต๎น      
มีพื้นท่ีเพาะปลูก 1,707ไรํ ผลผลิตรวม 1,352.65 ตัน ผลผลิตเฉล่ีย 792 กิโลกรัมตํอไรํ มูลคํา 29.08          
ล๎านบาท โดยปลูกในพื้นท่ีอ าเภอค ามํวง ดอนจาน เมืองกาฬสินธุ๑ และสหัสขันธ๑ ฤดูกาลเก็บเกี่ยวเดือน ตุลาคม- 
มีนาคม  

2.3) การปศุสัตว์ 
 2.3.1) สุกร 

  แนวโน๎มความต๎องการของตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นประกอบกับการสํงออกไปยังประเทศ
เพื่อนบ๎านมีการขยายตัวท่ีเพิ่มขึ้น แตํจังหวัดกาฬสินธุ๑ยังผลิตสุกรได๎ปริมาณน๎อย ดังนั้นควรสํ งเสริม/จูงใจ             
ให๎เกษตรกรขยายการเล้ียงสุกรเพิ่มข้ึน โดยเน๎นการปรับปรุงฟาร๑มให๎ได๎มาตรฐานและมีสุขอนามัย 
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จังหวัด จ านวนสุกร (ตัว) เกษตรกร (ราย) 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1. ขอนแกํน 186.500 200.161 214,330 4.098 3.895 3,506 
2. ร๎อยเอ็ด 123.968 129.242 88,242 5.825 5.755 3,012 
3. กาฬสินธุ๑ 61.345 60,810 65,239 3.233 3,224 3,224 

4. มหาสารคาม 110,244 114,505 114,375 5.180 4,341 3,876 
2.3.2) ไกํเนื้อ ไกํไขํ เป็ดเนื้อ เป็ดไขํ 

            ความต๎องการไกํเนื้อ ไกํไขํ เป็ดเนื้อ และเป็ดไขํเพิ่มขึ้น ท้ังในตลาดภายในประเทศและ
ตลาดตํางประเทศ แตํเกษตรกรในกาฬสินธุ๑ยังมีการเล้ียงไกํและเป็ดในปริมาณน๎อย จึงควรสํงเสริมการเล้ียงไกํและ
เป็ด โดยเน๎นการจัดการฟาร๑มท่ีได๎มาตรฐาน (GAP) ตามนโยบายของรัฐบาล 

จังหวัด   จ านวนไกํเนื้อ (ตัว) เกษตรกร (ราย) 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1. ขอนแกํน 1.315.803 1,356,913 1,556,382 1,619 1,756 1,633 
2. ร๎อยเอ็ด 186,478 147,243 165,294 1,402 1,349 1,280 
3. มหาสารคาม 842,690 530,062 531,236 2.191 2,183 2,206 
4. กาฬสินธุ๑ 97,823 83,990 76,595 519 481 527 

จังหวัด จ านวนไกํไขํ (ตัว) เกษตรกร (ราย) 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1. ขอนแกํน 1.090.167 1,153,980 993,213 2.396 3,764 3,696 
2. ร๎อยเอ็ด 746.575 761,952 1,205,098 2.705 3,556 4,668 
3.กาฬสินธุ๑ 54.077 61,644 65,208 2,165 3,420 4,312 
4. มหาสารคาม 721.957 394,375 401,887 2.537 2,815 3,627 

จังหวัด จ านวนเป็ดเนื้อ (ตัว) เกษตรกร (ราย) 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1. ขอนแกํน 119.963 125,024 124,516 2.713 2,796 2,520 
2.กาฬสินธุ๑ 9.403 23,357 24,974 589 826 944 
3. มหาสารคาม 70.448 71,115 71,981 3.788 3,530 3,498 
4. ร๎อยเอ็ด 39.563 41,379 68,755 2.125 2,091 2,023 

 จังหวัด จ านวนเป็ดไขํ (ตัว) เกษตรกร (ราย) 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1. ขอนแกํน 79.359 118,978 160,423 1.417 1,765 1,861 
2. ร๎อยเอ็ด 117.471 111,717 131,502 3.863 3,871 3,787 
3. มหาสารคาม 95.209 109,580 82,533 2,466 2,483 2,547 
4. กาฬสินธุ๑ 43.765 58,332 53,296 1.525 1,625 1,593 
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2.3.3) โคเนื้อ โคนม 

  ปริมาณความต๎องการโคเนื้อและโคนมในประเทศยังมีสูง โดยผลผลิตจากโคเนื้อและโคนมจึงยัง
เป็นท่ีต๎องการของตลาด ขณะท่ีการเล้ียงโคเนื้อและโคนมมีต๎นทุนสูง เกษตรกรไมํมีเงินทุนเพียงพอ ดังนั้น จึงควร
หาแหลํงเงินทุนให๎แกํเกษตรกร และสํงเสริมการรวมกลํุมเกษตรกรเพื่อถํายทอดองค๑ความรู๎ใ ห๎แกํกันและสร๎าง
อ านาจตํอรองทางการตลาด 

จังหวัด จ านวนโคเนื้อ (ตัว) เกษตรกร (ราย) 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1. ขอนแกํน 147,752 160.859 182,318 28,570 28.438 29,763 
2. ร๎อยเอ็ด 204,483 219.419 241,253 49,589 49.980 53,337 
3. มหาสารคาม 173.789 189.897 196,535 34,77 35.146 38,528 
4. กาฬสินธุ๑ 79.950 85.257 91,438 18.121 18.731 19,511 

จังหวัด จ านวนโคนม (ตัว) เกษตรกร (ราย) 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1. ขอนแกํน 30.352 29.745 30,446 774 742 750 
2.มหาสารคาม 5144 5.923 7,203 142 172 220 
3. ร๎อยเอ็ด 507 318 536 34 31 26 
4. กาฬสินธุ๑ 645 733 729 38 46 50 

 

โดยสรุปสถานการณ๑ด๎านการเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุ๑มีปัจจัยท่ีสํงผลตํอการผลิตภาค
การเกษตรมากท่ีสุดคือ นโยบายของรัฐบาล และความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรโดยภาคเกษตรกรรม
ของจังหวัดกาฬสินธุ๑ด าเนินการในรูปแบบเกษตรเชิงพาณิชย๑ หรือ เกษตรอุตสาหกรรม โดยมีมูลคําด๎านการเกษตร
คิดเป็นร๎อยละ 23.1 ของผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยจังหวัดกาฬสินธุ๑มีศักยภาพในการผลิตสินค๎าเกษตร
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง เนื่องจากความเหมาะสมของพื้นท่ีการเพาะปลูก และมี
ปริมาณผลผลิตตํอไรํสูงเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใกล๎เคียง นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีรองรับผลผลิต
ทางการเกษตร ซึ่งมีท่ีต้ังอยูํในพื้นท่ีของจังหวัด เชํน โรงสีข๎าวขนาดใหญํ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โรงงานผลิต
น้ าตาล และโรงงานผลิตแปูงมันส าปะหลัง ตลอดจนมีความได๎เปรียบเชิงภูมิศาสตร๑ เพราะเป็นศูนย๑กลางในการ
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดจึงได๎
ให๎ความส าคัญกับภาคเกษตรกรรมในฐานะต๎นน้ าท่ีจะสํงตํออุตสาหกรรมและการแปรรูปในด๎านอื่นๆ เชํน 
อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรมอาหารสัตว๑ การผลิตอาหารปลอดภัย เป็นต๎นโดยเน๎นการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตสินค๎าเกษตรไปสํูมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑และอาหารปลอดภัย เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคตอยํางไรก็ตาม ราคาสินค๎าเกษตรมีความผันผวน หากสามารถสํงเสริมให๎เกษตรปลูกพืชอื่นในฤดูท่ีวํางเว๎น
จากการเพาะปลูกพืชหลัก จะท าให๎เกษตรกรมีรายได๎เพิ่มข้ึนอีกทาง 

สํวนสถานการณ๑ด๎านปศุสัตว๑ของจังหวัดกาฬสินธุ๑ ยังมีผลิตภัณฑ๑และการเล้ียงสัตว๑เศรษฐกิจ
คํอนข๎างน๎อยเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใกล๎เคียง ท้ังท่ีมีศักยภาพของพื้นท่ีในการเล้ียงสัตว๑ใกล๎เคียงกันจึงควร
สํงเสริมการเล้ียงสัตว๑เศรษฐกิจในเชิงพาณิชย๑ เชํน การท า Contract Farm รํวมกับโครงการอาหารปลอดภัย (KS) 
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หรือ เน๎นการสร๎างแรงจูงใจให๎บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร เชํน CP และ BETAGO เข๎ามาขยายฐานการผลิตในพื้นท่ี
จังหวัดมากขึ้น ภายใต๎มาตรฐานการผลิตท่ีสะอาด ถูกสุขอนามัย และเป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม เพื่อเป็นรายได๎เสริม
ในชํวงท่ีวํางเว๎นจากการเก็บเกี่ยว และลดสัดสํวนคนจนให๎ได๎ร๎อยละ 4.5 ตํอปี 

 
         3) ด้านอุตสาหกรรม  
 
            โดยสรุปสถานการณ๑ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ๑พบวําในปี 2562 การขยายตัวใน
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดหดตัวอยูํ ท่ีร๎อยละ –0.9 โดยสาขาท่ีหดตัวมากท่ีสุดคือสาขากิจกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย๑ หดตัวร๎อยละ -23.40 โดยเมื่อเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจังหวัด      
ในกลํุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในห๎วงต้ังแตํปี 2558 – 2562 จังหวัดกาฬสินธุ๑มีอัตราการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมมากท่ีสุดคือ ร๎อยละ +9.00 จังหวัดมหาสารคาม ขยายตัวร๎อยละ + 6.59 จังหวัดร๎อยเอ็ด 
ขยายตัวร๎อยละ + 3.87 และ จังหวัดขอนแกํน ขยายตัวต่ าท่ีสุดท่ีร๎อยละ – 0.58 ตามล าดับ ปรากฏดังตาราง 

จังหวัด 
อัตราการเปล่ียนแปลง 

เฉล่ีย (ร๎อยละ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กาฬสินธุ๑ +0.73 +1.63 -3.53 +39.95 -0.88 +9.00 
ขอนแกํน -2.21 -6.61 +5.45 +3.33 -4.34 -0.58 

มหาสารคาม +8.97 +6.57 +5.32 +13.29 -0.64 +6.59 
ร๎อยเอ็ด +3.07 +3.97 +4.09 +2.79 +3.80 +3.87 

4) ด้านการท่องเที่ยว 

มูลคําทางเศรษฐกิจด๎านการทํองเท่ียวของจังหวัดมีสัดสํวนเพียงร๎อยละ 0.45 ของผลิตภัณฑ๑มวลรวม
จังหวัดมี โดยผลิตภัณฑ๑มวลรวมสาขาท่ีพักแรมและบริการอาหาร มีเพียง 240 ล๎านบาท จ านวนผ๎ูเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น
โดยสํวนใหญํเป็นนักทํองเท่ียวชาวไทย ในปี 2562 เทํากับ 423,530 คน รองลงมาคือนักทัศนาจรชาวไทยมีจ านวน 
340,499 คน สํงผลให๎รายได๎จากการทํองเท่ียวมาจากชาวไทยเป็นหลัก โดยในปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ๑           
มีรายได๎จากการทํองเท่ียว 1,241.89 ล๎านบาท เพิ่มข้ึนร๎อนละ + 1.54  

จ านวนห๎องพักในปี 2562 มีห๎องพัก 1,204 ห๎อง เพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 จ านวน 54 ห๎อง      
(ปี 2561 มีห๎องพัก จ านวน 1,150 ห๎อง) หรือมีการเพิ่มขึ้นร๎อยละ +4.70 และอัตราการเข๎าพักอยูํท่ีร๎อยละ 
53.56 ลดลงเล็กน๎อยจากปีท่ีผํานมา ซึ่งอัตราการเข๎าพักอยูํท่ี 53.99 และคําใช๎จํายเฉล่ียตํอหัวมากท่ีสุดคือ 
นักทํองเท่ียวชาวตํางประเทศเฉล่ีย 1,428.31 บาท/คน/วัน รองลงมาคือ นักทํองเท่ียวชาวไทยเฉล่ีย 990.85            
บาท/คน/วัน (ท่ีมา : กรมการทํองเท่ียว) 

โดยสรุปสถานการณ๑ด๎านการทํองเท่ียวของจังหวัดกาฬสินธุ๑ แม๎รายได๎จากการทํองเท่ียวจะยัง
ไมํใชํรายได๎หลักของจังหวัดกาฬสินธุ๑ และกาฬสินธุ๑ยังไมํใชํเมืองทํองเท่ียวท่ีเป็นจุดมุํงหมายปลายทางของ
นักทํองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติ ท าให๎ผ๎ูมาเย่ียมเยือนสํวนใหญํไมํได๎พักค๎างคืนในพื้นท่ีจังหวัด ประกอบกับ
จ านวนโรงแรม/ห๎องพักท่ีให๎บริการยังไมํเพียงพอ และขาดการเช่ือมโยงเส๎นทางการทํองเท่ียวภายในจังหวัดและ
จังหวัดใกล๎เคียง หากจังหวัดกาฬสินธุ๑สามารถดึงดูดผ๎ูมาเย่ียมเยือนให๎พักค๎างคืนในพื้นท่ีจังหวัดเพิ่มขึ้นได๎ จะท าให๎
เกิดการจับจํายใช๎สอยเพิ่มขึ้น ดังนั้น จังหวัดจึงต๎องประชาสัมพันธ๑และพัฒนาแหลํงทํองเท่ียวท่ีมีความโดดเดํนและ
มีเอกลักษณ๑เฉพาะตัว เชํน แหลํงทํองเท่ียวทางวัฒนธรรม และแหลํงทํองเท่ียวยุคกํอนประวัติศาสตร๑ โดยเช่ือมโยง
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วิถีชุมชน วิถีเกษตร กับการจ าหนํายผ๎าไหมแพรวา สินค๎า OTOP และผลิตภัณฑ๑ชุมชนของจังหวัด ตลอดจนเพิ่ม
กิจกรรมท่ีจะสามารถดึงดูดนักทํองเท่ียวให๎มาพักค๎างคืนในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ๑อีกทางหนึ่งด๎วย   ท้ังนี้ หากมีการ
ประชาสัมพันธ๑ทางการตลาดมากขึ้น จะมีนักทํองเท่ียวมาทํองเท่ียวจังหวัดกาฬสินธุ๑เพิ่มขึ้น เชํน ในปี 2560        
มีจ านวนผ๎ูมาเยี่ยมเยือนจังหวัดกาฬสินธุ๑ 703 ,356 คน กํอให๎เกิดรายได๎กวํา 1 ,087 ล๎านบาท เนื่องจากในปี 
2560 มีกิจกรรมการทํองเท่ียวอยํางมากมาย ประกอบกับการได๎รับการสนับสนุนงบประมาณยุทธศาสตร๑จังหวัด 
เพื่อกระต๎ุนการทํองเท่ียวให๎เกิดขึ้นในจังหวัดกาฬสินธุ๑  กิจกรมดังกลําว เชํน วิ่งใจเกินร๎อยพิชิตภูสิงห๑ ปั่นจักรยาน
ตามร๎อยไดโนเสาร๑สัตว๑โลกล๎านปี และในปี 2562 รายได๎จากการทํองเท่ียวจังหวัดกาฬสินธุ๑ มีการขยายตัวตํอเนื่อง
โดยมีรายได๎จากการทํองเท่ียวกวํา 1,241.89 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นกวํา ร๎อยละ +1.54  

ตารางแสดงเปรียบเทียบรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

จังหวัด 
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) อัตราการเปลี่ยนแปลง (+/-) 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 
กาฬสินธุ๑ 1,088 1,223 1,242 +29.83 +12.41 +1.54 
ขอนแกํน 15,608 17,232 18,111 +18.95 +10.40 +5.10 

มหาสารคาม 1,093 1,161 1,198 +2.44 +6.22 +3.17 
ร๎อยเอ็ด 1,395 1,466 1,451 +8.98 +5.09 -0.99 

 ท่ีมา : ส านักงานปลัดกระทรวงการทํองเท่ียวและกีฬา 

   จากการเปรียบเทียบรายได๎จากการทํองเท่ียวในกลํุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
จังหวัดท่ีมีรายได๎จากการทํองเท่ียวมากท่ีสุดในปี 2562 คือ จังหวัดขอนแกํน รองลงมา ได๎แกํ จังหวัดร๎อยเอ็ด 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ และจังหวัดมหาสารคาม ตามล าดับ ส าหรับจังหวัดท่ีมีอัตราการเปล่ียนแปลงของรายได๎จากการ
ทํองเท่ียวจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ จังหวัดขอนแกํน เพิ่มข้ึน ร๎อยละ + 5.10 จังหวัดมหาสารคาม เพิ่มขึ้นร๎อยละ 
+ 3.17 จังหวัดกาฬสินธุ๑เพิ่มขึ้น ร๎อยละ +1.54 และจังหวัดท่ีมีรายได๎จากการทํองเท่ียวลดลงเพียงจังหวัดเดียวใน
กลํุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ จังหวัดร๎อยเอ็ด ลดลงร๎อยละ – 0.99  

1.2.2 ด้านสังคมและความม่ันคง  

๑) ปัญหาความยากจน 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีร๎อยละของประชากรท่ีอยูํใต๎เส๎นความยากจน พ.ศ. 2562 ร๎อยละ 

20.21 อยูํในอันดับท่ี 5 ของประเทศ ดังตารางข๎างลําง 
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ตารางแสดงสัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) ในปี พ.ศ. 2562 ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 
 

จังหวัด สัดสํวนคนจน (ร๎อยละ) 
กาฬสินธุ๑ 20.21 

มหาสารคาม 3.79 
ร๎อยเอ็ด 2.53 
ขอนแกํน 2.35 

   จากการเปรียบเทียบสัดสํวนคนจนในกลํุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง     
ในปี พ.ศ. 2562 ผลปรากฏวําจังหวัดกาฬสินธุ๑เป็นจังหวัดท่ีมีสัดสํวนคนจนสูงท่ีสุด คือมีสัดสํวนคนจนสูงถึง      
ร๎อยละ 20.21 รองลงมาได๎แกํจังหวัดมหาสารคาม มีสัดสํวนคนจน (ด๎านรายจําย) ร๎อยละ 3.79 จังหวัดร๎อยเอ็ด 
มีสัดสํวนคนจน (ด๎านรายจําย) ร๎อยละ 2.53 และจังหวัดท่ีมีสัดสํวนคนจนต่ าท่ีสุด คือ จังหวัดขอนแกํน มีสัดสํวน
คนจนเพียงร๎อยละ 2.35   
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบ สัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) ในปี พ.ศ. 2562 จากมากไปหาน้อย 10 อันดับ 
 

ท่ี จังหวัด สัดสํวนคนจน (ร๎อยละ) 
1 ปัตตานี 29.72 
2 นราธิวาส 25.53 
3 แมํฮํองสอน 25.26 
4 ตาก 21.13 
5 กาฬสินธุ๑ 20.21 
6 สระแก๎ว 18.74 
7 พัทลุง 18.67 
8 ชัยนาท 17.89 
9 อํางทอง 17.32 

10 ระนอง 16.43 
 
ท่ีมา: ข๎อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแหํงชาติ,ประมวลผลโดย  
        ส านักพัฒนาฐานข๎อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
 

  จากการเปรียบเทียบสัดสํวนคนจน (ด๎านรายจําย) ในปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ๑ เป็น
จังหวัดท่ีมีสัดสํวนคนจนสูงเป็นอันดับท่ี 5 ของประเทศ รองลงมาจากจังหวัดปัตตานี (ร๎อยละ 29.72) จังหวัด
นราธิวาส (ร๎อยละ 25.53) จังหวัดแมํฮํองสอน (ร๎อยละ 25.26) จังหวัดตาก (ร๎อยละ 21.13) นอกจากนี้ จาก
ตารางดังกลําวยังพบวํา 10 อันดับท่ีมีสัดสํวนคนจน (ด๎านรายจําย) มากท่ีสุดของประเทศในปี 2562 เป็นจังหวัด
ท่ีอยูํในภาคใต๎มากท่ีสุด 4 จังหวัด ประกอบด๎วย จังหวัดปัตตานี (ร๎อยละ 29.72) จังหวัดนราธิวาส (ร๎อย ละ 
25.53) จังหวัดพัทลุง (ร๎อยละ 18.67) และจังหวัดระนอง (ร๎อยละ 16.43) ภาคเหนือ 2 จังหวัด ประกอบด๎วย 
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จังหวัดแมํฮํองสอน (ร๎อยละ 25.26) และจังหวัดตาก (ร๎อยละ 21.13) ภาคกลาง  2 จังหวัด ประกอบด๎วย 
จังหวัดชัยนาท (ร๎อยละ 17.89) และจังหวัดอํางทอง (ร๎อยละ 17.32) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด คือ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑ (ร๎อยละ 20.21) และภาคตะวันออก ๑ จังหวัด คือ จังหวัดสระแก๎ว (ร๎อยละ 18.74) ท้ังนี้ 
จังหวัดกาฬสินธุ๑มีสัดสํวนคนจนลดลงจากปี 2561 ร๎อยละ 11.05 โดยในปี 2561 จังหวัดกาฬสินธุ๑มีสัดสํวนคน
จนร๎อยละ 31.26 ท าให๎จังหวัดกาฬสินธุ๑มีล าดับท่ีดีขึ้น ๒ ล าดับ แตํอยํางไรก็ตามจังหวัดกาฬสินธุ๑ยังคงติด ๑ ใน 
๑๐ จังหวัดท่ีมีสัดสํวนคนจนในระดับสูง หรือ โดยจังหวัดกาฬสินธุ๑เป็นจังหวัดท่ีติดอันดับยากจนหนาแนํนนับต้ังแตํ
ปี 2547-2561 จ านวนความถ่ี 14 ครั้ง (ข๎อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงาน
สถิติแหํงชาติ,ประมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข๎อมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ) นับเป็นปัญหาท่ีส าคัญของจังหวัดท่ีต๎องแก๎ไข โดยจังหวัดได๎เรํงแก๎ไขปัญหานี้ผํานโครงการ 
“Kalasin Happiness Model”  

                       ๒) ปัญหาด้านสาธารณสุข 
  สุขภาพอนามัยของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ๑มีแนวโน๎มท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะโรคท่ีมีสาเหตุ

การป่วยของผู้ป่วยนอกจ าแนกตามกลุ่มโรคท่ีส าคัญ มีแนวโน๎มลดลง เชํน เฉพาะโรคเบาหวาน โดยในปี 2561       
มีจ านวน 360,007 คน แตํสถานการณ๑ลําสุด ปี 2564 จ านวนผ๎ูปุวยโรคเบาหวานลดลงมีจ านวน 239 ,969 
คน แตํสถานการณ๑การปุวยจากกลํุมโรค NCDs ยังเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ๑ 
ท้ังโรคหัวใจ โรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง เป็นต๎น โดยมีประชาชนปุวยเป็น
โรคเบาหวานสูงมากท่ีสุด รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจกลํุมโรค NCDs หรือ โรคไมํติดตํอเรื้อรัง 
หรือ “โรคท่ีคุณสร๎างเอง” มีพฤติกรรมเส่ียงท่ีท าให๎เกิดโรค ได๎แกํ การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารท่ีไมํเอื้อตํอสุข
ภาวะ การขาดการออกก าลังกาย และการบริโภคแอลกอฮอล๑ ซึ่งปัญหาการเจ็บปุวยด๎วยโรคดังกลําวสํงผลกระทบ
เป็นวงกว๎าง ท้ังตํอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการใช๎จํายภาครัฐท่ีเพิ่มข้ึน  

 
ตารางแสดงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อจ านวนประชากร ปี 256๒ 

จังหวัด แพทย๑ ทันตแพทย๑ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค 
กาฬสินธุ๑ 270 66 153 1,783 20 
สัดสํวนตํอ
ประชากร 

1:3,642 1:14,900 1:6,428 1:552 1:49,171 

ขอนแกํน 1,587 222 372 5,470 688 
สัดสํวนตํอ
ประชากร 

1:1,136 1:8,121 1:4,846 1:330 1:2,620 

ร๎อยเอ็ด 397 110 201 2,213 11 
สัดสํวนตํอ
ประชากร 

1:3,288 1:11,866 1:6,494 1:590 1:118,656 

มหาสารคาม 322 83 138 1,733 6 
สัดสํวนตํอ
ประชากร 

1:2,990 1:11,598 1:6,976 1:555 1:160,444 

ท่ีมา : ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
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หมายเหตุ: 1. พยาบาล หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งรวมถึง พยาบาลเวชปฏิบัติพยาบาลและผดุงครรภ๑ พยาบาล    
                  สาธารณสุข วิสัญญีพยาบาล และพยาบาลเฉพาะทางอื่น ๆ 
              2. พยาบาลเทคนิค ไมํรวมในความหมายข๎อ 1 

    ๓. ข๎อมูลประชากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๖2 จังหวัดกาฬสินธุ๑ เทํากับ 983,418 คน 
         ๔. ข๎อมูลประชากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๖2 จังหวัดขอนแกํน เทํากับ 1,802,872 คน 

๕. ข๎อมูลประชากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๖2 จังหวัดมหาสารคาม เท่ากับ       
    962,665 คน 
๖. ข๎อมูลประชากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๖2 จังหวัดร๎อยเอ็ด เทํากับ 1,305,211 คน 
 

 
 

         จังหวัดกาฬสินธุ๑ยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย๑ ท่ีมีจ านวนไมํเพียงพอตํอจ านวนประชากร
ภายในจังหวัด โดยเฉพาะสัดสํวนแพทย๑ตํอประชากร 1 : 3,642 คน ขาดแคลนสูงกวําคํากลางของประเทศคือ
สัดสํวนแพทย๑ตํอประชากร 1 : 1,700 คน นอกจากนี้ควรมีการเพิ่มแพทย๑และบุคลากรทางการแพทย๑ในพื้นท่ี
จังหวัด และสํงเสริมให๎ประชาชนดูแลสุขภาพไปพร๎อมกัน 

๓) ด้านการศึกษา 

                  จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษา ตอน
ปลาย คํอนข๎างต่ าเมื่อเทียบกับจังหวัดในกลํุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและต่ ากวําเฉล่ียของประเทศ เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฏผลดังนี้  
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ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

จังหวัด 
คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
กาฬสินธุ๑ 30.68 28.83 30.34 
ขอนแกํน 33.14 31.75 33.49 

มหาสารคาม 32.34 31.04 32.58 
ร๎อยเอ็ด 31.81 30.25 31.88 
    จากตาราง เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษา  ตอน

ปลาย กลํุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ในปี 2561 จังหวัดขอนแกํน คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา (O-NET) มีคําคะแนนสูงสุด คือ 33.49 แตํยังต่ ากวําเฉล่ียของประเทศ ซึ่งมีคําคะแนน 33.91 
(ท่ีมา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (องค๑การมหาชน) ประมวลผลโดย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.)) และ จังหวัดกาฬสินธุ๑มีคําคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษา  ตอนปลาย ต่ าสุด คือ 30.34  

 
   ๔) ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

      1) คดีอาชญากรรม 
         สถิติคดีอาชญากรรม ๔ กลํุม มีแนวโน๎มลดลง และโดยสํวนใหญํสามารถจับคุมส าเร็จ      

ท่ีสะท๎อนให๎เห็นถึงความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ๑ เมื่อเปรียบเทียบกับใน
กลํุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผลปรากฏดังตาราง 

ตารางเปรียบเทียบสถิติคดีอาชญากรรม ๔ กลุ่ม ปี 2563 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ท่ี ประเภท
ความผิด 

จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด 

รับแจ้ง 

(คดี) 

จับกุม 

(คดี) 

รับแจ้ง 

(คดี) 

จับกุม 

(คดี) 

รับแจ้ง 

(คดี) 

จับกุม 

(คดี) 

รับแจ้ง 

(คดี) 

จับกุม 

(คดี) 
1 ฐานความผิด

เกี่ยวกับชีวิต 
รํางกายและเพศ 

133 128 303 291 114 112 207 200 

2 ฐานความผิด
เกี่ยวกับทรัพย๑ 

411 360 1,119 936 428 376 709 601 

3 ฐานความผิด
พิเศษ 

63 45 149 104 42 38 86 73 

4 ฐานความผิดท่ี
รัฐเป็นผ๎ูเสียหาย 

4,893 4,827 8,791 8,721 3,639 3,614 5,177 5,121 

ท่ีมา: ส านักงานต ารวจแหํงชาติ 
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2) ปัญหายาเสพติด  
      จากสถิติผลการจับกุมยาเสพติด ต้ังแตํ พ.ศ. 2559 - 2562 พบวํา คดียาเสพติดในปี 
2562 มีท้ังส้ิน 2,710 คดี ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ท่ีมีท้ังส้ิน 3,185 คดี ลดลง 475 คดี หรือลดลงร๎อยละ 
14.91 ผ๎ูต๎องหาในปี 2562 ท้ังหมด 2,807 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 ท่ีมี 2,413 คน ผ๎ูต๎องหา เพิ่มขึ้น 
394 คน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร๎อยละ 16.33 สถานการณ๑การแพรํระบาดของยาเสพติดยังคงเกิดขึ้นซึ่งอาจเป็นภัย
คุกคามของการพัฒนาจังหวัดได๎ จ าเป็นท่ีจะต๎องมีการควบคุมการแพรํระบาดอยํางตํอเนื่อง โดยมีพื้นท่ีการแพรํ
ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดกาฬสินธุ๑ พบวํา มีการแพรํระบาดของยาเสพติดกระจายอยูํทุกอ าเภอ  

แผนภูมิแสดงสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด เปรียบเทียบ ปี 2559 - 2562 

 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยามเสพติด กระทรวงยุติธรรม 

 ๓) ด้านความก้าวหน้าของคน 

                          ดัชนีความก๎าวหน๎าของคน (HAI Achievement Index-HAI) เป็นดัชนีรวม (Composite 
index) ท่ีส านักงานโครงการพฒันาแหํงสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทยได๎พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อใช๎ในการ
ประเมินความก๎าวหน๎าการพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทยในปี 2546 และ UNDP ได๎ด าเนินการอยําง
ตํอเนื่องในชํวงสิบปีท่ีผํานมา โดยได๎มีการจัดท า HAI ครั้งท่ีสองในปี 2550 ครั้งท่ีสามในปี 2552 และครั้งท่ีส่ีในปี 
2557 ตํอมา UNDP ได๎ประสานความรํวมมือกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติในการ
รับผิดชอบด าเนินการกับการจัดท าดัชนีความก๎าวหน๎าของคน (HAI) โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ได๎จัดท าดัชนีความก๎าวหน๎าของคนในปี 2558 ปี 2560 และปี 2562 ตามล าดับ โดยมีดัชนียํอย 
HAI จ านวน 8 ด๎าน ๓๒ ตัวชี้วัด (ท่ีมา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ) ผลปรากฏดังนี้ 

                         ๓.1) ดัชนีความก้าวหน้าของคนในภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                                  จากหนังสือรายงานดัชนีความก๎าวหน๎าของคนประจ าปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ๑         
มีดัชนีความก๎าวหน๎าของคนท่ีคะแนน 0.5818 เป็นล าดับสุดท๎ายของกลํุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง และเป็นล าดับท่ี ๕๓ ของประเทศ โดยมีล าดับลดลงจาก ปี 2560 (ล าดับท่ี ๔๕ มีคําคะแนน 
0.5793) โดยจังหวัดท่ีมีดัชนีความก๎าวหน๎าของคนสูงท่ีสุดในกลํุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ 
จังหวัดมหาสารคาม มีคําคะแนน 0.6206 จังหวัดขอนแกํน มีคําคะแนน 0.6165 และจังหวัดร๎อยเอ็ด มีคํา
คะแนน 0.5984 ตามล าดับ 
                          ๓.2) ดัชนีความก้าวหน้าของคนดัชนีย่อยด้านสุขภาพของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                   จากหนังสือรายงานดัชนีความก๎าวหน๎าของคนประจ าปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ๑         
มีดัชนีความก๎าวหน๎าของคนดัชนียํอยด๎านสุขภาพท่ีคะแนน 0.5586 เป็นล าดับสุดท๎ายของกลํุมจังหวัด            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเป็นล าดับท่ี 46 ของประเทศ โดยมีล าดับลดลงจาก ปี 2560           

 1,894   2,331  
 3,185   2,710  

 2,022   2,413  
 3,350  

 2,807  

 -

 5,000

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวนคดี ผู๎ต๎องหา 
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(ล าดับท่ี 31 มีคําคะแนน 0.5967) โดยจังหวัดท่ีมีดัชนีความก๎าวหน๎าดัชนียํอยด๎านสุขภาพสูงท่ีสุดในกลํุมจังหวัด        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ จังหวัดมหาสารคาม มีคําคะแนน 0.6430 จังหวัดร๎อยเอ็ด มีคําคะแนน 
0.5943 และจังหวัดขอนแกํน มีคําคะแนน 0.5706 ตามล าดับ  

                           ๓.3 ) ดัชนีความก้าวหน้าของคนดัชนีย่อยด้านการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์  

                                   จากหนังสือรายงานดัชนีความก๎าวหน๎าของคนประจ าปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ๑         
มีดัชนีความก๎าวหน๎าของคนดัชนียํอยด๎านการศึกษาท่ีคะแนน 0.3181 เป็นล าดับสุดท๎ายขอ งกลํุมจังหวัด            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเป็นล าดับท่ี 63 ของประเทศ โดยมีล าดับลดลงจาก ปี 2560 (ล าดับท่ี 
59 มีคําคะแนน0.3268) โดยจังหวัดท่ีมีดัชนีความก๎าวหน๎าดัชนียํอยด๎านการศึกษาสูงท่ีสุดในกลํุมจังหวัด        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ จังหวัดขอนแกํน มีคําคะแนน 0.4172 จังหวัดมหาสารคาม มีคําคะแนน 
0.3764 และจังหวัดร๎อยเอ็ด มีคําคะแนน 0.3710 ตามล าดับ 

                           ๓.4) ดัชนีความก้าวหน้าของคนดัชนีย่อยด้านชีวิตการงานของจังหวัดกาฬสินธุ์  

                                  จากหนังสือรายงานดัชนีความก๎าวหน๎าของคนประจ าปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ๑         
มี ดัชนีความก๎าวหน๎าของคนดัชนียํอยด๎านชีวิตการงาน ท่ีคะแนน 0.7182 สูง ท่ีสุดของก ลํุมจังหวัด                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเป็นล าดับท่ี 34 ของประเทศ โดยมีล าดับลดลงจาก ปี 2560 (ล าดับท่ี 
19  มีคําคะแนน 0.6809) รองลงไปคือ จังหวัดมหาสารคามมีคําคะแนน 0.7141 จังหวัดขอนแกํน                
มีคําคะแนน 0.7029 และจังหวัดร๎อยเอ็ด มีคําคะแนน 0.6815 ตามล าดับ 

                          ๓.5) ดัชนีความก้าวหน้าของคนดัชนีย่อยด้านรายได้ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                 จากหนังสือรายงานดัชนีความก๎าวหน๎าของคนประจ าปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ๑         
มีดัชนีความก๎าวหน๎าของคนดัชนียํอยด๎านรายได๎ท่ีคะแนน 0.4233 เป็นล าดับสุดท๎ายของกลํุมจังหวัด            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเป็นล าดับท่ี 68 ของประเทศ โดยมีล าดับดีขึ้นจาก ปี 2560 (ล าดับท่ี 
72 มีคําคะแนน 0.3392) โดยจังหวัดท่ีมีดัชนีความก๎าวหน๎าของคนดัชนียํอยด๎านรายได๎สูงท่ีสุด คือ จังหวัด
ร๎อยเอ็ด มีคําคะแนน 0.5399 รองลงไปคือ จังหวัดขอนแกํนมีคําคะแนน 0.4493 และจังหวัดมหาสารคาม        
มีคําคะแนน 0.4493 ตามล าดับ    

                          ๓.6) ดัชนีความก้าวหน้าของคนดัชนีย่อยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                 จากหนังสือรายงานดัชนีความก๎าวหน๎าของคนประจ าปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ๑         
มีดัชนีความก๎าวหน๎าของคนดัชนียํอยด๎านรายได๎ท่ีคะแนน 0.9716 เป็นล าดับสองของกลํุมจังหวัด                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเป็นล าดับท่ี 7 ของประเทศ โดยมีล าดับดีขึ้นจาก ปี 2560 (ล าดับท่ี 10 
มีคําคะแนน 0.9691) โดยจังหวัดท่ีมีดัชนีความก๎าวหน๎าของคนดัชนียํอยด๎านท่ีอยูํอาศัยและสภาพแวดล๎อมสูง
ท่ีสุดคือ จังหวัดร๎อยเอ็ด มีคําคะแนน 0.9764 จังหวัดมหาสารคามมีคําคะแนน 0.9726 และจังหวัดขอนแกํน            
มีคําคะแนน 0.9416  

                           ๓.7) ดัชนีความก้าวหน้าของคนดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

                                  จากหนังสือรายงานดัชนีความก๎าวหน๎าของคนประจ าปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ๑         
มีดัชนีความก๎าวหน๎าของคนดัชนียํอยด๎านรายได๎ท่ีคะแนน 0.6779 เป็นล าดับสามของกลํุมจังหวัด                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเป็นล าดับท่ี 39 ของประเทศ โดยมีล าดับลดลงจาก ปี 2560 (ล าดับท่ี 
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20 มีคําคะแนน 0.6805) โดยจังหวัดท่ีมีดัชนีความก๎าวหน๎าของคนดัชนียํอยด๎านชีวิตครอบครัวและชุมชน       
สูงท่ีสุดคือ จังหวัดขอนแกํน มีคําคะแนน 0.6756 จังหวัดมหาสารคามมีคําคะแนน 0.6535 และจังหวัดร๎อยเอ็ด        
มีคําคะแนน 0.6470 ตามล าดับ  

  ๓.8) ดัชนีความก้าวหน้าของคนดัชนีย่อยด้านการคมนาคมและการสื่ อสาร                   
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                     จากหนังสือรายงานดัชนีความก๎าวหน๎าของคนประจ าปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ๑          
มีดัชนีความก๎าวหน๎าของคนดัชนียํอยด๎านการคมนาคมและการส่ือสารท่ีคะแนน 0.6373 เป็นล าดับสุดท๎าย      
ของกลํุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเป็นล าดับท่ี 62 ของประเทศ โดยมีล าดับลดลงจาก         
ปี 2560 (ล าดับดับท่ี 69 มีคําคะแนน 0.4195) โดยจังหวัดท่ีมีดัชนีความก๎าวหน๎าของคนดัชนียํอยด๎านการ
คมนาคมและการส่ือสารสูงท่ีสุดคือ จังหวัดขอนแกํน มีคําคะแนน 0.7199 จังหวัดมหาสารคามมีคําคะแนน 
0.7090 และจังหวัดร๎อยเอ็ดมีคําคะแนน 0.6651 ตามล าดับ   

    ๓.9) ดัชนีความก้าวหน้าของคนดัชนีย่อยด้านการการมีส่วนร่วมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                      จากหนังสือรายงานดัชนีความก๎าวหน๎าของคนประจ าปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ๑         
มี ดัชนีความก๎าวหน๎าของคนดัชนียํอยด๎านการ ท่ีคะแนน 0.6150 เป็นล า ดับสองของก ลํุมจังหวัด                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเป็นล าดับท่ี 14 ของประเทศ โดยมีล าดับลดลงจาก ปี 2560 (ล าดับท่ี 
23 มีคําคะแนน 0.6217) โดยจังหวัดท่ีมีดัชนีความก๎าวหน๎าของคนดัชนียํอยด๎านการมีสํวนรํวมสูงท่ีสุดคือ 
จังหวัดมหาสารคาม มีคําคะแนน 0.6283 จังหวัดร๎อยเอ็ดมีคําคะแนน 0.5157 และจังหวัดขอนแกํน                
มีคําคะแนน 0.5072  

 
ตารางเปรียบเทียบดัชนีความก้าวหน้าของคนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี 2562 

จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ประเทศ 

ดัชนีย่อย ค่า HAI ล าดับ ค่า HAI ล าดับ ค่า HAI ล าดับ ค่า HAI ล าดับ  
ภาพรวม 0.5818 53 0.6165 35 0.6206 31 0.5984 45 0.6219 

1) สุขภาพ 0.5586 46 0.5706 43 0.6430 17 0.5943 32 0.5843 
2) การศึกษา 0.3181 63 0.4172 37 0.3764 45 0.3710 48 0.4743 
3) ชีวิตการงาน 0.7182 34 0.7029 43 0.7141 38 0.6815 53 0.7237 
๔) รายได๎ 0.4233 68 0.5369 43 0.4493 65 0.5399 42 0.5689 
๕) ที่อยํูอาศัยและ
สภาพแวดล๎อม 

0.9716 7 0.9412 29 0.9726 6 0.9764 5 0.8595 

6) ชีวิตครอบครัว
และชุมชน 

0.6379 39 0.6756 19 0.6535 31 0.6050 50 0.6470 

๗) การคมนาคม
และการสื่อสาร 

0.6373 62 0.7199 30 0.7090 33 0.6651 51 0.6774 

8) การมีสํวนรํวม 0.6150 14 05072 51 0.6283 12 0.5157 48 0.5208 
ท่ีมา : ดัชนีความก๎าวหน๎าของคน ปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
        ส านักพัฒนาฐานข๎อมูลและตัวชี้วัดภาวะทางสังคม กันยายน 2562 
12.3 ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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     1) ทรัพยากรป่าไม้ 
 ทรัพยากรปุาไม๎จังหวัดกาฬสินธุ๑  มีปุา 4 ลักษณะ คือ ปุาดิบแล๎ง ปุาเต็งรังปุา         

เบญจพรรณ และทํุงหญ๎ามีปุาสงวนแหํงชาติ จ านวน 14 ปุา จากข๎อมูลตัวช้ีวัดการพัฒนาจังหวัดท่ีจัดท าโดย
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ พบวํา อัตร าการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีปุาของ              
จังหวัดกาฬสินธุ๑ ปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร๎อยละ 0.17 หรือมีพื้นท่ีปุาเพิ่มขึ้น 7,277.33 ไรํ หรือเมื่อ
เปรียบเทียบในกลํุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นดังนี้ 

จังหวัด สัดสํวนของพื้นท่ีปุาไม๎ตํอพื้นท่ีจังหวัด (ร๎อยละ) พื้นท่ีปุาไม๎ท่ีเพิ่มข้ึน/ลดลง (+/-)(ร๎อยละ) 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1. ขอนแกํน 11.42 11.47 11.46 +0.28 +0.05 -0.01 
2. มหาสารคาม 3.81 3.81 3.80 +0.01 +0.00 -0.01 
3. ร๎อยเอ็ด 4.35 4.39 4.38 +0.01 +0.04 -0.01 
4. กาฬสินธุ๑ 10.89 10.94 10.93 +0.17 +0.05 -0.01 

ท่ีมา :  ส านักจัดการท่ีดินปุาไม๎ กรมปุาไม๎  

โดยสรุป สถานการณ๑ด๎านทรัพยากรปุาไม๎ของจังหวัดกาฬสินธุ๑ เป็นจังหวัดท่ีมีสัดสํวนของพื้นท่ีปุา
ไม๎ตํอพื้นท่ีจังหวัดมากเป็นอันดับสองของกลํุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และมีแนวโน๎มมีพื้นท่ีปุา
ไม๎เพิ่มขึ้นจากการท่ีจังหวัดกาฬสินธุ๑  มีกิจกรรมในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในจังหวัดกาฬสินธุ๑ โดยได๎บรรจุไว๎ใน
แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ๑ พ.ศ. 2566 – 2570 

 

           2) ทรัพยากรน้ า 

                        2.1) คุณภาพน้ า 

ล าดับ แม่น้ า สถานี ต าบล อ าเภอ 
1 ล าปาว สะพานกิ่งอ าเภอรํองค า เหลําอ๎อย รํองค า 

2 ล าปาว สะพานข๎ามล าน้ าปาว กมลาไสย กมลาไสย 

3 ล าปาว สะพานบ๎านดอนสนวน หลุบ เมืองกาฬสินธุ๑ 

4 ล าปาว สะพานบ๎านข๎ามล าน้ าพาน (ล าปาว) ดอนสมบูรณ๑ ยางตลาด 

5 ล าปาว ใต๎เข่ือนล าปาว ล าคลอง เมืองกาฬสินธุ๑ 

6 ล าปาว สะพานทําคันโท-วังสามหมอ ดงสมบูรณ๑ ทําคันโท 

7 ล าปาว สะพานแมํน้ าปาว กุดจิก ทําคันโท 

8 ล าปาวน๎อย บ๎านสุขสวัสด์ิ กาฬสินธุ๑ เมืองกาฬสินธุ๑ 

9 ล าปาวน๎อย สะพานข๎ามล าปาว กาฬสินธุ๑ เมืองกาฬสินธุ๑ 
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ส านักงานส่ิงแวดล๎อมภาคท่ี  10 รํวมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมจังหวัด

กาฬสินธุ๑  ได๎ท าการติดตามตรวจสอบการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ าแหลํงน้ าผิวดิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 4 ครั้ง โดยก าหนดสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าในแมํน้ าสายหลัก คือ แมํน้ าล าปาว และแมํน้ าสาขา 2 สาย 
คือ ล าปาวน๎อย  และล าน้ ายัง จ านวนรวมท้ังส้ิน  12  สถานี  ดังนี้ 
 

   การตรวจสอบคุณภาพน้ าล าปาว  ล าปาวน๎อย  และล าน้ ายัง  จังหวัดกาฬสินธุ๑ จ านวน 3 แมํน้ า  
รวม  12  พื้นท่ี พบวํา  มีคุณภาพน้ าอยูํในเกณฑ๑พอใช๎  ร๎อยละ  75.0  (จ านวน  9  พื้นท่ี  คือ  ล าน้ าปาว  ล าน้ า
ยัง) อยูํในเกณฑ๑เส่ือมโทรม ร๎อยละ 25.0 (จ านวน  3  พื้นท่ี  คือล าปาวน๎อย) โดยไมํมีบริเวณใดอยูํในเกณฑ๑ดีซึ่งจาก
การติดตามตรวจสอบการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ าแหลํงน้ าของจังหวัดกาฬสินธุ๑มาอยํางตํอเนื่อง พบวําคุณภาพน้ ามี
แนวโน๎มของการท่ีคุณภาพน้ าดีลดลง เนื่องจากมีการรับน้ าท่ีปนเปื้อนจากกิจกรรมในพื้นท่ีการเกษตร การเล้ียงกุ๎ง  
สัตว๑น้ าตํางๆ ในพื้นท่ีชุมชนท่ีมีของเสีย ขยะตํางๆ เพิ่มมากขึ้น รวมท้ังมีอุตสาหกรรมผลิตแปูงมันท่ีอยูํใกล๎กับ           

แหลํงน้ า เป็นลักษณะเดียวกับในพื้นท่ีจังหวัดอื่นๆ ท่ีสํวนใหญํอยูํในเกณฑ๑พอใช๎ พบวํา คุณภาพน้ าแมํน้ าในพื้นท่ี
จังหวัดกาฬสินธุ๑ มีความสัมพันธ๑และผันแปรกับสภาพการเปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ า การใช๎ประโยชน๑
ของพื้นท่ีท่ีเพิ่มมากขึ้น จึงพบการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ าจากในชํวงอดีตท่ีผํานมาท่ีอยูํในเกณฑ๑ดี (ล าปาว)  หรือมี
คุณภาพน้ าตามเกณฑ๑มาตรฐานฯ ประเภทท่ี 2 แตํในชํวงปัจจุบันนี้คุณภาพน้ าลดระดับลงมาอยูํในประเภทท่ี 3  
หรืออยูํในเกณฑ๑พอใช๎ 

โดยการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ านั้นสัมพันธ๑กับสภาพการใช๎ประโยชน๑พื้นท่ีซึ่งพบวํามีการ
เปล่ียนแปลงจากในอดีตมากเนื่องจาก  

 1. การใช๎ประโยชน๑พื้นท่ีของจังหวัดท่ีมีการปลูกมันส าปะหลัง และมีสถานประกอบการลานตาก
และโรงงานผลิตแปูงจากมันส าปะหลัง จึงเกิดปัญหาน้ าเสียไหลลงล าห๎วยเข๎าสํูหนองน้ า แหลํงน้ าท าให๎เกิดปลาตาย  

 2. การท าการเกษตรเพื่อการค๎า หน๎าดินเปิดมาก เกิดการชะล๎างหน๎าดินแล๎วตะกอนดินท่ีมีสารตํางๆ 
ไหลลงสํูแหลํงน้ า  

3. เกษตรกรมีการใช๎สารเคมีทางการเกษตร การน าปุ๋ยน้ า กากหม๎อกรองจากเครือบริษัทมิตรผล 
โรงงานน้ าตาล โรงผลิตเอทานอล และโรงผลิตไฟฟูาจากเช้ือเพลิงชีวมวลตํางๆ ไปใช๎ในไรํอ๎อย ท าให๎เกิดปัญหาการไหล
ชะลงแหลํงน้ า ปลาตาย 

 
 
 
 

 

10 ล าปาวน๎อย วัดอโนมานที บ๎านวังเกาะเหล็ก กาฬสินธุ๑ เมืองกาฬสินธุ๑ 

11 ล าน้ ายัง สะพานข๎ามล าน๎ายัง สมสะอาด กุฉินารายณ๑ 

12 ล าน้ ายัง สะพานข๎ามล าน้ ายัง บ๎านกุดโง๎ง กุดค๎าว กุฉินารายณ๑ 
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ตารางการเปรียบเทียบคุณภาพน้ าของกลุ่มจังหวัดภาคตะวะนออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

จังหวัด 
ผลตรวจวัดคุณภาพน้ า (WQI) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
กาฬสินธุ๑ 80 58 72 
ขอนแกํน 76 62 65 

มหาสารคาม 79 62 73 
ร๎อยเอ็ด 78 72 75 

           2.3) สิ่งแวดล้อม 
        1) ปริมาณขยะมูลฝอย 

      ตามข๎อมูลกรมควบคุมมลพิษ ปี 2564 ระบุวําจังหวัดกาฬสินธุ๑ มีปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค๎าง ปี 2563 จ านวน 27,533 ตัน ส าหรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ในปี 2563 พบวํามีปริมาณขยะมูล
ฝอยเกิดขึ้นประมาณ 746 ตัน/วัน โดยเป็นขยะมูลฝอยท่ีถูกน ากลับมาใช๎ประโยชน๑ 211.10 ตัน/วัน หรือคิดเป็น    
ร๎อยละ 28.30 ขยะมูลฝอยท่ีถูกก าจัดถูกต๎อง รวมจ านวน 102  ตัน/วัน หรือคิดเป็นร๎อยละ 13.67 และขยะ   
มูลฝอยท่ีถูกก าจัดไมํถูกต๎อง จ านวน 432.90 ตัน/วัน หรือคิดเป็นร๎อยละ 58 เมื่อเปรียบเทียบในกลํุมจังหวัด   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีขยะตกค๎างดังตารางข๎างลําง 

ตารางเปรียบเทียบขยะมูลฝอยของกลุ่มจังหวัดภาคตะวะนออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี 2563 

จังหวัด 

ขยะมูลฝอยท่ี
เกดิขึ้น (ตัน/วัน) 

ขยะมูลฝอยทีถูก
น ากลับมาใช๎
ประโยชน๑    
(ตัน/วัน) 

ขยะมูลฝอยท่ี  
ถูกก าจัดถูกต๎อง

(ตัน/วัน) 

ขยะมูลฝอยท่ี  
ถูกก าจัดไมํ

ถูกต๎อง (ตัน/วัน) 

ขยะมูลฝอย
ตกค๎าง (ตัน) 

กาฬสินธุ๑ 746 211.10 102.00 432.90 27,533 

ขอนแกํน 1,221.40 363.80 549.00 308.60 32,594 

มหาสารคาม 677.50 363.00 17.00 297.50 56,886 

ร๎อยเอ็ด 952.40 599.10 139.00 214.30 975 

ท่ีมา : ระบบสารสนเทศด๎านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ,กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
        ส่ิงแวดล๎อม 

     2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
           จังหวัดกาฬสินธุ๑มีการปลํอยก๏าซเรือนกระจกอยูํท่ีประมาณ 0.910 ล๎านตัน ซึ่งในปี 2562            

มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผํานมา ร๎อยละ 7.42 เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
อัตราการปลํอยก๏าซเรือนกระจก จังหวัดขอนแกํน มีการปลํอยก๏าซเรือนกระจกมากท่ีสุด รองลงมา ได๎แกํ จังหวัด
ร๎อยเอ็ด มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ๑ ตามล าดับ ดังตารางข๎างลําง 
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ตารางเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มจังหวัดภาคตะวะนออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

จังหวัด ปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจก (Kton CO2eq) อัตราการเปล่ียนแปลง (ร๎อยละ) 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

1. ขอนแกํน 3,325.93 3,215.63 3,298.57 -0.23 -3.32 2.58 
3. ร๎อยเอ็ด 1,168.20 1,209.10 1,294.83 0.91 3.50 7.09 
3. มหาสารคาม 921.65 954.59 1,068.63 1.01 3.57 11.95 
4. กาฬสินธุ๑ 841.66 847.76 910.70 -3.96 0.72 7.42 

(ท่ีมา : benchmark.moi.go.th) 
1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 

จังหวัดกาฬสินธุ๑ ให๎ท้ัง 18 อ าเภอ ด าเนินการจัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาอ าเภอและรับทราบ
ปัญหาความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ีในทุกต าบล นอกจากนี้ จังหวัดยังได๎จัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหา/       
ความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ๑ โดยเชิญสํวนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม       
เข๎ารํวมเสนอปัญหา/ความต๎องการ และเสนอแนะแนวทางการแก๎ไข เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการแก๎ไขปัญหาและจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ๑ 2566-2570 ซึ่งจากการส ารวจและรวบรวมข๎อมูลพบวํา ประชาชนได๎เสนอปัญหา/
ความต๎องการและแนวทางการแก๎ปัญหาในหลายประเด็น โดยสามารถแบํงออกเป็น 3 ด๎าน ดังนี้ 

1.3.1) ด้านเศรษฐกิจ  

ตารางแสดงสภาพปัญหาด๎านเศรษฐกิจท่ีจ าแนกตามพื้นท่ีอ าเภอ 

ปัญหา / ความ
ต๎องการ 

อ า
เภ

อเ
มือ

งก
าฬ

สิน
ธุ๑ 

อ า
เภ

อก
มล

าไ
สย

 

อ า
เภ

อก
ุฉิน

าร
าย

ณ๑ 

อ า
เภ

อเ
ขา

วง
 

อ า
เภ

อค
 าม

ํวง
 

อ า
เภ

อท
ําค

ันโ
ท 

อ า
เภ

อน
าม

น 

อ า
เภ

อย
าง

ตล
าด

 

อ า
เภ

อรํ
อง

ค า
 

อ า
เภ

อส
มเ

ด็จ
 

อ า
เภ

อส
หัส

ขัน
ธ๑ 

อ า
เภ

อห
นอ

งก
ุงศ

รี 

อ า
เภ

อห
๎วย

ผึ้ง
 

อ า
เภ

อห
๎วย

เม
็ก 

อ า
เภ

อฆ
๎อง

ชัย
 

อ า
เภ

อด
อน

จา
น 

อ า
เภ

อน
าค

ู 

อ า
เภ

อส
าม

ชัย
 

- ปัญหาแหลํงน้ า
เพื่อใช๎ใน
การเกษตรไมํ
เพียงพอ 

√  √ √  √ √ √  √  √ √ √ √ √  √ √ √ 

- ปัจจัยการผลิต
ภาคการเกษตรมี
ต๎นทุนสูง  

√ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ปัญหาราคาผลิต
ทางการเกษตร
ตกต่ า 

√ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ขาดแหลํงรองรับ
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

√ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ราษฎรมีรายได๎
น๎อย ปัญหาหน้ี
นอกระบบ 

√     √  √  √         
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ปัญหา / ความ
ต๎องการ 

อ า
เภ

อเ
มือ

งก
าฬ

สิน
ธุ๑ 

อ า
เภ

อก
มล

าไ
สย

 

อ า
เภ

อก
ุฉิน

าร
าย

ณ๑ 

อ า
เภ

อเ
ขา

วง
 

อ า
เภ

อค
 าม

ํวง
 

อ า
เภ

อท
ําค

ันโ
ท 

อ า
เภ

อน
าม

น 

อ า
เภ

อย
าง

ตล
าด

 

อ า
เภ

อรํ
อง

ค า
 

อ า
เภ

อส
มเ

ด็จ
 

อ า
เภ

อส
หัส

ขัน
ธ๑ 

อ า
เภ

อห
นอ

งก
ุงศ

รี 

อ า
เภ

อห
๎วย

ผึ้ง
 

อ า
เภ

อห
๎วย

เม
็ก 

อ า
เภ

อฆ
๎อง

ชัย
 

อ า
เภ

อด
อน

จา
น 

อ า
เภ

อน
าค

ู 

อ า
เภ

อส
าม

ชัย
 

- ขาดการพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยวที่มี
คุณภาพ 

√ √  √ √ √  √  √ √   √   √  

 

ปัญหา / ความ
ต๎องการ 

อ า
เภ

อเ
มือ

งก
าฬ

สิน
ธุ๑ 

อ า
เภ

อก
มล

าไ
สย

 

อ า
เภ

อก
ุฉิน

าร
าย

ณ๑ 

อ า
เภ

อเ
ขา

วง
 

อ า
เภ

อค
 าม

ํวง
 

อ า
เภ

อท
ําค

ันโ
ท 

อ า
เภ

อน
าม

น 

อ า
เภ

อย
าง

ตล
าด

 

อ า
เภ

อรํ
อง

ค า
 

อ า
เภ

อส
มเ

ด็จ
 

อ า
เภ

อส
หัส

ขัน
ธ๑ 

อ า
เภ

อห
นอ

งก
ุงศ

รี 

อ า
เภ

อห
๎วย

ผึ้ง
 

อ า
เภ

อห
๎วย

เม
็ก 

อ า
เภ

อฆ
๎อง

ชัย
 

อ า
เภ

อด
อน

จา
น 

อ า
เภ

อน
าค

ู 

อ า
เภ

อส
าม

ชัย
 

- การคมนาคม
ไมํสะดวก 
เน่ืองจากถนนมี
สภาพช ารุด เป็น
หลุม เป็นบํอ ท า
ให๎การสัญจร ไป 
- มา ล าบาก 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ไฟฟูา และไฟ
สํองสวําง ไมํ
ทั่วถึง 

 √ √  √ √  √       √    

- ขาดแคลนน้ า
ในการอุปโภค 
บริโภค 
และระบบ
ประปาที่ไมํได๎
มาตรฐาน 

 √ √  √ √  √  √     √    

- ไมํมีการสร๎าง
ทางระบายน้ า 
ท าให๎เกิดน้ าทํวม
ในชุมชน 

 √      √           

- ขาดแคลน
สนามกีฬา เพื่อ
ใช๎ในการออก
ก าลังกายส าหรับ
ประชาชนและ
เยาวชน 

            √ √ √ √ √  
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ตารางแสดงปัญหา/ความต๎องการ และแนวทางการแก๎ไขของประชาชน (ด๎านเศรษฐกิจ) 

ประเด็น ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข /การพัฒนา 
1. ด๎านการเกษตร - ปัญหาแหลํงน้ าเพ่ือใช๎ในการเกษตรไมํเพียงพอ - สร๎างหรือปรับปรงุแหลํงน้ าตามธรรมชาติให๎

สามารถเก็บกักน้ าได๎มากท่ีสุด 
- พัฒนาแหลํงน้ าและระบบชลประทานในการ
ท าเกษตรให๎ทั่วถึง 

- ปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรมีต๎นทุนสูง 
เน่ืองมาจากการใช๎สารเคมีและการขาดแคลน
เทคโนโลยีทางการผลิต 

- ให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสํงเสริมใหค๎วามรู๎ด๎าน
การเกษตร ลดการใช๎สารเคมีและด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
- ควบคุมราคาปัจจัยการผลิตให๎เมาะสม  
- สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตสินค๎าเกษตร เพ่ือ
ลดต๎นทุนการผลิต 

- ปัญหาราคาผลิตทางการเกษตรตกต่ า - สํงเสริมเทคโนโลยีการผลิต การประกันราคา
สินค๎าการเกษตร 

- ขาดแหลํงรองรับผลผลิตทางการเกษตร - รัฐควรสํงเสริมสนับสนุนด๎านการระบายสินค๎า
สูํตลาดอยํางมีประสิทธิภาพ 

- ราษฎรมรีายได๎น๎อย ขาดเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ ท าให๎เกิดปัญหาหน้ีนอกระบบ 
 
 

- สํงเสริมการให๎ความรู๎และพัฒนาศักยภาพด๎าน
การเกษตรที่มีคุณภาพ 
- การสํงเสริมอาชีพเสริมสร๎างรายได๎ที่มีความ
ย่ังยืน 
- สํงเสริมอาชีพเสริมสร๎างการท าการเกษตร
ปลอดสารพิษการเกษตรอินทรีย๑ 

2. ด๎านการทํองเท่ียว - ขาดการพัฒนาแหลํงทํองเท่ียวที่มีคุณภาพ 
- พัฒนาแหลํงทํองเท่ียวเชิงศาสนาและ
วัฒนธรรมในวัด 
- พัฒนาพ้ืนที่สาธารณประโยชน๑เป็นแหลํง
ทํองเท่ียวทางธรรมชาติ 

- จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาแหลํงทํองเท่ียว
ในพ้ืนที่ ให๎มีศักยภาพ สามารถรองรับ
นักทํองเท่ียว และสํงเสริมกระต๎ุนเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ 

3. ด๎านโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

- การคมนาคมไมํสะดวก เน่ืองจากถนนมีสภาพ
ช ารุด เป็นหลุม เป็นบํอ ท าให๎การสัญจร ไป - 
มา ล าบาก 

- ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมให๎สะดวก ปลอดภัย
ครอบคลุมและเป็นระบบ 
- กํอสร๎างถนนคอนกรีต/ซํอมแซมถนนคอนกรีต
ภายในหมูํบ๎าน 
- กํอสร๎างถนนหนทางเพ่ือติดตํอกับถนนสาย
หลักและสามรถติดตํอกันทั่วถึงระหวํางชุมชน
ใหญํๆ ในการล าเลียงสินค๎าด๎านการเกษตร และ
การคมนาคมตํางๆ ที่สะดวก รวดเร็ว 
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ตารางแสดงปัญหา/ความต๎องการ และแนวทางการแก๎ไขของประชาชน (ด๎านเศรษฐกิจ) (ตํอ) 

ประเด็น ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข /การพัฒนา 
3. ด๎านโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน (ตํอ) 

- ไฟฟูา และไฟสํองสวําง ไมํท่ัวถึง - ขยายเขตไฟฟูาให๎ครอบคลุมทุกหลงัคาเรือน 
- ติดต้ัง/ซํอมแซมไฟฟูาสํองสวํางภายในหมูํบ๎าน
ตามจุดเสี่ยงตําง ๆ 
และติดต้ัง/ซํอมแซมไฟฟูาสาธารณะตามจุด
ตํางๆ  
- จัดสรรงบประมาณเพ่ือให๎องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน หรือหนํวยงานที่เก่ียวข๎องด าเนินการ
ตามความต๎องการของประชาชน 

- ขาดแคลนน้ าในการอุปโภค บริโภค 
และระบบประปาที่ไมํได๎มาตรฐาน 

- จัดหาแหลํงน้ าท่ีใช๎ส าหรับอุปโภคบรโิภค 
- ปรับปรุงและบรูณะแหลํงน้ าท่ีมีอยํูเดิม 
- สํงเสริมระบบประปาหมูํบ๎านให๎มีคุณภาพและ
ทั่วถึง 

- ไมํมีการสร๎างทางระบายน้ า ท าให๎เกิดน้ าทํวม
ในชุมชน 

- สนับสนุนงบประมาณในการกํอสร๎างและ
ปรับปรุงระบบระบายน้ า 
 

- ขาดแคลนสนามกีฬา เพ่ือใช๎ในการออกก าลัง
กายส าหรับประชาชนและเยาวชน 

- พัฒนาพ้ืนที่ภายในชุมชน เพ่ือให๎มีสถานที่ออก
ก าลังกาย เชํน ลานกีฬา หรือสนามกีฬา 
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      1.3.2) ด้านสังคมและความม่ันคง 

ตารางแสดงสภาพปัญหาด๎านสังคมท่ีจ าแนกตามพื้นท่ีอ าเภอ 

ปัญหา / ความ
ต๎องการ 

อ า
เภ

อเ
มือ

งก
าฬ

สิน
ธุ๑ 

อ า
เภ

อก
มล

าไ
สย

 

อ า
เภ

อก
ุฉิน

าร
าย

ณ๑ 

อ า
เภ

อเ
ขา

วง
 

อ า
เภ

อค
 าม

ํวง
 

อ า
เภ

อท
ําค

ันโ
ท 

อ า
เภ

อน
าม

น 

อ า
เภ

อย
าง

ตล
าด

 

อ า
เภ

อรํ
อง

ค า
 

อ า
เภ

อส
มเ

ด็จ
 

อ า
เภ

อส
หัส

ขัน
ธ๑ 

อ า
เภ

อห
นอ

งก
ุงศ

รี 

อ า
เภ

อห
๎วย

ผึ้ง
 

อ า
เภ

อห
๎วย

เม
็ก 

อ า
เภ

อฆ
๎อง

ชัย
 

อ า
เภ

อด
อน

จา
น 

อ า
เภ

อน
าค

ู 

อ า
เภ

อส
าม

ชัย
 

- เด็กและ
เยาวชนมี
พฤติกรรมไมํ
เหมาะสม เชํน 
ปัญหาเด็กติด
เกม ทะเลาะ
วิวาท การแตํง
กายไมํเหมาะสม 
การยํุงเก่ียวกับ
อบายมุข 

√  √     √       √    

- ปัญหา
ผู๎ด๎อยโอกาส 
และผู๎สูงอายุ
ไมํได๎รับการ
ชํวยเหลืออยําง
ย่ังยืน 

√    √   √           

- อัตราการปุวย
ของโรคเร่ือรัง 
เชํน 
โรคเบาหวาน 
โรคมะเร็ง โรค
ความดัน ฯ  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- การแพรํระบาด
ของยาเสพติด 

√ √ √  √  √ √  √  √      √ 

- ปัญหา
อาชญากรรม 
โดยเฉพาะใน
พื้นที่จุดเสี่ยง 

√ √ √     √  √         

- อุบัติภัยทาง
ถนน เน่ืองจาก
การไมํปฏิบัติ
ตามกฎจราจร 

√   √    √  √   √      

 

 

 



 

104 
 

 

ตารางแสดงปัญหา/ความต๎องการ และแนวทางการแก๎ไขของประชาชน(ด๎านสังคม) 

ประเด็น ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข /การพัฒนา 
1. ปัญหาสังคม - เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไมํเหมาะสม เชํน 

ปัญหาเด็กติดเกม ทะเลาะวิวาท การแตํงกายไมํ
เหมาะสมการยํุงเกี่ยวกับอบายมุขตําง ๆ เป็นต๎น 

- การควบคุมปัจจัยเสี่ยงตํอการเกิดปัญหา เชํน 
สถานบันเทิง ร๎านเกมส๑ 
- การสํงเสริมกจิกรรมตํางๆให๎เด็กและเยาวชน 
- โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและการสร๎าง
จิตส านึก ความมีวินัย เป็นต๎น 

- ปัญหาผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎สูงอายุไมํได๎รับการ
ชํวยเหลืออยํางย่ังยืน 

- การบูรณาการความรํวมมือและการสนับสนุน
งบประมาณในการชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาส และ
ผู๎สูงอายุ 

2. ด๎านสาธารณสุข - อัตราการปุวยของโรคเรื้อรงั เชํน โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง 
โรคความดัน ฯ เน่ืองจากพฤติกรรมด๎านการบริโภคและ
การใช๎ชีวิตประจ าวัน เชํน การออกก าลังกายน๎อยใช๎
วัตถุดิบที่ไมํมีคุณภาพในการปรุงอาหาร ขาดความ
ตระหนักในเรื่องสุขอนามัย เป็นต๎น 

- การบูรณาการความรํวมมือและสนับสนุน
งบประมาณในการรณรงค๑ปูองกันอยํางเป็น
ระบบในทุกระดับ 

3. ปัญหายาเสพติด - การแพรํระบาดของยาเสพติด - ปราบปราม ปูองกัน รณรงค๑ให๎เห็นถึง
อันตรายจากยาเสพติดโดยเฉพาะกลํุม
เส่ียง 

4. ปัญหา
อาชญากรรม 

- ปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะในพื้นท่ี
จุดเส่ียง 

- ติดต้ังกล๎อง CCTV เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรม 
- ติดต้ังไฟฟูาสํองสวํางโดยเฉพาะจุดท่ี
เส่ียงตํอการเกิดอาชญากรรม 

5. อุบัติภัยทางถนน - อุบัติภัยทางถนน เนื่องจากการไมํปฏิบัติ
ตามกฎจราจร 

- การฝึกอบรมเพื่อสร๎างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎจราจร 
- ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร และเปูาจราจร
ท่ีชัดเจนและเหมาะสม  
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1.3.3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตารางแสดงสภาพปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมท่ีจ าแนกตามพื้นท่ีอ าเภอ 

ปัญหา / ความ
ต๎องการ 

อ า
เภ

อเ
มือ

งก
าฬ

สิน
ธุ๑ 

อ า
เภ

อก
มล

าไ
สย

 

อ า
เภ

อก
ุฉิน

าร
าย

ณ๑ 

อ า
เภ

อเ
ขา

วง
 

อ า
เภ

อค
 าม

ํวง
 

อ า
เภ

อท
ําค

ันโ
ท 

อ า
เภ

อน
าม

น 

อ า
เภ

อย
าง

ตล
าด

 

อ า
เภ

อรํ
อง

ค า
 

อ า
เภ

อส
มเ

ด็จ
 

อ า
เภ

อส
หัส

ขัน
ธ๑ 

อ า
เภ

อห
นอ

งก
ุงศ

รี 

อ า
เภ

อห
๎วย

ผึ้ง
 

อ า
เภ

อห
๎วย

เม
็ก 

อ า
เภ

อฆ
๎อง

ชัย
 

อ า
เภ

อด
อน

จา
น 

อ า
เภ

อน
าค

ู 

อ า
เภ

อส
าม

ชัย
 

- ปัญหาการ
จัดการขยะ 
ปริมาณขยะมาก 
ไมํมีสถานที่ทิ้ง
ขยะและปัญหา
การทิ้งขยะ
อิเล็กทรอนิกส๑ 

√ √ √   √  √     √  √    

- การบุกรุกพื้นที่
ปุาและที่
สาธารณะ
ประโยชน๑ และ
เขตอุทยาน
แหํงชาติ 

   √ √ √  √  √    √  √ √  

ตารางแสดงปัญหา/ความต๎องการ และแนวทางการแก๎ไขของประชาชน(ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม) 

ประเด็น ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข /การพัฒนา 
1. ปัญหาขยะ - ปัญหาการจัดการขยะ ปริมาณขยะมาก ไมํมี

สถานที่ทิ้งขยะและปัญหาการทิ้งขยะ
อิเล็กทรอนิกส๑ 

- การเสริมสร๎างความรูค๎วามเข๎าใจเก่ียวกับการ
ลดปริมาณขยะ การแยกขยะ การน าขยะกลับมา
ใช๎ใหมํและการก าจัดขยะในแตํละระดับ 
- โครงการกํอสร๎างโรงงานก าจัดขยะ เตาเผาขยะ 
บํอฝังกลบขยะ 
- จัดหาสถานที่ทิ้งขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล เชํน 
บํอขยะแบบฝัง กลบ รถขุด และรถไถฝังกลบ 
- จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการขยะ
ครัวเรือนและขยะอิเล็กทรอนิกส๑ เชํน รถเก็บ
ขยะ เพ่ือคัดแยกและขนถํายขยะ 

2. ทรัพยากรปุาไม๎ - การบุกรุกพ้ืนที่ปุาและที่สาธารณะประโยชน๑ 
และเขตอุทยานแหํงชาติ 

- การบูรณาการความรํวมมือของทุกภาคสํวน
และการสนับสนุนงบประมาณในการรณรงค๑การ
อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อม 
- การจัดต้ังจุดตรวจเพ่ือปูองกันการลักลอกตัดไม๎ 
- การจัดเจ๎าหน๎าท่ีดูแล ตรวจตราบริเวณปุาไม๎ 
- รณรงค๑ และสร๎างเครือขํายเฝูาระวังตลอดจน
สร๎างความเข๎าใจให๎แกํประชาชนในพ้ืนที่ 

ส าหรับปัญหาความต๎องการรายต าบลดูได๎จาก ภาคผนวก ฉ 



 

106 
 

    
      1.3.4) ล าดับความส าคัญประเด็นปัญหาในพื้นที่ 
      ๑) โครงสร๎างพื้นฐาน เชํน ถนนไมํได๎มาตรฐาน ไฟฟูาสํองสวํางไมํท่ัวถึง 
      ๒) ปัญหาแหลํงน้ าเพื่อใช๎ในการเกษตรไมํเพียงพอ 
      ๓) ขาดแคลนน้ าในการอุปโภค บริโภค และระบบประปาท่ีไมํได๎มาตรฐาน 
      ๔) ต๎นทุนการผลิตสินค๎าทางการเกษตรสูง 
      ๕) ปัญหายาเสพติด 
      ๖) อัตราปุวยของโรคเรื้อรัง เชํน เบาหวาน ความดัน 
      ๗) ขาดแหลํงรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
      ๘) ขาดการพัฒนาแหลํงทํองเท่ียวที่มีคุณภาพ 
      ๙) ปัญหาการจัดการขยะ ปริมาณขยะมาก ไมํมีสถานท่ีท้ิงขยะและปัญหาการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส๑ 

1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 

          กาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต 

          ความเป็นมา 
 รัฐบาลได๎มีนโยบายแก๎ไขปัญหาความยากจน โดยได๎เลือกจังหวัดกาฬสินธุ๑เป็นจังหวัดน ารํอง เพื่อท่ีจะท า
ให๎ในปี พ.ศ. 2561 รายได๎ตํอหัวของประชากรเพิ่มขึ้นร๎อยละ 7 และเพิ่มเป็นร๎อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2562 
ตามล าดับ จังหวัดกาฬสินธุ๑ได๎จัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ๑     
ไมํท้ิงใครไว๎ข๎างหลัง พ.ศ. 2561 – 2564 โดยได๎ก าหนดวัตถุประสงค๑คือ เพื่อใช๎เป็นแผนปฏิบัติการของภาคสํวน
ตํางๆ ในการด าเนินการขับเคล่ือนโครงการฯ ให๎บรรลุเปูาหมายท่ีก าหนดประกอบด๎วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร๑ โดย
น าเอาหํวงโซํมาตรฐาน (Generic Value Chain) มาก าหนดกลยุทธ๑ และปัจจัยแหํงความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 1  :  ยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 2  :  ยกระดับรายได๎ภาคการเกษตร และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 3  :  ยกระดับผ๎ูประกอบการ ด๎านการเกษตร อุตสาหกรรม ทํองเท่ียว การศึกษา และ  
                                  ศิลปวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 4  :  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลํุมผ๎ูใช๎แรงงาน 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 5  :  อ านวยความยุติธรรม ลดความเหล่ือมล้ า สร๎างสังคมแหํงความปลอดภัย 

ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร๑ท่ี 2  :  ยกระดับรายได๎ภาคการเกษตร และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  
จังหวัดกาฬสินธุ๑ มุํงเน๎นการพัฒนากลํุมเปูาหมายท่ีถือเป็นรายได๎หลักของจังหวัดท้ังภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมท่ีจะน าเอาโครงการ  Kalasin Green market เป็นโครงการหลักในการ
ขับเคล่ือน มีเปูาหมายเพื่อให๎รายได๎ภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้นและเกษตรกรมีศักยภาพในการผลิต แปรรูป
และจ าหนํายสินค๎า ภายใต๎การปรับ เปล่ียนรูปแบบการผลิต การรวมกลํุม การจัดจ าหนําย การสร๎างแบรนด๑        
สํูมาตรฐานอาหารปลอดภัย มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) และ
มาตรฐานอินทรีย๑ เป็นการสร๎างทางเลือกท่ีมีคุณภาพและมั่นคงให๎กับเกษตรกร โดยสร๎างพํ อค๎าคนกลางของ
เกษตรกรขึ้นมาเอง เพื่อแขํงขันกับพํอค๎าคนกลางท่ีเป็นเอกชนท่ัวไป เพราะการรวมกลํุมของเกษตรกรเป็นส่ิงส าคัญ
เพื่อรักษาไว๎ซึ่งคุณภาพของสินค๎าทางการเกษตรสร๎างอ านาจตํอรอง ควบคุม กลไกการตลาด และเพื่อให๎เกษตรกร 
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และตลาดได๎มีความเช่ือมโยงกันโดยตรง โดยโครงการ Kalasin Green Market ได๎ด าเนินการสํงเสริมการผลิต
สินค๎าเกษตรภายใต๎ภายใต๎แนวคิด “รวมคน รวมของ” โดยมีรํมใหญํหรือตราสินค๎า (แบนด๑) Kalasin Green 
Market ซึ่งมีสินค๎าท่ีอยูํภายใต๎สัญลักษณ๑นี้ คือ ประเภทผัก ได๎แกํ ผักเลิงเปือย ผักปันบุญ ผักนามน ผักค าบอน
กรีน ผักค ามะโฮ  ฯลฯ ประเภทปศุสัตว๑ ได๎แกํ ไขํนอกคอก มีเปูาหมายเพื่อให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความ
มั่นคง  ยั่งยืน  ด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจของหมูํบ๎าน/ชุมชน ท่ีเข๎ารํวมโครงการมี
การขยายตัวท่ีเหมาะสมอยํางยั่งยืน และสังคมและชุมชนมีความเข๎มแข็ง ลดความเหล่ือมล้ า โดยมีเปูาหมายการ
ด าเนินการให๎เป็นแหลํงผลิตวัตถุดิบอาหารปลอดภัยภายในปี 2562 และเป็นแหลํงผลิตอาหารออร๑แกนิก 
(organic food) หรืออาหารเกษตรอินทรีย๑ที่ส าคัญในภูมิภาค ภายใน ปี 2564 

 จังหวัดกาฬสินธุ๑มีประชากรสํวนใหญํท าอาชีพเกษตรกรรม (ข้ึนทะเบียนเกษตรกร 172,577 ครัวเรือน     
คิดเป็นร๎อยละ 57.25 ของครัวเรือนท้ังจังหวัด) มีพื้นท่ีท าการเกษตร 2,832,890 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 65.25 ของ
พื้นท่ีท้ังหมด สินค๎าเกษตรหลักประกอบด๎วย ข๎าว  มันส าปะหลัง อ๎อย แตํท่ีผํานมาเกษตรกรประสบปัญหาต๎นทุน
การผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากการใช๎สารเคมีท าการเกษตร ผลผลิตสํวนใหญํไมํมีคุณภาพ ราคาผลผลิตตกต่ า เกษตรกร
ประสบปัญหาขาดทุนและภาระหนี้สินท่ีเพิ่มมากขึ้น ยิ่งไปกวํานั้นท าให๎ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อมเกิด
ความเส่ือมโทรม สํงผลให๎จังหวัดกาฬสินธุ๑เป็นจังหวัดท่ีมีสัดสํวนคนจนอยูํท่ีร๎อยละ 31.99 เป็นอันดับ 4 ของ
ประเทศ ในปี 2558 และมีผลิตภัณฑ๑ตํอหัว (GPP per capita ปี 2558) จ านวน 51,147 บาท/ปี อยูํในล าดับ
ท่ี 75 ของประเทศ  

วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ/โครงการ 

 มุํงเน๎นการพัฒนากลํุมเปูาหมายท่ีถือเป็นรายได๎หลักของจังหวัด โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ท่ีจะน าเอา
โครงการ Kalasin Green Market ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย มาเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาโดย
เป็นความรํวมมือจาก 3 ภาคสํวน ได๎แกํ ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อผสมผสานจุดเดํน/ข๎อดีของแตํละ
ภาคสํวน คือ ความยืดหยุํนคลํองตัวของเอกชน การรักษาผลประโยชน๑สํ วนรวมของภาครัฐ และการลงมือ
ด าเนินการเองของภาคประชาชน เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายหลักคือ การสร๎างรายได๎ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
มีความมั่นคง ยั่งยืน ดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ผลการด าเนินงาน 
   การด าเนินค๎าการผลิตผักภายใต๎แนวคิด “รวมคน รวมของ”ปัจจุบัน  มีการด าเนินการ   จ านวน 33 กลํุม  

ซึ่งได๎พัฒนาเป็นสหกรณ๑แล๎ว จ านวน 4 สหกรณ๑ คือ สหกรณ๑การเกษตรแก๎มลิงหนองเลิงเปือย  ,สหกรณ๑การเกษตร
ปันบุญ  ,สหกรณ๑การเกาตรดงกล๎วย และสหกรณ๑การเกษตรเก๎าแสน การผลิตผักในกลํุมผ๎ูปลูกผัก กาฬสินธุ๑

กรีนมาร๑เก็ต ทุกกลํุมด าเนินการผลิตตามแนวทางการผลิต ตามมาตรฐาน (GAP) Good Agriculture Practices 
และมาตรฐานอินทรีย๑ (Organic Thailand) ซึ่งมีชํองทางการจ าหนํายในตลาดชุมชน  ตลาดเกษตร  ตลาดอ าเภอ 
ตลาดโรงพยาบาล ตลาดเกษตรกร และมีการเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดในห๎างแม็คโครกาฬสินธุ๑   ,ห๎างบิ๊กซี

จังหวัดกาฬสินธุ๑ ,บริษั ทคิงส๑วิช และโรงพยาบาล มีเกษตรกร จ านวน 1,650  ราย คิดเป็นมูลคํา 6 ,600 ,000  บาท 
โดยมีตัวอยํางกลํุมท่ีด าเนินการเป็นต๎นแบบ ดังนี้  



 

108 
 

1. กลํุมเครือขํายผักเพื่อสุขภาพหนองเลิงเปือยโครงการพัฒนาแก๎มลิงหนองเลิงเปือยอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริอ าเภอรํองค า - อ าเภอกมลาไสย สมาชิก 133 ราย 76 ไรํ มีการรวบรวมผักสํงจ าหนํายท่ี
โรงพยาบาลกาฬสินธุ๑  วันละ 1,500 บาท  ห๎างแมคโครกาฬสินธุ๑ วันละ 1,800 บาท  ห๎างบิ๊กซี วันละ        
1,500 บาท และตลาดเกษตรขายสํงของจังหวัดฯ รวมการจ าเหนําย เฉล่ียเดือนละ 100,000 บาท 

2. วิสาหกิจชุมชนกลํุมปลูกผักนามน อ าเภอนามน สมาชิก 83 ราย จ าหนํายผักให๎กับ 
บริษัทคิงส๑วิช )ผ๎ูสํงผักให๎โลตัส แม๏คโคร (จ าหนํายให๎โรงพยาบาล จ าหนํายในโรงพยาบาลและหน๎า ธกส.สหกรณ๑  
 

3. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ  หมูํ 2 บ๎านดอนแคน ต าบลฆ๎องชัยพัฒนา อ าเภอฆ๎องชัยปัจจุบันมี 
สมาชิก 50  ราย ได๎ด าเนินกิจกรรมการผลิตและแปรรูปพืชอินทรีย๑ควบคํูไปกับการเป็นศูนย๑เรียนรู๎ เศรษฐกิจ

พอเพียง ได๎รับใบรับรองผลิตภัณฑ๑พืชอินทรีย๑ มาตรฐานประเทศไทย   ) Organic Thailand) จากกรมวิชาการ
เกษตร สินค๎าเดํนของชุมชนได๎แกํ ข๎าวอินทรีย๑ พืชผักอินทรีย๑ ผลไม๎อินทรีย๑ พืชสมุนไพร แชมพูและครีมอาบน้ า
จากสมุนไพร จ าหนํายสินค๎าท่ีห๎างแม็คโครกาฬสินธุ๑   ตลาดเมืองเกํา โรงพยาบาลกาฬสินธุ๑ เฉล่ียเดือนละ   
200,000 บาท  

4. การเกษตรเก๎าแสน อ าเภอหนองกุงศรี สมาชิก 103 ราย พื้นท่ีปลูกผัก 52 ไรํ ไม๎ผล 288 
ไรํ ท าการเปิดตลาดนัดสีเขียว  “หนองกุงศรีกรีนมาร๑เก็ต  ”ณ ท่ีวําการอ าเภอหนองกุงศรี และตลาดกรีนมาร๑เก็ต 
โรงพยาบาลหนองกุงศรี มีการระดมหุ๎น หุ๎นละ  100 บาท คนละไมํเกิน 20 หุ๎น จ าหนํายในรูปแบบสหกรณ๑ 

รายได๎เฉล่ียเดือนละ 2000,000 บาท 
  5. กลํุมผักฮักแพงหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ สมาชิก 28 ราย โดยมีการปลูกผัก
และพืชปลอดสารพิษ และรํวมกันจ าหนํายสินค๎าท่ีปลอดสารพิษ ออกร๎านตามงานตํางๆ เชํน ตลาดเกษตรหน๎า
ธนาคารเพื่อการเกษตรอ าเภอสมเด็จ ตลาดนัดการเกษตรทุกๆวันท่ี  10 ,20 ,30 ของทุกเดือนท่ีหน๎าเทศบาล
สมเด็จ ตลาดสีเขียวที่โรงพยาบาลสมเด็จ ทุกวันอังคาร ตลาดนัดคลองถมอ าเภอสมเด็จทุกวันอาทิตย๑ และสํงตาม
ร๎านค๎าตํางๆเป็นต๎น ด๎านการบริการจัดการกลํุม จะมีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน อยํางน๎อยเดือนละ 1 ครั้ง 
มีการรํวมหุ๎นกันภายในกลํุม หุ๎นลํะ 100 บาท คนละไมํเกิน 10 หุ๎น รายได๎เฉล่ียเดือนละ 150,000 บาท 
  6. กลํุมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ๎านแกเปะ ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ๑สมาชิก 45 ราย รํวมกันผลิตในแปลงรวม และ
จ าหนํายในชุมชน โรงพยาบาล ตลาดเกษตรกร หน๎า ธ .ก.ส .รายได๎เฉล่ียเดือนละ 2000,000 บาท 
  7. กลํุมปลูกผักค าบอนกรีน ต าบลโนนน้ าเกล้ียง  อ าเภอสหัสขันธ๑ มีการรวมกลํุมผลิตผัก
ปลอดภัยเพื่อจ าหนําย จ าหนํายผักในชุมชนท่ัวไป รายได๎เฉล่ียเดือนละ 150,000 บาท 

  8. วิสาหกิจชุมชนกลํุมปลูกผักสานสายใยรักบ๎านนาอุดม อ าเภอห๎วยผ้ึง มีการรวมกลํุมผลิตผัก
ปลอดภัยเพื่อจ าหนําย สมาชิก 65 ราย มีโรงเรือนปลูกผัก 40 โรง จ าหนํายผักในชุมชนท่ัวไป ตลาดสด จ าหนําย
ให๎เครือวังรี รีสอร๑ท รายได๎เฉล่ียเดือนละ 250,000 บาท 
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ท่ีมา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ๑ 
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เคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางการบริหาร 

1) การวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  จากการข้อมูลท่ัวไป การวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น และการ
วิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพด้านต่างๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ น ามาสู่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก เพื่อก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ท าให้ทราบถึงศักยภาพและการเปล่ียนแปลงของ
จังหวัดโดยผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดต่อไป 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1. มีสภาพพื้นท่ีและสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการ
เพาะปลูกพืช 
2. มีพื้นท่ีปลูกข้าวหอมมะลินาปีและนาปรังท่ีอยู่ในเขต
ชลประทานมากกว่า 338,000 ไร่ สามารถท่ีจะท าได้
ตลอดป ี
3. มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ท่ีมีก าลังการผลิตมากกว่า 700 
ตัน เป็นศูนย์รวมข้าวจาก จ.สกลนคร นครพนม สุรินทร์ 
ศรีษะเกษ มุกดาหาร  เพื่อขนส่งสู่ภาคกลาง และ 
ภาคใต้ 
4. มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก  
ในพื้ น ท่ี ม ากกว่ า  ๕83  แห่ ง  มู ล ค่ าก ารลง ทุ น 
19,858,140,000  บาท 
5. มีซากดึกด าบรรพ์ (ฟอสชิล) ยุคโบราณไดโนเสาร์ล้าน
ปี มีเป็นพิพิธภัณฑ์สิรินธร ท่ีเป็นแหล่งจัดแสดงและ
รวบรวมฟอสชิลไดโนเสาร์มากท่ีสุดและสมบูรณ์ท่ีสุดใน
ประเทศไทย 
6. มีแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม 
และแหล่งท่องเท่ียวทางการเกษตรท่ีสวยงามเป็น
เอกลักษณ์ประจ าถิ่น  
7. เป็นแหล่งผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมี
ช่ือเสียงและมีคุณภาพ  เช่น  ผ้าไหมแพรวา  ไส้กรอก
ปลากาฬสินธุ์  หมูทุบ  หมูเค็ม อาหารปลอดภัย (ks) 
ข้าวเกรียบเขาวง  ข้าวเหนียวเขาวง  มะม่วงมหาชนก  
พุทรานมสด 
8. มีวัฒนธรรมประจ าถิ่นท่ีมีความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์  เช่น วัฒนธรรมผู้ไท งานบุญบั้งไฟตะไลล้าน 
การแสดงโปงลาง และปราสาทรวงข้าว 
9. มีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นแหล่งศึกษาความรู้ของ

1. รายได้เฉล่ียต่อหัวประชากรต่ า 
2. ระบบชลประทานยังมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุม
พื้นท่ีทางการเกษตร 
3. ผลผลิตภาคการเกษตรเฉล่ียต่อไร่ต่ า 
4. โฮมสเตย์ท่ีได้มาตรฐานมีน้อย 
5. ระบบสาธารณูปโภคด้านการท่องเท่ียวยังไม่ไ ด้
มาตรฐาน ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวที่ดี 
6.  ระบบการขนส่ง  และ ระบบโลจิสติกส์ ยั ง ไม่
ครอบคลุมและเช่ือมโยงในทุกพื้นท่ี 
7. ปัญหาแรงงานสูงอายุ และการอพยพย้ายถิ่นของวัย
แรงงาน 
8. การลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชนยังมีน้อย 
9. ปริมาณขยะมีจ านวนมากขึ้นจากการขยายตัวเมือง
พร้อมท้ัง อปท. ไม่มีการจัดการท่ีถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ า (ผลสอบ O-net ต่ า) 
11. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรต่ า  
12. สัดส่วนคนจนค่อนข้างสูง        
13. การลงทุน SMEs จากภาคเอกชนยังมีน้อย 
14. ขาดแหล่งดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียว (Landmark)  
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จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
บุคลากร  สนับสนุนวิชาการให้จังหวัด  
10. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน              
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
๑๑. มีความได้เปรียบท่ีต้ังอยู่บนภูมิศาสตร์เส้นทางสาย 
EWEC ผ่านจังหวัดส่งผลต่อการค้า การลงทุนของ
ผู้ประกอบการ เพื่อการผลิตสินค้า มุ่งสู่ตลาดอาเซียน 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
๑.รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีไทย 
๒.นโยบายรัฐบาลส่งเสริม SME จัดต้ังบริษัทประชารัฐ
จ ากัด และนโยบายสานพลังประชารัฐ 
๓.กระแสความนิยมการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
๔.ADB และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ให้ความมั่นใจและสนับสนุนให้เป็นจังหวัดน า
ร่องการผลิตอาหารปลอดสารพิษ (KS) เกษตรอินทรีย์ 
๕.นโยบายรัฐบาลส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558  
๖.นโยบายประเทศไทย 4.0 
๗.นโยบายรัฐบาลสนับสนุนโครงการน าร่อง kalasin  
Rice City  และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองข้าว 
 

1. สภาพเศรษฐกิจของประเทศและของโลก มีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และอยู่ในภาวะชะลอตัว ส่งผล
การลงทุนทางเศรษฐกิจ 
2. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ เข้ามาท าลาย
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ภัยธรรมชาติ  
4. ปัจจัยการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตภาคเกษตร ปรับสูงขึ้น 
5. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะส่งผล
กระทบ ต่อภาคการผลิตและการแข่งขันสินค้าเกษตรมี
การไหลเข้า ของแรงงานต่างชาติ ส่งผลต่อการจ้างงาน
ของประชาชนในประเทศ รวมท้ังสุขภาพอนามัยของ 
ประชาชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
7. ปัญหายาเสพติด 
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2) การก าหนดประเด็นการพัฒนา จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม โดยเคร่ืองมือ  
    TOWS Matrix 

 

  

SO : รุกไปข้างหน้า WO : พัฒนาภายใน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียววิถีไทยอีสาน   (S8, 
O1)  
- ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับ
ศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ Startup จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น(S7, O2)  
-  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่น ผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP 
(S7, S9) 
- พัฒนาและเช่ือมโยงกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็งและมีเอกภาพ เพื่อสร้าง
อ านาจต่อรองทางการตลาด (S7, O2) 
- เพิ่มศักยภาพการบูรณการของหน่วยงานภาครัฐในการ
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การ
จ าหน่าย ผ้าไหมแพรวา สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ให้ได้มาตรฐานแบบครบวงจร (S7, S10, O1, O2) 
- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย 
และเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร ด้วยการจัดต้ังเขต
เศรษฐกิจพิเศษเมืองข้าว (S1, S2, O4, O5,O7) 

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปอาหาร
ปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน (W1, W3, O4, O5) 
- พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน 
(W4, W5, O1) 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด เพื่อดึงดูดนัก
ลงทุน (W8, O3) 
- พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตท้ังภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม  (W7, O6,O7) 
- พัฒนาถนนสายหลักเพื่อเช่ือมโยงการขนส่งสินค้า 
และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน(W6, O5) 
- ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาด้วยกลไกประชารัฐ 
(W1, O2) 
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ST : สร้างพันธมิตร WT: ปรับปรุงภายใน 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค เพื่อ
สนับสนุนการค้าและการลงทุนในพื้นท่ีจังหวัด(S3, S4, T1) 
- ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคการตลาด เพื่อ
สร้างความยั่งยืน และแข่งขันได้ของสินค้าอาหารปลอดภัย 
(S2, S3, S4, T4, T5) 
- เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอีสาน (S8, T2) 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
ภาครัฐ และการเช่ือมโยงข้อมูล 
ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว            
(S3, S4, S5, S6, S7, S8, T1 ,T5) 
- สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน       
(T5, T7, S10) 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
(W2, T3, T4) 
- พัฒนาฝีมือแรงงานภายในจังหวัดกาฬสินธุ์(W1, 
W3, T5) 
- พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย การดูแล
ผู้ด้อยโอกาส ตามกรอบกิจกรรม 3 ดี (คนดี รายได้
ดี สุขภาพดี) (W11, T6) 
- พัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงไ ด้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว (W11, T6) 
- สนับสนุนการเพิ่ มประสิทธิภาพการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมเชิงพื้นท่ี การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
และการบู รณาการการจัดการขยะอย่า งถู ก
สุขอนามัย (W9) 
- พัฒนา สังคมแห่ งการเรี ยนรู้ และยกระ ดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (W10) 
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ปัจจัยภายใน 

 
 

ปัจจัยภายนอก 

1. มีสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช 
2. มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลินาปีและนาปรังที่อยู่ในเขตชลประทานมากกว่า 
338,000 ไร่ สามารถที่จะท าได้ตลอดปี 
3. มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ที่มีก าลังการผลิตมากกว่า 700 ตัน เป็นศูนย์รวมข้าวจาก 
จ.สกลนคร นครพนม สุรินทร์ ศรีษะเกษ มุกดาหาร  เพื่อขนส่งสู่ภาคกลาง และ 
ภาคใต้ 
4. มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก  ในพื้นที่มากกว่า ๕83 แห่ง 
มูลค่าการลงทุน 19,858,140,000  บาท 
5. มีซากดึกด าบรรพ์ (ฟอสชิล) ยุคโบราณไดโนเสาร์ล้านปี มีเป็นพิพิธภัณฑ์สิรินธร 
ที่เป็นแหล่งจัดแสดงและรวบรวมฟอสชิลไดโนเสาร์มากที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดใน
ประเทศไทย 
6. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางการ
เกษตรที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่น  
7. เป็นแหล่งผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ  
เช่น  ผ้าไหมแพรวา  ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์  หมูทุบ  หมูเค็ม อาหารปลอดภัย (ks) 
ข้าวเกรียบเขาวง  ข้าวเหนียวเขาวง  มะม่วงมหาชนก  พุทรานมสด 
8. มีวัฒนธรรมประจ าถิ่นที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์  เช่น วัฒนธรรมผู้ไท 
งานบุญบั้งไฟตะไลล้าน การแสดงโปงลาง และปราสาทรวงข้าว 
9. มีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นแหล่งศึกษาความรู้ของบุคลากร  สนับสนุนวิชาการ
ให้จังหวัด  
10. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน   ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๑๑. มีความได้เปรียบที่ต้ังอยู่บนภูมิศาสตร์เส้นทางสาย EWEC ผ่านจังหวัดส่งผลต่อ
การค้า การลงทุนของผู้ประกอบการ เพื่อการผลิตสินค้า มุ่งสู่ตลาดอาเซียน 
 

1. รายได้เฉล่ียต่อหัวประชากรต่ า 
2. ระบบชลประทานยังมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นท่ี
ทางการเกษตร 
3. ผลผลิตภาคการเกษตรเฉล่ียต่อไร่ต่ า 
4. โฮมสเตย์ท่ีได้มาตรฐานมีน้อย 
5. ระบบสาธารณูปโภคด้านการท่องเท่ียวยังไม่ได้มาตรฐาน 
ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวที่ดี 
6. ระบบการขนส่ง และ ระบบโลจิสติกส์ ยังไม่ครอบคลุมและ
เช่ือมโยงในทุกพื้นท่ี 
7. การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม ปัญหาแรงงาน
สูงอายุ และการอพยพย้ายถ่ินของวัยแรงงาน 
8. การลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชนยังมีน้อย 
9. ปริมาณขยะมีจ านวนมากขึ้นจากการขยายตัวเมืองพร้อมท้ัง 
อปท. ไม่มีการจัดการท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ า (ผลสอบ O-net ต่ า) 
11. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรต่ า  
12. สัดส่วนคนจนค่อนข้างสูง        
13. การลงทุน SMEs จากภาคเอกชนยังมีน้อย 
14. ขาดแหล่งดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียว (Landmark)  

๑.รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริม
การท่องเที่ยววิถีไทย 
๒.นโยบายรัฐบาลส่งเสริม SME จัดต้ังบริษัทประชารัฐจ ากัด และนโยบายสานพลัง
ประชารัฐ 
๓.กระแสความนิยมการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
๔.ADB และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ให้ความมั่นใจและ
สนับสนุนให้เป็นจังหวัดน าร่องการผลิตอาหารปลอดสารพิษ (KS) เกษตรอินทรีย์ 
๕.นโยบายรัฐบาลส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 
2558  
๖.นโยบายประเทศไทย 4.0 
๗.นโยบายรัฐบาลสนับสนุนโครงการน าร่อง kalasin  Rice City  และการพัฒนา

- ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน(S8, O1)  
- ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ 
SMEs และ Startup จากภูมิปัญญาท้องถิ่น(S7, O2)  
-  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าใหแ้ก่
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า 
OTOP (S7, S9) 
- พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีความ
เข้มแข็งและมีเอกภาพ เพื่อสร้างอ านาจต่อรองทางการตลาด (S7, O2) 
- เพิ่มศักยภาพการบูรณการของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการผลิต การแปรรูป การจ าหน่าย ผ้าไหมแพรวา สินค้า OTOP และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ใหไ้ด้มาตรฐานแบบครบวงจร (S7, S10, O1, O2) 

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ ไ ด้มาตรฐาน            
(W1, W3, O4, O5) 
- พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน (W4, W5, O1) 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด เพื่อดึงดูดนักลงทุน (W8, O3) 
- พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม      
(W7, O6,O7) 
- พัฒนาถนนสายหลักเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า และอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน(W6, O5) 
- ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาด้วยกลไกประชารัฐ (W1, O2) 
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เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองข้าว 
 
 

- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และเกษตรปลอดภัย
แบบครบวงจร ด้วยการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองข้าว(S1, S2, O4, O5,O7) 

1. สภาพเศรษฐกิจของประเทศและของโลก มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และอยู่
ในภาวะชะลอตัว ส่งผลการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
2. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาท าลายวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ภัยธรรมชาติ  
4. ปัจจัยการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตภาคเกษตร ปรับ
สูงขึ้น 
5. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะส่งผลกระทบ ต่อภาคการผลิต
และการแข่งขันสินค้าเกษตรมีการไหลเข้า ของแรงงานต่างชาติ ส่งผลต่อการจ้าง
งานของประชาชนในประเทศ รวมทั้งสุขภาพอนามัยของ ประชาชนและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. กลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 
7. ปัญหายาเสพติด 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุน
ในพื้นที่จังหวัด(S3, S4, T1) 
- ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคการตลาด เพื่อสร้างความย่ังยืน และ
แข่งขันได้ของสินค้าอาหารปลอดภัย (S2, S3, S4, T4, T5) 
- เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอีสาน (S8, T2) 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ และการ
เชื่อมโยงข้อมูล 
ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว (S3, S4, S5, S6, S7, S8, T1 ,T5) 
- สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (T5, T7, S10) 

- พัฒนาระบบการบริห าร จัดก ารน้ า เพื่ อก าร เกษตร            
(W2, T3, T4) 
- พัฒนาฝีมือแรงงานภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (W1, W3, T5) 
- พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย การดูแลผู้ด้อยโอกาส 
ตามกรอบกิจกรรม 3 ดี (คนดี รายได้ดี สุขภาพดี) (W11, T6) 
- พัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุขให้ ไ ด้มาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (W11, T6) 
- สนับสนุนการเพิ่ มประ สิทธิภาพการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมเชิงพื้นท่ี การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และการบูรณาการ
การจัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย (W9) 
- พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา (W10) 
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ส่วนที่ ๒ 
ประเด็นการพัฒนา 

 
เป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัด 

1. เปา้หมายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาจังหวัด ในห้วงระยะเวลา พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนาจังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาท่ีผ่าน
มาและในอนาคต รวมท้ังสภาพของปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมีเปูาหมายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ดังนี ้

“มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

๒. พันธกิจ 
 ๑) ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเน้นการพัฒนา  
การผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI 
 ๒) เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย) โดยเน้นกระบวนการผลิต การแปรรูป
และการส่งออกเพื่อเพิ่มมูลค่า 
 ๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ได้
มาตรฐานและแข่งขันได้ 
 ๔) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ท้ังทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค กระบวนการจัดการด้าน
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเท่ียว และน่าลงทุน 
 ๕) ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๖) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๓. ตัวชีวั้ดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

เปูาประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) ฐานข้อมูลอ้างอิง 
 

ค่าเปูาหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 

ประชาชนในจังหวัด
กาฬสินธ์ุมีรายได้สูงข้ึน 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี     
เพ่ิมสูงข้ึน 

73,587 1 
บาท/คน/ปี 

ร้อยละ 3 
82,785 

ร้อยละ 3 
85,269 

ร้อยละ 3 
87,287 

ร้อยละ 3 
89,906 

ร้อยละ 3 
92,603 

ประชาชนในจังหวัด
กาฬสินธ์ุมีรายได้สูงกว่า
เส้นความยากจน 

ร้อยละของ
ประชากรที่อยู่ใต้
เส้นความยากจน
(สัดส่วนคนจน) 

 ร้อยละ 20.21 2 ร้อยละ 4.5 
7.71 

ร้อยละ 4.5 
2.71 

0 0.00 0.009 

                                                             
1 GPP per capita ปี 2562  สศช. 
2 ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 
  ประมวลผลโดย ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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๔. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 

 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 
รวม 4 ประเด็นการพัฒนา รายละเอียด ดังนี ้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

๑) เป้าประสงค์ 
 1.1 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและรายได้ภาคการเกษตรของจังหวัด 

1.2 เพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัยของจังหวัด 

โครงการในประเด็นการพัฒนา 
1. โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุกรีนมารเก็ตสูเกษตรอินทรีย์ 
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ 
3. โครงการผลิตสินค้าประมงปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการส่งเสริมการเล้ียงกุ้งก้ามกรามปลอดภัย 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียงโคเนื้อ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เปูาประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) ฐานข้อมูลอ้างอิง ค่าเปูาหมาย (Target) 
2566 2567 2568 2569 2570 

รายได้ภาคการเกษตร
ของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

13,5523 ล้านบาท ร้อยละ 3 
15,774 

 

ร้อยละ 3 
16,247 

 

ร้อยละ 3 
16,734 

ร้อยละ 3 
17,236 

ร้อยละ 3 
17,753 

3) แนวทางการพัฒนา  

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรด้ังเดิมพัฒนา สู่เกษตร
สมัยใหม่รองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

   CSF1.1 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเปูาหมาย 
CSF1.๒ การบริหารจัดการการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร (Zoning) 
CSF1.๓ การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกและปรับปรุงดิน 
CSF1.๔ การสร้างองค์ความรู้/ขีดความสามารถ/อาชีพให้เกษตรกร/แรงงาน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิต แปรรูป การบรรจุ มาตรฐานการผลิตและความ
ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์  ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพระดับสูง เพื่อการส่งออกและรองรับตลาดสมัยใหม่ 

   CSF 2.1 การวิจัยการผลิตแปรรูปคุณภาพสูง 
CSF 2.๒ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและการรับรองคุณภาพ 
CSF 2.๓ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์/การสร้างและพัฒนาแบรนด์ 
CSF 2.๔ ระบบเกษตรปลอดวัสดุเหลือใช้ (Zero Waste) 
CSF 2.๕ การพัฒนาระบบคัดและบรรจุและตรวจสอบความปลอดภัย 
CSF 2.๖ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานเกษตร 

                                                             
3 GPP สาขาเกษตร ปี 2562 สศช. 
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 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจ/สหกรณ์/ผู้ประกอบการใหม่ เพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการและระบบบัญชี เพื่อด าเนินกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

CSF 3.1 สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร 
CSF 3.2 การสร้างองค์ความรู้/ขีดความสามารถ/อาชีพให้เกษตรกร/แรงงาน 
CSF 3.3 การพัฒนาธุรกิจ ระบบบัญชี และการบริหารต้นทุน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการสินค้าเกษตร พัฒนาและเสริมประสิทธิภาพระบบกระจาย
สินค้า และการตลาดครบวงจร 

   CSF 4.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการขนส่งและกระจายสินค้า 
CSF 4.2 การพัฒนาธุรกิจการจัดการศูนย์กระจายสินค้า และการขนส่งสินค้า 
CSF 4.3 พัฒนาระบบห้องเย็น 
CSF 4.4 ก า รพัฒนาตล าดกลาง สิน ค้ าพัฒนา ระบบ ค้ า ส่ ง เ ช่ื อม โ ย ง โ ดยตร งกั บ ผู้ ซื้ อ  
 และการตลาดสมัยใหม่ 
CSF 4.5 การวิเคราะห์สินค้าและความต้องการของตลาด ( Intelligence) การกระตุ้นการ 
           บริโภคและการประชาสัมพันธ์ 
CSF 4.7 จุดจ าหน่ายสินค้า 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน  
          และอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 

1) เป้าประสงค์ 
 1.1 ยกระดับคุณภาพและเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว 
 1.2 เพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์ OTOP  
โครงการในประเด็นการพัฒนา 

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก 
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
4. โครงการยกระดับคุณภาพอาหารแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตร  

เส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๑. เส้นทางท่องเท่ียวทวารวดี เนื้อเรื่องเกี่ยวกับนางฟูาหยาด Landmark กาฬสินธุ์ 
๒. เส้นทางไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี 
๓. เส้นทางแพรวากาฬสินธุ์ 
๔. เส้นทางผักปลอดสารอาหารปลอดภัย 
๕. เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ 
๖. เส้นทางท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
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2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เปูาประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) ฐานข้อมูล
อ้างอิง 

ค่าเปูาหมาย (Target) 

2561 2562 2563 2564 2565 
ยกระดับคุณภาพ
และเพ่ิมรายได้
จากการท่องเท่ียว 

รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน  

1,087.874 
ล้านบาท 

ร้อยละ 10 
1,196.66 

ร้อยละ 10 
1,316.32 

ร้อยละ 10 
1,447.95 

ร้อยละ 10 
1,592.75 

ร้อยละ 10 
1,752.03 

เพ่ิมรายได้
ผลิตภัณฑ์ OTOP  

รายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้า 
OTOPเพ่ิมข้ึน  

3,980.495
 

ล้านบาท 
- ร้อยละ 23 

4,896.00 
 

ร้อยละ 23 
6,022.08 

ร้อยละ 23 
7,407.16 

ร้อยละ 23 
9,110.81 
 

3) แนวทางการพัฒนา 
แ แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวหลัก ท้ังโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเท่ียว ชุมชน  

ท่องเท่ียวกิจกรรมการท่องเท่ียว สินค้าทางการท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ และ
ยกระดับภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ 
  CSF 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเท่ียว 

 CSF 1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร/ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวมาตรฐาน 
  มัคคุเทศก์/ผู้น าเท่ียว 

 CSF 1.3 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเท่ียวและบริการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
สาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟูาการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียวที่ยั่งยืนการจัดการปัญหา
จากการท่องเท่ียว เช่น ส่ิงปฏิกูล ขยะและมลภาวะ 
                   CSF1.4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเท่ียวสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเท่ียวรูปแบบ 
พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวยกระดับคุณภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีท่องเท่ียว 

 CSF1.5 พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเท่ียวการรับรองมาตรฐานท่ีพักและ 
     โรงแรมพัฒนามาตรฐานธุรกิจบริการท่ีเกี่ยว เนื่องกับการ 
     ท่องเท่ียวพัฒนามาตรฐานสินค้าของฝากและของท่ีระลึก และ  
     พัฒนามาตรฐานธุรกิจน าเท่ียว 

                   CSF 1.6 พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท าการตลาดกลุ่มนักท่องเท่ียวคุณภาพ 
                                  การยกระดับภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ 
                   CSF 1.7 การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาจังหวัด 
                            การยกระดับภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  
และการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพระดับสูง 
เพื่อการส่งออก  และรองรับตลาดสมัยใหม่  
   CSF 2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการผลิตพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

CSF 2.2 การให้การรับรองมาตรฐาน 

                                                             
4รายได้จากกรมการท่องเท่ียว ปี 2560 

  5รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP  ระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพ่ือการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์  
    กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ปี 2561 
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CSF 2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนา 
   ธุรกิจ ระบบบัญชี และการบริหารต้นทุน 
CSF 2.4 พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ การท าการตลาดสินค้า OTOP คุณภาพใน  

    ตลาดสมัยใหม่ การยกระดับภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่  ๓  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการลงทุน  

และอุตสาหกรรมด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
CSF 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ ท่ีเพิ่มขีดความสามารถทางการ แข่งขัน

ของจังหวัด  
CSF 3.2 ส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 
CSF 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เปูาประสงค์ 
  1.1 เพิ่มพื้นท่ีการกระจายน้ าเพื่อการเกษตร 
  1.2 ปริมาณขยะต้นทางลดลงและได้รับการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  ๑.๓ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

โครงการในประเด็นการพัฒนา 
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและเพิ่มพื้นท่ีการกระจายน้ า 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ 
๓. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดิน 

 
เปูาประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) ฐานข้อมูล

อ้างอิง 
ค่าเปูาหมาย (Tarket) 

2566 2567 2568 2569 2570 
เ พ่ิ ม พ้ื น ที่ ก า ร
ก ร ะ จ า ย น้ า เ พ่ื อ
การเกษตร 

พ้ืนที่ได้รับการ
สนับสนุนแหล่งน้ า
เพ่ิมข้ึน    

บ่อบาดาลเพ่ือ6

การเกษตร  
500 ไร่ 

500 ไร่ 500 ไร่ 500 ไร่ 500 ไร่ 500 ไร่ 

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

พ้ืนที่สีเขียวใน
จังหวัดเพ่ิมข้ึน 

2,0007 2,000 ไร่ 2,000 
ไร่ 

2,000 
ไร่ 

2,000 
ไร่ 

2,000 
ไร่ 

 

3) แนวทางการพัฒนา  
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและเพิ่มพื้นท่ีกระกระจายน้ า รองรับ
กิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย  
  CSF ๑.๑ เพิ่มพื้นท่ีกระจายน้ าเพื่อรองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  CSF ๑.๒ พัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อรองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  CSF ๑.๓ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและเกษตรปลอดภัย 

                                                             
6 ข้อมูลจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี 2561โดย 1 ไร่ มีพ้ืนที่ที่ได้ใช้ประโยชน์ 50 ไร่  
7 ข้อมูลจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี 2564 
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 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดิน และส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว         
ในทุกภาคส่วน 
  CSF ๒.๑ พัฒนาคุณภาพดินให้มีความเหมาะสมต่อกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  CSF ๒.๒  เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การบริหารจัดการขยะท่ีเหมาะสม และสร้างวินัยของคนสู่การจัดการท่ียั่งยืน 
  CSF ๓.๑ ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  CSF ๓.๒ ลดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคงและสงบสุข 
1) เป้าประสงค์ 
 1.1 ประชากรของจังหวัดได้รับการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย 

 ๑.๒ ประชาชนมีความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน 
โครงการส าคัญ 
     ๑. โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยการแพทย์แผนไทย จังหวัดกาฬสินธุ์  ปี 256๖ 
     ๒. โครงการพื้นท่ีสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน   
     ๓. โครงการปันสุขผู้สูงวัยสายสายใยกาฬสินธุ์ ๔.๐ 
     ๔. โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและองค์กรเครือข่ายคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     ๕. โครงการพัฒนาระบบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่สังคมไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 
 ๖. เสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยสูงในจังหวัดกาฬสินธุ์
 ๗. โครงการ “ด่านครอบครัว รั้วชุมชนแห่งความปลอดภัย”  
     ๘. โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     ๙. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์  
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ๑0. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในชุมชนอย่างมืออาชีพ 
    11. โครงการส่งเสริมสร้างสังคมสงบสุข 
    12. ปูองกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    13. ยุติธรรมสร้างสุขลดความเหล่ือมล้ า เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
         ประชาชน 
    14. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 
    15. โครงการพัฒนายุวเกษตรกรอัจฉริยะยุคใหม่ก้าวทันในศตวรรษที่ 21 (Young  Smart Famer )   
    16. โครงการหลักสูตรเช่ือมโยงการศึกษากาฬสินธุ์แซนด์บ็อกซ์ (Continuous and Linking Curriculum 
         Sandbox) 
    17. โครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัย และสร้างภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัยกาฬสินธุ์ 
    18. โครงการพัฒนากาฬสินธุ์ เป็นสังคมมั่นคง สงบสุข ลดความเหล่ือมล้ า หลุดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้ 
    19  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
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เปูาประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI)  ค่าเปูาหมาย (Target) 
 ฐานข้อมูล

อ้างอิง 
2566 2567 2568 2569 2570 

๑.ประชากรของ
จังหวัดได้รับ
การพัฒนาทุน
มนุษย์ในทุก   
ช่วงวัย 

๑.ดัชนีความก้าวหน้าของ
คน (HAI)ด้านสุขภาพ 
เพิ่มข้ึนปีละ ๐.๐๑ 

๐.๕๕๘๖8 0.598 0.608 0.618
๕
๘
๖ 

0.628
๘
๖ 

0.638
๗
๘
๖ 

 ๒.ดัชนีความก้าวหน้าของ
คน (HAI) ด้านการศึกษา 
เพิ่มข้ึนปีละ ๐.๐๑ 

๐.๓๑๘๑
9 

 

0.348  0.358  0.368 

 ๓. ครัวเรือนยากจน
โครงการกาฬสินธุ์ไม่ท้ิงใคร
ไว้ข้างหลัง หลุดพ้นความ
ยากจน พึ่งตนเองได้ 

3,29210 
 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

๒.ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 

๔.ร้อยละของฐานความผิด
เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และ
เพศ (ภาพรวม) 

92.3711 
ร้อยละคดี
ท่ีจับกุมได้
ต่อคดีท่ี
ได้รับแจ้ง 

92.87 92.97 93.07 93.17 93.27 

3) แนวทางการพัฒนา  
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนับสนุนความเข้มแข็งของการใช้กลไก พชอ.ในการบูรณาการงานเชิงพื้นท่ี 

CSF ๑.๑ ส่งเสริมให้คณะกรรมการพัฒนา พชอ. ตามแนวทาง พชอ. คุณภาพ 
CSF ๑.๒ บูรณาการความร่วมมือ พัฒนาเด็กให้เป็นเด็กดี มีพัฒนาการสมวัย 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาทุนมนุษย์ ช่วงวัยปฐมวัย วันรุ่น วัยเรียน 
CSF๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในทุกช่วงวัย 
CSF๒.๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
CSF ๒.๓ ส่งเสริมการจัดการสอนอาชีพในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
CSF ๒.๔ ส่งเสริมการสร้างกลไกลกระบวนการแนะแนวงานอาชีพในสถานศึกษา 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาทุนมนุษย์ ช่วงวัยท างาน 
CSF ๓.๑ พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานใน และนอกพื้นท่ี 
CSF ๓.๒ ส่งเสริมประชาชนวัยท างานกลุ่มเปูาหมาย ใหม้ีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาทุนมนุษย์ ช่วงวัยผู้สูงอายุ 

                                                             
8

 ส านักงานพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
9

 ส านักงานพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
10

ศูนย์อ านวยการโครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั จังหวัดกาฬสินธุ์ โปรแกรม Profile 
11ข้อมูลจากระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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CSF ๔.๑ ยกระดับด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
           และการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (น้ าท่วม/น้ าแล้ง)  

CSF ๕.๑  ปูองกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
CSF ๕.๒ ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
CSF ๕.๓ พัฒนาเทคโนโลยีในการเฝูาระวังภัยพิบัติ  
CSF ๕.๔ ส่งเสริมให้ อปท. มีการด าเนินการปูองกันเด็ก 0-15 ปี จากการจมน้ า  

แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
CSF ๖.๑  ยกระดับยุทธการฟูาแดดสงยาง 
CSF ๖.๒  เร่งรัดด าเนินงานตามมาตรการหมู่บ้านสีขาว 

แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ปูองกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
CSF ๗.๑  ปูองกันการค้ามนุษย์ 
CSF ๗.๒  ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๘ การลดความเหล่ือมล้ าด้านสังคม การบริการด้านสุขภาพ และการเข้าถึง 
           กระบวนการยุติธรรมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 

CSF ๘.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ 
CSF ๘.๒ ส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน 

     CSF ๘.๓ เร่งรัดด าเนินงานการยกระดับคนจนขั้นพื้นฐาน ตามโครงการกาฬสินธุ์ไม่ท้ิงใคร 
        ไว้ข้างหลัง 
     CSF 8.4 พัฒนาศักยภาพคนพิการ คนด้อยโอกาส และอื่นๆ    

แนวทางการพัฒนาที่ ๙ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
   CSF ๙.๑  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
หมายเหตุ : CSF คือ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
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แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566-2570  

เปูาหมายการ 
พัฒนาจังหวัด 
 
ตัวชี้วัดเปูาหมาย 

การพัฒนาจังหวัด 
 
 
 
ประเด็นการพัฒนา 
 
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนา 

 
 

 

  

“มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภยั ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพ่ิมสูงข้ึน                
(ค่าเปูาหมายเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓) 
 
   

๒. สัดส่วนคนจนลดลง (ค่าเปูาหมาย ลดลงร้อยละ 4.5  ต่อปี) 

พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริม
การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย       
          และอุตสาหกรรมอาหาร

การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้าง
สังคมที่มคีวามมั่นคงและสงบสุข 

เ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

๑) การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตร 
และส่งเสริมให้ เกษตรกรด้ังเดิม
พัฒนาสู่ เกษตรสมั ยใหม่ รองรับ
กิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย                              
๒) การวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิต 
แปรรูป การบรรจุ มาตรฐานการ
ผลิตและความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์  
ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้มี
คุณภาพระดับสูง เพ่ือการส่งออก
และรองรับตลาดสมัยใหม่ 
๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจ/
สหกรณ์/ผู้ประกอบการใหม่ เพ่ิม
ศักยภาพการบริหารจัดการและ
ระบบบัญชี เ พ่ือด าเนินกิจกรรม
เกษตรและอาหารปลอดภัย 
๔) การบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
พัฒนาและเสริ มประสิทธิภาพ
ระบบกระจายสินค้า และการตลาด
ครบวงจร 

เส้นทาง 

ท่  ๑) พัฒนาเส้นทางเที่ยวหลัก ทั้ง
โครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งท่องเที่ยว 
ชุมชน ท่อง เที่ ยวกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว สินค้าทางการท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการ การตลาดและการ
ประชาสัม พัน ธ์  และยกระ ดับ
ภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ 
๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ และการเพ่ิมศักยภาพ
วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาด
ย่อม ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้
มีคุณภาพระดับสูงเพ่ือการส่งออก  
และรองรับตลาดสมัยใหม่  
๓) ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริม
การลงทุน และอุตสาหกรรมด้าน
การเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ าและเ พ่ิม พ้ืนที่กระ -
กระจายน้ า  รองรับกิ จกรรม
เกษตรและอาหารปลอดภัย  
 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการดิน และส่งเสริมการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในทุกภาคส่วน 
3.) การบริหารจัดการขยะที่
เหมาะสม และสร้างวินัยของคน
สู่การจัดการที่ย่ังยืน 
   

1) พัฒนาทุนมนุษย์วัยแม่และเด็ก 
2) พัฒนาทุนมนุษย์วัยปฐมวัย        
วัยเรียน วัยรุ่น 
๓) พัฒนาทุนมนุษย์วัยท างาน 
๔) พัฒนาทุนมนุษย์วัยผู้สูงอายุ 
๕) การรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
และการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติ (น้ าท่วม/น้ าแล้ง) 
๖) ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด   
๗) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ และการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ 
๘) การลดความเหลื่อมล้ า เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 
9) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐ 
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25802560 

2565 2569 

2566 

2565 2569 

 
ความเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12, ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคฯ, แผนกลุ่มจังหวัดฯ ไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566-2570 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) :  วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ วิถีชีวิตที่ย่ังยืน 

การตา่งประเทศ 
ประเทศเพื่อน
บา้น ภมิูภาค 

พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย 

 

การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความ
มั่นคงและสงบสุข 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและ
แข่งขันได้ 
 

กรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค : เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแมน่ ้าโขง” 

Growth Good Local Economy 
เศรษฐกิจท้องถ่ินเติบโตดี 

Gate Good Opportunity 
ประตูสู่โอกาสท่ีดี 

Green Good Environment 
ส่ิงแวดล้อมสีเขียว 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2566-2570: วิสัยทัศน์ “เติบโตด้วยเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมมั่นคงอย่างย่ังยืน” 

ส่งเสริมและยกระดับการเกษตร

การเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรที่มีมูลค่าสงู 

การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า 
การบริการด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่า เพ่ือรองรับ 

ระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 

อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมก้าวสู่

ระบบเศรษฐกิจ BCG และลดความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ               

สาธารณภัยด้วยพลังชุมชนและเทคโนโลยี 

ร่างแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธ์ุ พ.ศ.2566-2570: เปูาหมายการพัฒนาจังหวัด “มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง” 
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมี

คุณภาพ ชุมชน พื้นท่ี และเมืองมี

ความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน 



 
 

121 
 

เคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางการบริหาร 

1) การวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  จากการข้อมูลท่ัวไป การวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น และการ
วิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพด้านต่างๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ น ามาสู่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก เพื่อก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ท าให้ทราบถึงศักยภาพและการเปล่ียนแปลงของ
จังหวัดโดยผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดต่อไป 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1. มีสภาพพื้นท่ีและสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการ
เพาะปลูกพืช 
2. มีพื้นท่ีปลูกข้าวหอมมะลินาปีและนาปรังท่ีอยู่ในเขต
ชลประทานมากกว่า 338,000 ไร่ สามารถท่ีจะท าได้
ตลอดป ี
3. มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ท่ีมีก าลังการผลิตมากกว่า 700 
ตัน เป็นศูนย์รวมข้าวจาก จ.สกลนคร นครพนม สุรินทร์ 
ศรีษะเกษ มุกดาหาร  เพื่อขนส่งสู่ภาคกลาง และ 
ภาคใต้ 
4. มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก  
ในพื้ น ท่ี ม ากกว่ า  ๕83  แห่ ง  มู ล ค่ าก ารลง ทุ น 
19,858,140,000  บาท 
5. มีซากดึกด าบรรพ์ (ฟอสชิล) ยุคโบราณไดโนเสาร์ล้าน
ปี มีเป็นพิพิธภัณฑ์สิรินธร ท่ีเป็นแหล่งจัดแสดงและ
รวบรวมฟอสชิลไดโนเสาร์มากท่ีสุดและสมบูรณ์ท่ีสุดใน
ประเทศไทย 
6. มีแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม 
และแหล่งท่องเท่ียวทางการเกษตรท่ีสวยงามเป็น
เอกลักษณ์ประจ าถิ่น  
7. เป็นแหล่งผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมี
ช่ือเสียงและมีคุณภาพ  เช่น  ผ้าไหมแพรวา  ไส้กรอก
ปลากาฬสินธุ์  หมูทุบ  หมูเค็ม อาหารปลอดภัย (ks) 
ข้าวเกรียบเขาวง  ข้าวเหนียวเขาวง  มะม่วงมหาชนก  
พุทรานมสด 
8. มีวัฒนธรรมประจ าถิ่นท่ีมีความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์  เช่น วัฒนธรรมผู้ไท งานบุญบั้งไฟตะไลล้าน 
การแสดงโปงลาง และปราสาทรวงข้าว 
9. มีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นแหล่งศึกษาความรู้ของ

1. รายได้เฉล่ียต่อหัวประชากรต่ า 
2. ระบบชลประทานยังมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุม
พื้นท่ีทางการเกษตร 
3. ผลผลิตภาคการเกษตรเฉล่ียต่อไร่ต่ า 
4. โฮมสเตย์ท่ีได้มาตรฐานมีน้อย 
5. ระบบสาธารณูปโภคด้านการท่องเท่ียวยังไม่ไ ด้
มาตรฐาน ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวที่ดี 
6.  ระบบการขนส่ง  และ ระบบโลจิสติกส์ ยั ง ไม่
ครอบคลุมและเช่ือมโยงในทุกพื้นท่ี 
7. ปัญหาแรงงานสูงอายุ และการอพยพย้ายถิ่นของวัย
แรงงาน 
8. การลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชนยังมีน้อย 
9. ปริมาณขยะมีจ านวนมากขึ้นจากการขยายตัวเมือง
พร้อมท้ัง อปท. ไม่มีการจัดการท่ีถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ า (ผลสอบ O-net ต่ า) 
11. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรต่ า  
12. สัดส่วนคนจนค่อนข้างสูง        
13. การลงทุน SMEs จากภาคเอกชนยังมีน้อย 
14. ขาดแหล่งดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียว (Landmark)  
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จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
บุคลากร  สนับสนุนวิชาการให้จังหวัด  
10. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน              
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
๑๑. มีความได้เปรียบท่ีต้ังอยู่บนภูมิศาสตร์เส้นทางสาย 
EWEC ผ่านจังหวัดส่งผลต่อการค้า การลงทุนของ
ผู้ประกอบการ เพื่อการผลิตสินค้า มุ่งสู่ตลาดอาเซียน 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
๑.รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีไทย 
๒.นโยบายรัฐบาลส่งเสริม SME จัดต้ังบริษัทประชารัฐ
จ ากัด และนโยบายสานพลังประชารัฐ 
๓.กระแสความนิยมการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
๔.ADB และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ให้ความมั่นใจและสนับสนุนให้เป็นจังหวัดน า
ร่องการผลิตอาหารปลอดสารพิษ (KS) เกษตรอินทรีย์ 
๕.นโยบายรัฐบาลส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558  
๖.นโยบายประเทศไทย 4.0 
๗.นโยบายรัฐบาลสนับสนุนโครงการน าร่อง kalasin  
Rice City  และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองข้าว 
 

1. สภาพเศรษฐกิจของประเทศและของโลก มีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และอยู่ในภาวะชะลอตัว ส่งผล
การลงทุนทางเศรษฐกิจ 
2. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ เข้ามาท าลาย
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ภัยธรรมชาติ  
4. ปัจจัยการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตภาคเกษตร ปรับสูงขึ้น 
5. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะส่งผล
กระทบ ต่อภาคการผลิตและการแข่งขันสินค้าเกษตรมี
การไหลเข้า ของแรงงานต่างชาติ ส่งผลต่อการจ้างงาน
ของประชาชนในประเทศ รวมท้ังสุขภาพอนามัยของ 
ประชาชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
7. ปัญหายาเสพติด 



 
 

123 
 

2) การก าหนดประเด็นการพัฒนา จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม โดยเคร่ืองมือ  
    TOWS Matrix 

 

  

SO : รุกไปข้างหน้า WO : พัฒนาภายใน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียววิถีไทยอีสาน   (S8, 
O1)  
- ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับ
ศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ Startup จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น(S7, O2)  
-  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่น ผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP 
(S7, S9) 
- พัฒนาและเช่ือมโยงกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็งและมีเอกภาพ เพื่อสร้าง
อ านาจต่อรองทางการตลาด (S7, O2) 
- เพิ่มศักยภาพการบูรณการของหน่วยงานภาครัฐในการ
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การ
จ าหน่าย ผ้าไหมแพรวา สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ให้ได้มาตรฐานแบบครบวงจร (S7, S10, O1, O2) 
- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย 
และเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร ด้วยการจัดต้ังเขต
เศรษฐกิจพิเศษเมืองข้าว (S1, S2, O4, O5,O7) 

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปอาหาร
ปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน (W1, W3, O4, O5) 
- พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน 
(W4, W5, O1) 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด เพื่อดึงดูดนัก
ลงทุน (W8, O3) 
- พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตท้ังภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม  (W7, O6,O7) 
- พัฒนาถนนสายหลักเพื่อเช่ือมโยงการขนส่งสินค้า 
และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน(W6, O5) 
- ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาด้วยกลไกประชารัฐ 
(W1, O2) 
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ST : สร้างพันธมิตร WT: ปรับปรุงภายใน 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค เพื่อ
สนับสนุนการค้าและการลงทุนในพื้นท่ีจังหวัด(S3, S4, T1) 
- ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคการตลาด เพื่อ
สร้างความยั่งยืน และแข่งขันได้ของสินค้าอาหารปลอดภัย 
(S2, S3, S4, T4, T5) 
- เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอีสาน (S8, T2) 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
ภาครัฐ และการเช่ือมโยงข้อมูล 
ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว            
(S3, S4, S5, S6, S7, S8, T1 ,T5) 
- สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน       
(T5, T7, S10) 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
(W2, T3, T4) 
- พัฒนาฝีมือแรงงานภายในจังหวัดกาฬสินธุ์(W1, 
W3, T5) 
- พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย การดูแล
ผู้ด้อยโอกาส ตามกรอบกิจกรรม 3 ดี (คนดี รายได้
ดี สุขภาพดี) (W11, T6) 
- พัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงไ ด้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว (W11, T6) 
- สนับสนุนการเพิ่ มประสิทธิภาพการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมเชิงพื้นท่ี การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
และการบู รณาการการจัดการขยะอย่า งถู ก
สุขอนามัย (W9) 
- พัฒนา สังคมแห่ งการเรี ยนรู้ และยกระ ดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (W10) 
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ปัจจัยภายใน 

 
 

ปัจจัยภายนอก 

1. มีสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช 
2. มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลินาปีและนาปรังที่อยู่ในเขตชลประทานมากกว่า 
338,000 ไร่ สามารถที่จะท าได้ตลอดปี 
3. มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ที่มีก าลังการผลิตมากกว่า 700 ตัน เป็นศูนย์รวมข้าวจาก 
จ.สกลนคร นครพนม สุรินทร์ ศรีษะเกษ มุกดาหาร  เพื่อขนส่งสู่ภาคกลาง และ 
ภาคใต้ 
4. มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก  ในพื้นที่มากกว่า ๕83 แห่ง 
มูลค่าการลงทุน 19,858,140,000  บาท 
5. มีซากดึกด าบรรพ์ (ฟอสชิล) ยุคโบราณไดโนเสาร์ล้านปี มีเป็นพิพิธภัณฑ์สิรินธร 
ที่เป็นแหล่งจัดแสดงและรวบรวมฟอสชิลไดโนเสาร์มากที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดใน
ประเทศไทย 
6. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางการ
เกษตรที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่น  
7. เป็นแหล่งผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ  
เช่น  ผ้าไหมแพรวา  ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์  หมูทุบ  หมูเค็ม อาหารปลอดภัย (ks) 
ข้าวเกรียบเขาวง  ข้าวเหนียวเขาวง  มะม่วงมหาชนก  พุทรานมสด 
8. มีวัฒนธรรมประจ าถิ่นที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์  เช่น วัฒนธรรมผู้ไท 
งานบุญบั้งไฟตะไลล้าน การแสดงโปงลาง และปราสาทรวงข้าว 
9. มีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นแหล่งศึกษาความรู้ของบุคลากร  สนับสนุนวิชาการ
ให้จังหวัด  
10. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน   ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๑๑. มีความได้เปรียบที่ต้ังอยู่บนภูมิศาสตร์เส้นทางสาย EWEC ผ่านจังหวัดส่งผลต่อ
การค้า การลงทุนของผู้ประกอบการ เพื่อการผลิตสินค้า มุ่งสู่ตลาดอาเซียน 
 

1. รายได้เฉล่ียต่อหัวประชากรต่ า 
2. ระบบชลประทานยังมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นท่ี
ทางการเกษตร 
3. ผลผลิตภาคการเกษตรเฉล่ียต่อไร่ต่ า 
4. โฮมสเตย์ท่ีได้มาตรฐานมีน้อย 
5. ระบบสาธารณูปโภคด้านการท่องเท่ียวยังไม่ได้มาตรฐาน 
ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวที่ดี 
6. ระบบการขนส่ง และ ระบบโลจิสติกส์ ยังไม่ครอบคลุมและ
เช่ือมโยงในทุกพื้นท่ี 
7. การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม ปัญหาแรงงาน
สูงอายุ และการอพยพย้ายถ่ินของวัยแรงงาน 
8. การลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชนยังมีน้อย 
9. ปริมาณขยะมีจ านวนมากขึ้นจากการขยายตัวเมืองพร้อมท้ัง 
อปท. ไม่มีการจัดการท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ า (ผลสอบ O-net ต่ า) 
11. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรต่ า  
12. สัดส่วนคนจนค่อนข้างสูง        
13. การลงทุน SMEs จากภาคเอกชนยังมีน้อย 
14. ขาดแหล่งดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียว (Landmark)  

๑.รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริม
การท่องเที่ยววิถีไทย 
๒.นโยบายรัฐบาลส่งเสริม SME จัดต้ังบริษัทประชารัฐจ ากัด และนโยบายสานพลัง
ประชารัฐ 
๓.กระแสความนิยมการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
๔.ADB และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ให้ความมั่นใจและ
สนับสนุนให้เป็นจังหวัดน าร่องการผลิตอาหารปลอดสารพิษ (KS) เกษตรอินทรีย์ 
๕.นโยบายรัฐบาลส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 
2558  
๖.นโยบายประเทศไทย 4.0 
๗.นโยบายรัฐบาลสนับสนุนโครงการน าร่อง kalasin  Rice City  และการพัฒนา

- ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน(S8, O1)  
- ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ 
SMEs และ Startup จากภูมิปัญญาท้องถิ่น(S7, O2)  
-  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าใหแ้ก่
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า 
OTOP (S7, S9) 
- พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีความ
เข้มแข็งและมีเอกภาพ เพื่อสร้างอ านาจต่อรองทางการตลาด (S7, O2) 
- เพิ่มศักยภาพการบูรณการของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการผลิต การแปรรูป การจ าหน่าย ผ้าไหมแพรวา สินค้า OTOP และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ใหไ้ด้มาตรฐานแบบครบวงจร (S7, S10, O1, O2) 

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ ไ ด้มาตรฐาน            
(W1, W3, O4, O5) 
- พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน (W4, W5, O1) 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด เพื่อดึงดูดนักลงทุน (W8, O3) 
- พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม      
(W7, O6,O7) 
- พัฒนาถนนสายหลักเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า และอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน(W6, O5) 
- ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาด้วยกลไกประชารัฐ (W1, O2) 
 

125 

 



 
 

102 
 

เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองข้าว 
 
 

- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และเกษตรปลอดภัย
แบบครบวงจร ด้วยการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองข้าว(S1, S2, O4, O5,O7) 

1. สภาพเศรษฐกิจของประเทศและของโลก มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และอยู่
ในภาวะชะลอตัว ส่งผลการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
2. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาท าลายวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ภัยธรรมชาติ  
4. ปัจจัยการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตภาคเกษตร ปรับ
สูงขึ้น 
5. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะส่งผลกระทบ ต่อภาคการผลิต
และการแข่งขันสินค้าเกษตรมีการไหลเข้า ของแรงงานต่างชาติ ส่งผลต่อการจ้าง
งานของประชาชนในประเทศ รวมทั้งสุขภาพอนามัยของ ประชาชนและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. กลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 
7. ปัญหายาเสพติด 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุน
ในพื้นที่จังหวัด(S3, S4, T1) 
- ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคการตลาด เพื่อสร้างความย่ังยืน และ
แข่งขันได้ของสินค้าอาหารปลอดภัย (S2, S3, S4, T4, T5) 
- เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอีสาน (S8, T2) 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ และการ
เชื่อมโยงข้อมูล 
ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว (S3, S4, S5, S6, S7, S8, T1 ,T5) 
- สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (T5, T7, S10) 

- พัฒนาระบบการบริห าร จัดก ารน้ า เพื่ อก าร เกษตร            
(W2, T3, T4) 
- พัฒนาฝีมือแรงงานภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (W1, W3, T5) 
- พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย การดูแลผู้ด้อยโอกาส 
ตามกรอบกิจกรรม 3 ดี (คนดี รายได้ดี สุขภาพดี) (W11, T6) 
- พัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุขให้ ไ ด้มาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (W11, T6) 
- สนับสนุนการเพิ่ มประ สิทธิภาพการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมเชิงพื้นท่ี การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และการบูรณาการ
การจัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย (W9) 
- พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา (W10) 
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ส่วนที่ 3  
แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 

 



แบบ จ.๑

เป้าหมายการพัฒนาจงัหวัด : "มัง่ค่ังด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเทีย่ววิถีใหม่ ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง "

พ.ศ. ๒๕๖6
(๕)

พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70

ประเด็นการพฒันาที ่๑ พฒันาศักยภาพที่
มุง่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย

แผนงานที ่๑ 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
พฒันาจงัหวัดและกลุ่ม
จงัหวัดแบบบรูณาการ

ตัวชี้วัดที ่๑ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ด้านการเกษตร
เพิม่ขึ้น

ร้อยละ 3
15,774 ล้านบาท

ร้อยละ 3
16,247 ล้านบาท

ร้อยละ 3
16,734 ล้านบาท

ร้อยละ 3
17,236 ล้านบาท

ร้อยละ 3
17,753 ล้านบาท

ประเด็นการพฒันาที ่๒ ยกระดับคุณภาพและ
รายได้ด้านการทอ่งเทีย่วและส่งเสริมการค้า 
การลงทนุ และอตุสาหกรรมอาหารปลอดภัย

แผนงานที ่๑ 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
พฒันาจงัหวัดและกลุ่ม
จงัหวัดแบบบรูณาการ

ตัวชี้วัดที ่2 รายได้
จากการทอ่งเทีย่ว

เพิม่ขึ้น

ร้อยละ 10
572.0 ล้านบาท

ร้อยละ 10
629.2 ล้านบาท

ร้อยละ 10
692.12   ล้านบาท

ร้อยละ 10
761.33 ล้านบาท

 ร้อยละ 10
      837.46      

ล้านบาท

ตัวชี้วัดที ่3 รายได้
จากการจ าหน่าย

สินค้า OTOP เพิม่ขึ้น

ร้อยละ 10
7,304.96  ล้านบาท

ร้อยละ 10
8,035.46 ล้านบาท

ร้อยละ 10
8,839.01 ล้านบาท

ร้อยละ 10
9,722.91      ล้าน

บาท

ร้อยละ 10
10,695.20 ล้านบาท

ประเด็นการพฒันาที ่๓ เพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

แผนงานที ่๑ 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
พฒันาจงัหวัดและกลุ่ม
จงัหวัดแบบบรูณาการ

ตัวชี้วัดที ่4 พืน้ที่
การเกษตรได้รับการ
สนับสนุนแหล่งน้ า

500 ไร่ 500 ไร่ 500 ไร่ 500 ไร่ 500 ไร่

แผนงานที ่๑ 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
พฒันาจงัหวัดและกลุ่ม
จงัหวัดแบบบรูณาการ

ตัวชี้วัดที ่5 พืน้ทีสี่
เขียวในจงัหวัดเพิม่ขึ้น

2,000 ไร่ 2,000 ไร่ 2,000 ไร่ 2,000 ไร่ 2,000 ไร่

ประเด็นการพฒันาที ่4  การพฒันาทนุมนุษย์
ลดความเหล่ือมล้้า สร้างสังคมทีม่ีความมัน่คง
และสงบสุข

แผนงานที ่๑ 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
พฒันาจงัหวัดและกลุ่ม
จงัหวัดแบบบรูณาการ

ตัวชี้วัดที ่6 ดัชนี
ความกา้วหน้าของคน
 (HAI) ด้านสุขภาพ 
เพิม่ขึ้นปลีะ ๐.๐๑

1 1 1 1 1

10,000 ไร่

แบบฟอรม์การจดัท าแผนพัฒนาจงัหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
จงัหวัดกาฬสินธุ์

ประเด็นการพัฒนา
(๒)

แผนงาน
(๓)

ตัวช้ีวัดของแผนงาน
(๔)

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

(๖)

                  ร้อยละ 3                       
(มูลค่า 17,774 ล้านบาท)

               ร้อยละ 10                
(837.46 ล้านบาท)

3,000 ไร่

     ร้อยละ 10
(10,695.20 ล้านบาท)

0.6386 คะแนน
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พ.ศ. ๒๕๖6
(๕)

พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70
ประเด็นการพัฒนา

(๒)
แผนงาน

(๓)
ตัวช้ีวัดของแผนงาน

(๔)
ค่าเป้าหมาย

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5
(๖)

ตัวชี้วัดที ่7 ดัชนี
ความกา้วหน้าของคน
 (HAI) ด้านการศึกษา
 เพิม่ขึ้นปลีะ ๐.๐๑

0.3381 0.3481 0.3581 0.3681 0.3781

ตัวชี้วัดที ่๘ 
ครัวเรือนยากจน

โครงการกาฬสินธ์ุไม่
ทิง้ใครไว้ข้างหลัง 

หลุดพน้ความยากจน
 พึง่ตนเองได้ 3,292

 (ครัวเรือน)

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90

ตัวชี้วัดที ่9 ร้อยละ
ของฐานความผิด

เกีย่วกบัชีวิต ร่างกาย
 และเพศ (ภาพรวม)

93 93 93 93 93

0.3381 คะแนน

ร้อยละ 93.27

ร้อยละ 90
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยทุธศาสตรช์าติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

ประเด็นการพัฒนาที ่1 พัฒนาศักยภาพที่
มุง่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย

293,153,600 33,014,100 33,014,100 33,014,100 33,014,100 354,277,300

แผนงานที ่1 ยทุธศาสตรส์่งเสรมิการพัฒนา
จงัหวัดและกลุม่จงัหวัดแบบบูรณาการ

293,153,600 33,014,100 33,014,100 33,014,100 33,014,100 354,277,300

๑. โครงการที ่๑ ยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์
กรนีมารเก็ตสูเกษตรอินทรยี์

222,220,900 33,014,100 33,014,100 33,014,100 33,014,100 354,277,300

 - กจิกรรมหลัก ๑.๑ ยกระดับมาตรฐาน    
กาฬสินธุกรีนมารเกต็สูเกษตรอนิทรีย์

1 1 ส านักงานเกษตร
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ/
ศูนย์วิจยัและพฒันาการ
เกษตรกาฬสินธ์ุ/สถานี
พฒันาทีดิ่นกาฬสินธ์ุ/
สาธารณสุขจงัหวัด
กาฬสินธ์ุ/ส านักงาน
สหกรณ์จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

189,206,800 189,206,800

 - กจิกรรมหลัก 1.2 พฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร

3 1 เทศบาลต าบลนาขาม 
อ าเภอกฉุืนารายณ์ 
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

9,992,000 9,992,000 9,992,000 9,992,000 9,992,000 49,960,000

 - กจิกรรมหลัก 1.3 พฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร

3 1 อบต.กดุค้าว อ าเภอกฉุิ
นารายณ์ จงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

9,502,000 9,502,000 9,502,000 9,502,000 9,502,000 47,510,000

 - กจิกรรมหลัก 1.4 พฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร

3 1 เทศบาลต าบลหลักเมือง
 อ าเภอกมลาไสย 
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

3,020,100 3,020,100 3,020,100 3,020,100 3,020,100 15,100,500

 - กจิกรรมหลัก 1.5 พฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร

3 1 อบต.โพนงาม อ าเภอ
กมลาไสย จงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000

 - กจิกรรมหลัก 1.6 พฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร

3 1 อบต.โคกสะอาด 
อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยทุธศาสตรช์าติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

 - กจิกรรมหลัก 1.7 พฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร

3 1 เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
 อ าเภอกฉุินารายณ์ 
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000

 - กจิกรรมหลัก 1.8 พฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร

3 1 อบต.ล าชี อ าเภอฆอ้ง
ชัย จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 12,500,000

 - กจิกรรมหลัก 1.9 พฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร

3 1 อบต.แจนแลน อ าเภอ
กฉุินารายณ์ จงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000

 - กจิกรรมหลัก 1.10 พฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร

3 1 เทศบาลต าบลกดุหว้า 
อ าเภอกฉุินารายณ์ 
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000

 - กจิกรรมหลัก 1.11 พฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร

3 1 อบต.เหล่ากลาง อ าเภอ
ฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000

 - กจิกรรมหลัก 1.12 พฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร

3 1 เทศบาลต าบลฆอ้งชัย
พฒันา อ าเภอกฉุิ
นารายณ์ จงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000

 - กจิกรรมหลัก 1.13 พฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร

3 1 เทศบาลต าบลโคกศรี 
อ าเภอยางตลาด 
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000

 - กจิกรรมหลัก 1.14 พฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ขนถ่ายสินค้าทางการ
เกษตร

3 1 เทศบาลต าบลทา่คันโท
 อ าเภอทา่คันโท 
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000

๒. โครงการที ่๒ เสรมิสรา้งศักยภาพการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรยี์

1 1 24,138,400 24,138,400

 - กจิกรรมหลัก ๒.๑ เสริมสร้างศักยภาพการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวอนิทรีย์

ส านักงานเกษตร
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ/
อตุสาหกรรมจงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

24,138,400 24,138,400

๓. โครงการที ่๓ การผลิตสินค้าประมง
ปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4,386,300 4,386,300
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยทุธศาสตรช์าติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

 - กจิกรรมหลัก 3.1 การผลิตสินค้าประมง
ปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

1 1 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ/
ส านักงานเกษตร
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

4,386,300 4,386,300

4. โครงการที ่4 การส่งเสรมิการเลีย้งกุ้ง
ก้ามกรามปลอดภัย

 42,408,000 42,408,000

 - กจิกรรมหลัก 4.1  ส่งเสริมการเล้ียงกุง้
กา้มกรามปลอดภัย

1 1 โครงการชลประทาน
กาฬสินธ์ุ/ส านักงาน
เกษตรจงัหวัด
กาฬสินธ์ุ/ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

42,408,000 42,408,000

5 โครงการที ่5 เพ่ิมประสิทธภิาพการเลีย้งโค
เน้ือ จงัหวัดกาฬสินธุ์

1 1 ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

339,700 339,700

งบจงัหวัด 5 โครงการ 4 กิจกรรมหลัก 189,206,800 189,206,800

งบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 โครงการ 1
 กิจกรรมหลัก

33,014,100 33,014,100 33,014,100 33,014,100 33,014,100 165,070,500

รวมทัง้สิน้ 5 โครงการ 4 กิจกรรมหลัก 222,220,900 33,014,100 255,235,000 33,014,100 33,014,100 576,498,200

ประเด็นการพัฒนาที ่2 ยกระดับคุณภาพ
และรายได้ด้านการท่องเทีย่ว และส่งเสรมิ
การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมอาหาร
ปลอดภัย

4,694,616,442 1,027,045,742 1,027,045,742 1,027,045,742 1,028,077,942 8,726,190,710

แผนงานที ่1 ยทุธศาสตรส์่งเสรมิการพัฒนา
จงัหวัดและกลุม่จงัหวัดแบบบูรณาการ

4,615,943,342 1,027,045,742 1,027,045,742 1,027,045,742 1,028,077,942 8,645,453,210

๑. โครงการที ่๑ โครงการพัฒนาโครงสรา้ง
พ้ืนฐานเพ่ือการท่องเทีย่ว และเช่ือมโยง
โครงข่ายถนนสายหลัก

4,537,270,242 1,027,045,742 1,027,045,742 1,027,045,742 1,028,077,942 8,645,453,210

 - กจิกรรมหลัก ๑.๑ ปรับปรุงและพฒันาถนน
เพือ่การทอ่งเทีย่ว

1 2 แขวงทางหลวง
กาฬสินธ์ุ/แขวงทาง
หลวงชนบทกาฬสินธ์ุ

110,803,000 110,803,000
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยทุธศาสตรช์าติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

 - กจิกรรมหลัก ๑.2 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

1 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

36,000,000 36,000,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.3 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

2 2 กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

150,000,000 150,000,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.4 ปรับปรุงและติดต้ังไฟฟา้
เพือ่ส่งเสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่ว

1 2 แขวงทางหลวง
กาฬสินธ์ุ/แขวงทาง
หลวงชนบทกาฬสินธ์ุ

26,400,000 26,400,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.5 ปรับปรุงและติดต้ังไฟฟา้
เพือ่ส่งเสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่ว

2 2 กรมทางหลวง 9,000,000 9,000,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.6 ปรับปรุงและติดต้ังไฟฟา้
เพือ่ส่งเสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่ว

3 2 อบจ.กาฬสินธ์ุ 34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000 170,000,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.7 ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์
แหล่งทอ่งเทีย่ว

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
กาฬสินธ์ุ

9,456,000 9,456,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.8 ปรับปรุงและเชื่อมโยง
โครงข่ายถนนสายหลัก

2 2 กรมทางหลวง 2,309,597,000 2,309,597,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.9 ปรับปรุงและเชื่อมโยง
โครงข่ายถนนสายหลัก

2 2 กรมทางหลวงชนบท 183,330,000 183,330,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.10 ปรับปรุงและเชื่อมโยง
โครงข่ายถนนสายหลัก

3 2 อบจ.กาฬสินธ์ุ 863,847,742 863,847,742 863,847,742 863,847,742 863,847,742 4,319,238,710

 - กจิกรรมหลัก ๑.11 ปรับปรุงและเชื่อมโยง
โครงข่ายถนนสายหลัก

3 2 อบต. แจนแลน อ าเภอ
กฉุินารายณ์ จงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

9,863,000 9,863,000 9,863,000 9,863,000 9,863,000 49,315,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.12 ปรับปรุงและเชื่อมโยง
โครงข่ายถนนสายหลัก

3 2 เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
 อ าเภอกฉุินารายณ์ 
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

9,814,000 9,814,000 9,814,000 9,814,000 9,814,000 49,070,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.13 ปรับปรุงและเชื่อมโยง
โครงข่ายถนนสายหลัก

3 2 เทศบาลต าบลกดุหว้า 
อ าเภอกฉุินารายณ์ 
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยทุธศาสตรช์าติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

 - กจิกรรมหลัก ๑.14 ปรับปรุงและเชื่อมโยง
โครงข่ายถนนสายหลัก

3 2 เทศบาลเมืองกฉุิ
นารายณ์ อ าเภอกฉุิ
นารายณ์ จงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

11,703,000 11,703,000 11,703,000 11,703,000 11,703,000 58,515,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.15 ปรับปรุงและเชื่อมโยง
โครงข่ายถนนสายหลัก

3 2 เทศบาลต าบลจมุจงั 
อ าเภอกฉุินารายณ์ 
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

9,196,000 9,196,000 9,196,000 9,196,000 9,196,000 45,980,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.16 ปรับปรุงและเชื่อมโยง
โครงข่ายถนนสายหลัก

3 2 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 41,860,000 41,860,000 41,860,000 41,860,000 41,860,000 209,300,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.17 กอ่สร้างรางระบายน้้า
หลักและระบบปอ้งกนัน้้าทว่มชุมชน

2 2 กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

590,000,000 590,000,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.18 ปรุงอาคารพพิธิภัณฑ์
ของดีเมืองกาฬสินธ์ุ (ศาลากลางจงัหวัด
กาฬสินธ์ุหลังเกา่) ระยะที ่2

2 2 กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

12,000,000 12,000,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.19 เปล่ียนแปลงระบบ
สายไฟฟา้อากาศเปน็สายไฟฟา้ใต้ดิน

2 2 กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น

70,138,500 70,138,500

 - กจิกรรมหลัก ๑.20 ติดต้ังราวกนัอนัตราย 2 2 กรมทางหลวง 3,500,000 3,500,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.21 ขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายไฟฟา้

3 2 อบจ.กาฬสินธ์ุ 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 49,000,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.22  ขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายไฟฟา้

3 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าไฮงาม 
อ าเภอกฉุินารายณ์ 
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

670,000 670,000 670,000 670,000 670,000 3,350,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.23  กอ่สร้างสะพาน 3 2 อบจ.กาฬสินธ์ุ 29,292,000 29,292,000 29,292,000 29,292,000 29,292,000 146,460,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.24 กอ่สร้างตลาดสดเพือ่
การค้า

3 2 อบจ.กาฬสินธ์ุ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000

๒. โครงการที ่๒ ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
จงัหวัดกาฬสินธุ์

39,347,600 516,100 516,100 516,100 516,100 41,412,000
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยทุธศาสตรช์าติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

 - กจิกรรมหลัก ๒.๑ ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์การทอ่งเทีย่วจงัหวัดกาฬสินธ์ุ

1 2 ส านักงานการทอ่งเทีย่ว
และกฬีาจงัหวัด

กาฬสินธ์ุ/ส านักงาน
ประชาสัมพนัธ์จงัหวัด

กาฬสินธ์ุ

917,000 917,000

 - กจิกรรมหลัก ๒.๒  พฒันาศักยภาพ
บคุลากรด้านการทอ่งเทีย่วจงัหวัดกาฬสินธ์ุ

1 2 ส านักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

5,525,000 5,525,000

 - กจิกรรมหลัก ๒.๓ ส่งเสริมกจิกรรมการ
ทอ่งเทีย่วจงัหวัดกาฬสินธ์ุ

1 2 ส านักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ/

ส านักงานการทอ่งเทีย่ว
และกฬีาจงัหวัดกาฬสินธ์ุ

32,389,500 32,389,500

 - กจิกรรมหลัก ๒.4 ส่งเสริมกจิกรรมการ
ทอ่งเทีย่วจงัหวัดกาฬสินธ์ุ

3 2 เทศบาลต าบลนามน 
อ าเภอนามน จงัหวัด

กาฬสินธ์ุ

516,100 516,100 516,100 516,100 516,100 2,580,500

๓. โครงการที ่๓ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชนสูเ่ศรษฐกิจสรา้งสรรค์

38,850,000 38,850,000

 - กจิกรรมหลัก 3.๑ พฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่
เศรษฐกจิสร้างสรรค์

1 2 ส านักงานพฒันาชุมชน
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

14,350,000 14,350,000

 - กจิกรรมหลัก 3.2 เพิม่ช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

1 2 ส านักงานพฒันาชุมชน
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

21,500,000 21,500,000

 - กจิกรรมหลัก 3.3 ยกระดับการค้าและ
เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการจงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

1 2 ส านักงานพาณิชย์
จงัหวัดกาฬสินธ์

3,000,000 3,000,000

๔. โครงการที ่๔ ยกระดับคุณภาพอาหาร
แปรรปูจากผลิตผลทางการเกษตร

475,500 475,500

 - กจิกรรมหลัก ๔.๑ พฒันาอาหารแปรรูปจาก
ผลผลิตทางการเกษตรด้สนการตรวจวิเคราะห์
ฉลากโภชนาการ และจดัท้าต้นแบบบรรจภัุณฑ์

1 2 ส านักงานอตุสาหกรรม
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

475,500 475,500

งบจงัหวัด 4 โครงการ 11 กิจกรรมหลัก 260,816,000 260,816,000

งบกระทรวง กรม 1 โครงการ 7 กิจกรรม
หลัก

3,327,565,500 3,327,565,500
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยทุธศาสตรช์าติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

งบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2 โครงการ 6
 กิจกรรมหลัก

1,027,561,842 1,027,561,842

รวมทัง้สิน้ 4 โครงการ 19 กิจกรรมหลัก 4,615,943,342 4,615,943,342

ประเด็นการพัฒนาที ่๓ เพ่ิมประสิทธภิาพ
การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม

404,517,397 317,282,397 317,282,397 317,282,397 317,282,397 1,650,964,985

แผนงานที ่1 ยทุธศาสตรส์่งเสรมิการพัฒนา
จงัหวัดและกลุม่จงัหวัดแบบบูรณาการ

404,517,397 317,282,397 317,282,397 317,282,397 317,282,397 1,650,964,985

๑. โครงการที ่๑ เพ่ิมประสิทธภิาพการ
บรหิารจดัการน้ าและเพ่ิมพ้ืนทีก่ารกระจายน้ า

392,278,797 317,282,397 317,282,397 317,282,397 317,282,397 1,638,726,385

 - กจิกรรมหลัก ๑.๑ พฒันาน้้าบาดาลเพือ่
การเกษตรและอาหารปลอดภัย นอกเขต
ชลประทาน

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

20,000,000 20,000,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.๒ ปรับปรุงและพฒันา
แหล่งน้้าเพือ่การเกษตรและอาหารปลอดภัย

1 5 โครงการชลประทาน
กาฬสินธ์ุ

40,350,000 40,350,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.3 พฒันาแหล่งน้้าเพือ่แกไ้ข
ปญัหาอปุโภค - บริโภค

1 5 ส านักงานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย

จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

14,646,400 14,646,400

 - กจิกรรมหลัก ๑.4 พฒันาแหล่งน้้าเพือ่แกไ้ข
ปญัหาอปุโภค - บริโภค

1 5 อบจ.กาฬสินธ์ุ 311,245,997 311,245,997 311,245,997 311,245,997 311,245,997 1,556,229,985

 - กจิกรรมหลัก 1.5 พฒันาแหล่งน้้าเพือ่แกไ้ข
ปญัหาอปุโภค - บริโภค

3 5 อบต.หลักเหล่ียม 
อ าเภอนามน จงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000

 - กจิกรรมหลัก 1.6 พฒันาแหล่งน้้าเพือ่แกไ้ข
ปญัหาอปุโภค - บริโภค

3 5 อบต. ยอดแกง อ าเภอ
นามน จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

849,000 849,000 849,000 849,000 849,000 4,245,000
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยทุธศาสตรช์าติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

 - กจิกรรมหลัก 1.7 พฒันาแหล่งน้้าเพือ่แกไ้ข
ปญัหาอปุโภค - บริโภค

3 5 เทศบาลต าบลสงเปลือย
 อ าเภอนามน จงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 4,900,000

 - กจิกรรมหลัก 1.8  พฒันาแหล่งน้้าเพือ่
แกไ้ขปญัหาอปุโภค - บริโภค

3 5 อบต. หนองบวั อ าเภอ
นามน จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

2,707,400 2,707,400 2,707,400 2,707,400 2,707,400 13,537,000

๒. โครงการที ่๒ เพ่ิมประสิทธภิาพการ
บรหิารจดัการทรพัยากรปุาไม้

5,363,600 5,363,600

 - กจิกรรมหลัก ๒.๑ ปรับปรุงและพฒันา
แหล่งน้้าเพือ่การเกษตรและอาหารปลอดภัย
ส่งเสริมการเพิม่พืน้ทีสี่เขียวในทกุภาคส่วน

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

5,363,600 5,363,600

๓. โครงการที ่๓ พัฒนาและปรบัปรงุ
คุณภาพดิน

6,875,000 6,875,000

 - กจิกรรมหลัก ๑.๑ ลดการชะล้างพงัทลาย
ของดินในพืน้ทีเ่กษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์
ดินและน้้า

1 5 สถานีพฒันาทีดิ่น
กาฬสินธ์ุ

6,875,000 6,875,000

งบจงัหวัด 3 โครงการ 5 กิจกรรมหลัก 87,235,000 87,235,000

งบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 โครงการ 1
 กิจกรรมหลัก

6,036,400 317,282,397 317,282,397 317,282,397 317,282,397 1,275,165,988

รวมทัง้สิน้ 3 โครงการ 5 กิจกรรมหลัก 93,271,400 317,282,397 317,282,397 317,282,397 317,282,397 1,362,400,988

ประเด็นการพัฒนาที ่๔  การพัฒนาทุนมนุษย์
 ลดความเหลือ่มล้ า สรา้งสังคมทีม่ีความ
มัน่คงและสงบสุข

68,958,200 440,000 440,000 440,000 440,000 70,727,200

แผนงานที ่1 ยทุธศาสตรส์่งเสรมิการพัฒนา
จงัหวัดและกลุม่จงัหวัดแบบบูรณาการ

68,958,200 440,000 440,000 440,000 440,000 70,727,200

๑.โครงการที ่๑ โครงการสรา้งอาชีพสรา้ง
รายได้ด้วยการแพทยแ์ผนไทย  จงัหวัด
กาฬสินธุ์  ปี 256๖

1 4 1,689,800 1,698,800

 - กจิกรรมหลัก ๑.๑ อบรมสร้างอาชีพและ
สร้างรายได้

สนง.สาธารณสุขจงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

1,689,800 1,698,800
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยทุธศาสตรช์าติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

๒. โครงการที ่2 โครงการพ้ืนทีส่รา้งสรรค์
ส าหรบัเด็กและเยาวชน

ส้านักงานพฒันาสังคม
และความมัน่คงของ
มนุษย์จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

4,329,900 4,329,900

 - กจิกรรมหลัก ๒.๑ พืน้ทีส่ร้างสรรค์ส้าหรับ
เด็กและเยาวชน

1 4 4,329,900 4,329,900

๓. โครงการที ่3 โครงการปันสุขผู้สูงวัยสาย
สายใยกาฬสินธุ์ ๔.๐

ส้านักงานพฒันาสังคม
และความมัน่คงของ
มนุษย์จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

5,234,000 5,234,000

 - กจิกรรมหลัก ๓.๑ ปนัสุขผู้สูงวัยสานสายใย
ชาวกาฬสินธ์ุ ๔.๐

1 4 5,234,000 5,234,000

๔. โครงการที ่๔ โครงการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการและองค์กรเครอืข่ายคนพิการ
จงัหวัดกาฬสินธุ์

5,051,800 440,000 440,000 440,000 440,000 6,811,800

 - กจิกรรมหลัก ๔.๑ พฒันาศักยภาพคนพกิาร
ผู้ดูแลคนพกิารและองค์กรเครือข่ายคนพกิาร
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

1 4 ส้านักงานพฒันาสังคม
และความมัน่คงของ
มนุษย์จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

4,611,800 4,611,800

 - กจิกรรมหลัก ๔.2 พฒันาศักยภาพคนพกิาร
ในพืน้ทีจ่งัหวัดกาฬสินธ์ุ

3 4 อบจ.กาฬสินธ์ุ 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 2,200,000

๕. โครงการที ่5 โครงการพัฒนาระบบ
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลจงัหวัด
กาฬสินธุ์ สูส่ังคมไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง

3,714,000 3,714,000

 - กจิกรรมหลัก ๕.๑ พฒันาระบบกองทนุ
สวัสดิการชุมชนต้าบลจงัหวัดกาฬสินธ์ุ สู่สังคม
ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง

1 4 ส้านักงานพฒันาสังคม
และความมัน่คงของ
มนุษย์จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

3,714,000 3,714,000

๖. โครงการที ่6 เสรมิสรา้งการรบัรู้เยาวชน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พ้ืนทีเ่สีย่งอุทกภัยสูงในจงัหวัดกาฬสินธุ์

780,000 780,000

 - กจิกรรมหลัก ๖.๑  สร้างเสริมการรับรู้ให้
เยาวชนด้านการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย

1 1 ส้านักงานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

780,000 780,000

หน้าที ่137



แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยทุธศาสตรช์าติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

๗. โครงการที ่7 “ด่านครอบครวั รั้วชุมชน
แห่งความปลอดภัย”“ด่านครอบครวั รั้ว
ชุมชนแห่งความปลอดภัย”

2,077,200 2,077,200

 - กจิกรรมหลัก ๗.๑   ยกระดับ “ด่าน
ครอบครัว ร้ัวชุมชนแหง่ความปลอดภัย”

1 4 สนง.ปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารรภัย
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

2,077,200 2,077,200

8. โครงการที ่๘ ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจติ
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพ้ืนทีจ่งัหวัดกาฬสินธุ์

สนง.ปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารรภัย
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

2,340,700 2,340,700

๙. โครงการที ่๙ ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE
 จงัหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 1 2,138,700 2,138,700

 - กจิกรรมหลัก ๙.๑ ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติดตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE
 จงัหวัดกาฬสินธ์ุ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

1 1 ส้านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

1,837,900 1,837,900

 - กจิกรรมหลัก ๙.๒ การใหค้้าปรึกษาเชิง
จติวิทยาเพือ่พฒันาความคิด ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ส้าหรับสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE พร้อมครอบครัว

1 1 ส้านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

270,800 270,800

๑0. โครงการที ่1๑ อบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครคุมประพฤติเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท าผิดในชุมชนอยา่งมืออาชีพ

111,100 111,100

 - กจิกรรมหลัก ๑๑.๑ อบรมพฒันาศักยภาพ
อาสาสมัครคุมประพฤติเพือ่การแกไ้ขฟืน้ฟู
ผู้กระท้าผิดในชุมชนอย่างมืออาชีพ

1 4 ส้านักงานคุมประพฤติ
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

111,100 111,100

๑1. โครงการที ่๑1  ส่งเสรมิสรา้งสังคม
สงบสุข

8,599,300 8,599,300

 - กจิกรรมหลัก ๑1.๑ ส่งเสริมสร้างสังคมสงบ
สุข

1 1 ทีท่้าการปกครองจงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

8,599,300 8,599,300
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยทุธศาสตรช์าติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

๑2. โครงการที ่12 ปูองกันความมัน่คง
ปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน

11,792,100 11,792,100

 - กจิกรรมหลัก ๑2.๑ ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
(CCTV)  เพือ่ปอ้งกนัปญัหาอาชญากรรม

1 1 ต้ารวจภูธรจงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

11,792,100 11,792,100

๑3. โครงการที ่๑3 ยติุธรรมสรา้งสุขลด
ความเหลือ่มล้ า เสรมิสรา้งความมัน่คง
ปลอดภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น
ของประชาชน

525,000 525,000

๑3.๑ กจิกรรมหลัก ๑3.๑ สร้างสุขลดความ
เหล่ือมล้้า เสริมสร้างความมัน่คงปลอดภัยและ
แกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน

1 4 ส้านักงานยุติธรรม
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

525,000 525,000

๑๔.โครงการที ่14 ยกระดับเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

1,395,000 1,395,000

 - กจิกรรมหลัก ๑๔.๑ ยกระดับเพือ่เพิม่
ศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

1 2 ส้านักงานพฒันาฝีมือ
แรงงานจงัหวัดกาฬสินธ์ุ

1,395,000 1,395,000

15 โครงการที ่๑5 พัฒนายวุเกษตรกร
อัจฉรยิะยคุใหม่ก้าวทันในศตวรรษที ่21 
(Young  Smart Famer )

1,441,600 1,441,600

 - กจิกรรมหลัก ๑๕.๑ ใหค้วามรู้ ความเข้าใจ
และฝึกทกัษะเกษตรอจัฉริยะ คือใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาเปน็ส่วนหนึง่ในกระบวนการ
ผลิตในทกุๆ ขั้นตอน ต้ังแต่ขั้นตอนการเตรียม
เมล็ด การเตรียมดิน ไปจนถึงการปลูก การเกบ็
เกีย่วและการจ้าหน่าย

1 3 ส้านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

1,441,600 1,441,600

1๖ โครงการที ่๑๖ หลักสูตรเช่ือมโยง
การศึกษากาฬสินธุ์แซนด์บ็อกซ์ 
(Continuous and Linking Curriculum 
Sandbox) 

1,243,900 1,243,900
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยทุธศาสตรช์าติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

 - กจิกรรมหลัก ๑6.๑ พฒันาหลักสูตรต่อเนือ่ง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพืน้ฐานกบัอาชีวศึกษา
และอดุมศึกษา

1 3 ส้านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

1,243,900 1,243,900

๑๗ โครงการที ่๑๗ ส่งเสรมิพัฒนาการสมวัย
 และสรา้งภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัยกาฬสินธุ์

2,041,500 2,041,500

 - กจิกรรมหลัก ๑๗.๑ พฒันาเด็กปฐมวัยใน
สานศึกษาและสถานพฒันาเด็กฯ สร้าง
ภูมิคุ้มกนั สู่ฐานคนดีทีเ่ข้มแข็ง

1 3 ส้านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดกาฬสินธ์ุ

2,041,500 2,041,500

18 โครงการที ่18 พัฒนากาฬสินธุ์ เป็น
สังคมมัน่คง สงบสุข ลดความเหลือ่มล้ า 
หลุดพ้นความยากจน พ่ึงตนเองได้

4,452,600 4,452,600

 - กจิกรรมหลัก ๑๘.๑  ยกระดับคุณภาพชีวิต
ครัวเรือนยากจนขั้นพืน้ฐาน

1 3 ทีท่้าการปกครองจงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

4,452,600 4,452,600

โครงการค่าใช้จา่ยในการบรหิารงานจงัหวัด
แบบบูรณาการ

1 6 10,000,000 10,000,000

งบจงัหวัด 19 โครงการ (รวมงบบูรณาการ 
ฯ) 18 กิจกรรมหลัก

58,527,200 58,527,200

งบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 โครงการ 1
 กิจกรรมหลัก

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 2,200,000

รวมทัง้สิน้ 19 โครงการ 18 กิจกรรมหลัก 58,967,200 440,000 440,000 440,000 440,000 60,727,200

รวมทัง้สิน้ งบจงัหวัด 31 โครงการ 38 
กิจกรรมหลัก

605,785,000 605,785,000

รวมทัง้สิน้ งบกระทรวง กรม 1 โครงการ 7 
กิจกรรมหลัก

3,327,565,500 3,327,565,500

รวมทัง้สิน้ งบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
5 โครงการ 9 กิจกรรมหลัก

1,067,052,342 1,067,052,342
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเนน้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

        แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรด้ังเดิมพัฒนา             
                   สู่เกษตรสมัยใหม่รองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ 1 ยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต สู่เกษตรอินทรีย์ 

 

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

       จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นท่ี 4,341,716 ไร่ มีพื้นท่ีการเกษตรประมาณ 
2,325,095 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  53.55 ของพื้นท่ีท้ังหมด ครัวเรือนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร จากข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร ปี 2563 มีเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกร จ านวน 159,021 
ครัวเรือน มีสินค้าเกษตรท่ีส าคัญประกอบด้วย ข้าว อ้อยโรงงงาน มัน
ส าปะหลัง ไก่ โคเนื้อ ปลานิล และกุ้งก้ามกราม ท้ังนี้ด้วยสภาวะการ
เปล่ียนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและความผันผวนของราคาสินค้า
เกษตร สินค้าเกษตรมีราคาตกต่ า ถือเป็นความเส่ียงหนึ่งของเกษตรกร 
ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ ท่ีส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร รวมถึงผู้ผลิตยังขาดความรู้ ทักษะและความ
ช านาญในการผลิต การพัฒนาคุณภาพการผลิตสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
ต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่ าขาดอ านาจในการต่อรอง ท าให้
เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนและภาระหนี้สิน 
       เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดภายใต้โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต 
(Kalasin Green Market) 
ซึ่งได้สนับสนุนส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่การส่งเสริมยังไม่คลอบคลุมพื้นท่ี จึงวางแผนการพัฒนาให้เกิด
ความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนและจัดท าโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์
กรีนมาร์เก็ต สู่เกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตให้กับเกษตรกร 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการท าการเกษตร และ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร มุ่งเน้นสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพ 
(Product Champion) ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล สมุนไพร รวมถึงพืชเศรษฐกิจ

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการที่ 1 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ใหม่ ซึ่งเป็นพืชทางเลือกของจังหวัดกาฬสินธุ์ท่ีมีศักยภาพในการผลิตใน
พื้นท่ีหลายอ าเภอ โดยใช้ตลาดน าการผลิต และสร้างกระแสการบริโภค
สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ มุ่งหวังให้เกษตรกรมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและวิธีคิดในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ ช่วย
ลดต้นทุนการผลิต สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร 
สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของจังหวัด 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านการเกษตรเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 
5.  พื้นที่เป้าหมาย  ทุกอ าเภอในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ 
6. กิจกรรมหลัก  
 6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชผัก สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผัก ด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร 
1.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านการ
ผลิตพืชผักปลอดภัย 
1.3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรมืออาชีพ ด้านการผลิตพืชปลอดภัย ขยายผล
การพัฒนาสู่ชุมชน 
1.4 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาการแปรรูป
สินค้าเกษตร 
1.5 พัฒนาแปลงต้นแบบด้านการผลิตพืชผักปลอดภัยมูลค่าสูงในพื้นท่ี
โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
1.6 กลุ่มต้นแบบการใช้ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติ 
1.7 การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (พืชผัก / สมุนไพร) 
1.8 พัฒนายกระดับ Smart Farmer/Smart OTOP/Smart SMEs สู่
ตลาดสากล แบบครบวงจร 
     1.8.1 อบรมพัฒนายกระดับ Smart Farmer/Smart OTOP/ Smart 
SMEs เข้าสู่มาตรฐาน GMP สู่ตลาดสากล แบบครบวงจร 
     1.8.2 อบรมพัฒนาโรงคัดบรรจุผักผลไม้สดและฉลากให้ผ่านมาตรฐาน 
อย. 
     1.8.3 ตรวจประเมินมาตรฐานสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปและโรงคัด
บรรจุผักและผลไม้สด 
     1.8.4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ Smart Tech ส าหรับ 
Smart Farmer/Smart OTOP/Smart SMEs จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 

    งบประมาณ (งบจังหวัด) 
    ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
    หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1.9 พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มและการสร้างเครือข่ายในพื้นท่ีท่ี
โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
1.10 ส่งเสริมการจัดระบบอนุรักษ์ ดินและน้ าในพื้นท่ีท าการเกษตร 
15,601,800 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
1) เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 
3) ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธุ์ 
4) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
5) สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
1) ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 
3) สถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธุ์ 
4) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
5) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผล สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ (งบจังหวัด) 
ผู้รับผิดชอบ 
 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ผล ด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร 
2.2 ส่งเสริมการจัดการศัตรูไม้ผลแบบผสมผสาน 
2.3 ศึกษาดูงานการผลิตไม้ผลเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับ
กลุ่มเกษตรกร      (3 วัน 2 คืน) 
2.4 แปลงต้นแบบไม้ผลแปลงใหญ่ในพื้นท่ีโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิง
เปือย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2.5 การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (ไม้ผล) 
2.6 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
2.7 ติดตามให้ค าปรึกษา แนะน า 
3,072,500 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
1) เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๒) อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๑) ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๒) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพร สู่สากล 
  
 
 
 

3.1 พัฒนายกระดับเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยสู่สากลแบบครบวงจร  
    3.1.1 ประชุมคณะกรรมการเกษตรอินทรีย์ 
    3.1.2 จัดซื้อสมุนไพรขิง กระชาย ฟูาทะลายโจร 
    3.1.3 อบรมเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรแบบอินทรีย์ หลักสูตร 5 วัน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 งบประมาณ (งบจังหวัด) 
    ผู้รับผิดชอบ 
 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

    3.1.4 อบรมและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพร 
หลักสูตร 2 วัน 
    3.1.5 การตรวจวิเคราะห์สาระส าคัญ 
    3.1.6 แปรรูปสมุนไพรขิง กระชาย ฟูาทะลายโจร 
    3.1.7 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้าง Product of Kalasin ผลิตภัณฑ์
ไร้สารพิษ 
    3.1.8 การจัดท าบรรจุภัณฑ์ สร้าง Product of Kalasin ผลิตภัณฑ์ไร้
สารพิษ 
    3.1.9 การสร้างช่องทางการจ าหน่าย การจับคู่ธุรกิจระหว่างกลุ่มปลูก
สมุนไพรกับโรงงานผลิตยาสมุนไพรและแหล่งแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร  หลักสูตร 2 วัน 
3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้กลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพร สรา้งความมั่นคงฐานราก
การผลิต 
3.3 แปลงต้นแบบส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรในพื้นท่ีโครงการพัฒนาแก้ม
ลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3,180,700 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๒) เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2) ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 พัฒนาแหล่งน้ าเพือ่เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัย 
  
 
 
 
 งบประมาณ (งบจังหวัด)  
    ผู้รับผิดชอบ 
 
 
   หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผัก / สมุนไพร 
4.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไม้ผล 
4.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบน้ าเพื่อการเกษตร 
4.4 แก้มลิงบ้านกุดขอนแก่น ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 
55,235,200 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
๑) ผู้อ านวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 
๒) เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๓) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
๑) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 
๒) ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๓) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 ประชาสัมพันธ์โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต 
 
 
 
 
 
 งบประมาณ (งบจังหวัด) 
    ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

5.1 งานประชาสัมพันธ์และการเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 
5.2 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ
กาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต 
     5.2.1 ผลิตสกู๊ปข่าวโทรทัศน์       
     5.2.2 ผลิตสกู๊ปข่าวโทรทัศน์ (สปอตโฆษณา)   
     5.2.3 น าส่ือมวลชนลงพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ Kalasin green 
market 
2,631,300 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
1) เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
1) ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  

6.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 อ านวยการติดตามโครงการ และติดตามผลการด าเนินงาน 
  
 
 
 
 งบประมาณ (งบจังหวัด) 
     ผู้รับผิดชอบ 
 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

6.1 อ านวยการติดตามโครงการ 
6.2 ติดตามผลการด าเนินงาน 
 
 
159,000 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
๑) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๒) เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๑) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  
๒) ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  

6.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
      งบประมาณ (อปท.) 
     ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
49,960,000 บาท ๕ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาขาม อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เทศบาลต าบลนาขาม อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
      งบประมาณ (อปท.) 
     ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
47,510,000 บาท ๕ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 
นายก อบต.กุดค้าว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
      งบประมาณ (อปท.) 
      ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
15,100,500 บาท  ๕ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 
นายกเทศมนตรีต าบลหลักเมือง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เทศบาลต าบลหลักเมือง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 
      งบประมาณ (อปท.) 
      ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
2,500,000 บาท ๕ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 
นายก อบต.โพนงาม อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 
      งบประมาณ (อปท.) 
     ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
5,000,000 บาท ๕ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 
นายก อบต. โคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.12 กิจกรรมหลักท่ี 12 
      งบประมาณ (อปท.) 
      ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
7,500,000 บาท ๕ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 
นายกเทศมนตรีต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.13 กิจกรรมหลักท่ี 13 
       งบประมาณ (อปท.) 
       ผู้รับผิดชอบ 
   หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
12,500,000 บาท ๕ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 
นายก อบต.ล าชี อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าชี อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

6.14 กิจกรรมหลักท่ี 14 
       งบประมาณ (อปท.) 
       ผู้รับผิดชอบ 
   หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
2,500,000 บาท ๕ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 
นายก อบต.แจนแลน อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแจนแลน อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.15 กิจกรรมหลักท่ี 15 
       งบประมาณ (อปท.) 
       ผู้รับผิดชอบ 
   หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
5,000,000 บาท ๕ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เทศบาลต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.16 กิจกรรมหลักท่ี 16 
       งบประมาณ (อปท.) 
       ผู้รับผิดชอบ 
   หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
5,000,000 บาท ๕ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 
นายก อบต. เหล่ากลาง อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.17 กิจกรรมหลักท่ี 17 
       งบประมาณ (อปท.) 
       ผู้รับผิดชอบ 
   หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
2,500,000 บาท ๕ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 
นายกเทศมนตรีต าบลฆ้องชัยพัฒนา อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.18 กิจกรรมหลักท่ี 18 
       งบประมาณ (อปท.) 
       ผู้รับผิดชอบ 
   หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
2,500,000 บาท ๕ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 
นายกเทศมนตรีต าบลโคกศรี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เทศบาลต าบลโคกศรี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.19 กิจกรรมหลักท่ี 19 
       งบประมาณ (อปท.) 
       ผู้รับผิดชอบ 
   หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
7,500,000 บาท ๕ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าคันโท อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เทศบาลต าบลท่าคันโท อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน 1) ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 
3) สถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธุ์ 
4) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
5) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
6) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
7) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 
8) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
9) ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
10) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
11) เทศบาลต าบลนาขาม อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
12) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
1๓) เทศบาลต าบลหลักเมือง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
14) อบต.โพนงาม อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์
15) อบต.โคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
16) เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
17) อบต.ล าชี อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
18) อบต.แจนแลน อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
19) เทศบาลต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
20) อบต.เหล่ากลาง อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
21) เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
22) เทศบาลต าบลโคกศรี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
23) เทศบาลต าบลท่าคันโท อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2570 
9.  งบประมาณ จ านวน 354,277,300 บาท  
10.  ผลผลิต (Output) ๑. มีปริมาณสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
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หัวข้อ รายละเอียด 
2. สามารถพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. รายได้ภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น 
2. เพิ่มปริมาณและคุณภาพอาหารปลอดภัยของจังหวัด 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเนน้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

        แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรด้ังเดิมพัฒนา สู่เกษตรสมัยใหม่ 
                                   รองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ 2 เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ 
2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล      ข้าวเป็นพืชอาหารหลักและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีท ารายได้

ในอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยแต่ละปีท ารายได้ให้กับประเทศปี
ละประมาณ 200,000 ล้านบาท แต่ในสถานการณ์การปัจจุบัน
การส่งออกข้าวมีภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งตลาดภายในและ
ภายนอกประเทศ ประกอบกับหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศใน
แถบเอเชียมีศักยภาพในการผลิตข้าวท่ีสูงขึ้นท้ังด้านปริมาณและ
คุณภาพ ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่าประเทศไทยท าให้ส่งผล
กระทบต่อราคาการจ าหน่ายข้าวไปยังต่างประเทศของไทยที่มี
ราคาแพงกว่าประเทศอื่นๆ ในระดับคุณภาพท่ีใกล้เคียงกัน ดังนั้น
จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศท่ีมีการพัฒนาระบบ
มาตรฐานการผลิตข้าวและเทคโนโลยีการผลิตท่ีก้าวหน้ากว่า
ประเทศอื่นในการผลิตข้าวท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยและประเทศท่ี
มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงเข้าสู่สังคมของการเป็นผู้สูงอายุซึ่งต้องหัน
มาดูแลสุขภาพ ใส่ใจกับการรับประทานอาหารปลอดสารเคมีมาก
ขึ้น การผลิตข้าวตามข้อก าหนดมาตรฐานข้าวอินทรีย์และได้รับการ
รับรองมาตรฐานจึงสามารถตอบสนองผู้บริโภคในกลุ่มนี้ได้ ซึ่ง
นับวันจะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์ปริมาณ
ผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในระบบมาตรฐานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (มกษ.9000 เล่ม 4 ปี 2553) โดยกรมการ
ข้าว จ านวน 19,000 ไร่ นอกจากนี้การผลิตข้าวอินทรีย์ยังเป็น
การรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสมดุล ไม่ส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อสุขภาพเหมาะกับการอยู่อาศัย และลดการถูกกีดกันทางการค้า
ของประเทศต่างๆ ท่ีใส่ใจสภาพแวดล้อม ซึ่งท าให้ประเทศไทย

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) โครงการที่ ๒ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
สามารถส่งออกข้าวอินทรีย์ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศได้มากขึ้น 
     จากแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด้าน
เกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเน้นสร้างงานสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรในชุมชน โดยเน้นการพัฒนาแบบ Area-based 
Approach ในภารกิจแปลงใหญ่ ศูนย์ข้าวชุมชน และศูนย์ ศพก. 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีเปูาหมายและพื้นท่ีอื่น ๆ  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ ามีความส าคัญต่อต่อการพัฒนาศักยภาพ 
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการภาคการเกษตร ประกอบกับ
สถานการณ์ภัยแล้งท่ีรุนแรงในสภาวะปัจจุบัน ท าให้เกษตรกรขาด
แคลนแหล่งน้ าในการท าการเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ท่ีดินให้กับเกษตรกรเพื่อผลิตสินค้าเกษตร จ าเป็นต้องมีน้ าเพียงพอ
ส าหรับใช้ตลอดฤดูกาลเพาะปลูกหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ในช่วงฤดูแล้ง การสนับสนุนเกษตรกรให้มีสระน้ าในไร่นาเป็น
ปัจจัยพื้นฐานท่ีภาครัฐพึงสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกรพึ่งตนเองด้ามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ความความมั่นคงทางอาหาร  
     นอกจากนี้  สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภาค
แรงงานและภาคการเกษตรโดยเฉพาะมีแรงงานท่ีเป็นลูกหลาน
เกษตรกรได้กลับคืนถิ่นสู่ภาคการเกษตรจ านวนมาก การท่ีภาครัฐ
สนับสนุนแหล่งน้ าให้เกษตรกรรายครัวเรือนจะเป็นขวัญก าลังใจ
ให้กับเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างแรงจูงใจให้กับ
ลูกหลานเกษตรกรท่ีสนใจจะกลับบ้านเพื่อร่วมสร้างอาชีพสร้าง
รายได้กับครอบครัว 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ คุณภาพดีให้
เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
2) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวอินทรีย์คุณภาพดี 
3) สร้างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกรรมในระดับครัวเรือน 
4) เตรียมการรองรับแรงงานคืนถิ่นสู่ภาคการเกษตร 
5) เพื่อบริหารจัดการน้ าให้มีปริมาณท่ีเพียงพอ 
6) เพื่อลดปัญหาการเผาตอซังข้าวในไร่นาท่ีเป็นสาเหตุฝุุน PM 
2.5 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ได้ 4 แห่ง มีเมล็ดพันธุ์ข้าว

อินทรีย์คุณภาพดี 400 ตัน  
2. เครือข่ายแปลงนาปลอดการเผาเพิ่มข้ึน 4 อ าเภอ 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  อ.เขาวง อ.กุฉินารายณ์ อ.นาคู อ.ห้วยผ้ึง อ.กมลาไสย อ. เมือง
กาฬสินธุ์ อ.ฆ้องชัย    อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6. กิจกรรมหลัก  
    6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
         งบประมาณ (งบจังหวัด) 
        ผูรั้บผิดชอบ 
        หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ 
24,138,400  บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 
 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน 1) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 
2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 
3) ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
4) สถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธุ์ 
5) ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 
6) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 
7) ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
8) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
9) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
10) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 
2566) 

9.  งบประมาณ จ านวน  24,138,400 บาท  
(ยี่สิบส่ีล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 

10.  ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกรได้รับความรู้จากการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
อินทรีย์ และสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์คุณภาพดี 
ภายในชุมชน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
2.เกษตรกรมีรายได้เสริมและสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนจาก
การเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ีได้รับการ
ส่งเสริม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ศูนย์ข้าวชุมชนมีความเข้มแข็งในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์
คุณภาพดีไว้ใช้เอง สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้พื้นท่ีใกล้เคียง
ได้เพียงพอต่อความต้องการ และสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน มี
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หัวข้อ รายละเอียด 
ความรู้และแนวทางในการพัฒนาการผลิตและการตลาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวอินทรีย์คุณภาพดี และการบริหารจัดการองค์กรศูนย์
ข้าวชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเนน้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

        แนวทางการพัฒนาที่ 2 การวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิต แปรรูป การบรรจุ มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัย  
                                    ผลิตภัณฑ์  ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพระดับสูง เพื่อการส่งออกและรองรับตลาด 
                                    สมัยใหม่ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจ/สหกรณ์/ผู้ประกอบการใหม่ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและ 
                             ระบบบัญชี เพื่อด าเนินกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ 3 ผลิตสินค้าประมงปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ประเทศไทยไดก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาประเทศโดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแลว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

แผนพัฒนาก ลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนกลาง          
พ.ศ.2566-2570 เปูาหมายการพัฒนาจังหวัด “เติบโตด้วยเศรษฐกิจ      
แห่งอนาคต สังคมมั่นคงอย่างยั่งยืน”  

แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2566-2570 เปูาหมายการพัฒนา
จังหวัด “มั่งค่ังด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเท่ียววิถีใหม่ ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง” 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพท่ีมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรและส่งเสริมให้เกษตรกร
ด้ังเดิมพัฒนา สู่เกษตรสมัยใหม่รองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
     นโยบายรัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญในการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ี
เหมาะสมด้วยวิธีต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มใน
สินค้าเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้กลไก
การตลาด ดูแลสินค้าเกษตรพร้อมท้ังส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนการจัดหาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน
โดยด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ า เพิ่มปริมาณแหล่งน้ าต้นทุน  ซึ่ง เป็น
ปัจจัยพื้นฐานทางการผลิตภาคเกษตร เพื่อน าไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่ งยืน  ซึ่ งตามนโยบายการบริหาร จัดการน้ า เพื่ อการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพคุ้มค่าการลงทุนของภาครัฐ โดยน้อมน าเอาแนวทางเศรษฐกิจ

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการที่ 3 
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หัวข้อ รายละเอียด 
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์มีแหล่งน้ าจัดหาโดยกรม
พัฒนาท่ีดิน และแหล่งน้ าโดยกรมชลประทาน กระจายอยู่ทุกอ าเภอ เพื่อ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ าได้เต็มศักยภาพ จึงได้เสนอโครงการผลิตสินค้าประมง
ปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการสร้างอาชีพการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคการเกษตร ในการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ าให้เต็มศักยภาพ และการด าเนินงานในกิจกรรมการ
ขยายผลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน    

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างอาหาร ให้เกษตรกรประมงในพื้นท่ี
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ าและลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน
เกษตรกร 
3.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ประมงท่ีถูกสุขลักษณะให้กับชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. เกษตรกร จ านวน 1,000 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉล่ียครัวเรือนละ 
4,900 บาท/ครัวเรือน/ปี  ท าการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มข้ึนร้อยละ 80  
2. กลุ่มเกษตรกร จ านวน 18 กลุ่ม 450 ราย สามารถเพาะพันธุ์ลูกปลาได้ 
เฉล่ียกลุ่มละ 500,000 ตัว ปล่อยสู่แหล่งน้ า 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  18 อ าเภอ ได้แก่ เมืองกาฬสินธุ์ นามน กมลาไสย ร่องค า กุฉินารายณ์       
เขาวง ยางตลาด ห้วยเม็ก สหัสขันธ์ ค าม่วง ท่าคันโท หนองกุงศรี สมเด็จ 
ห้วยผ้ึง สามชัย นาคู ดอนจาน ฆ้องชัย  

6. กิจกรรมหลัก  
     ๖.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 
           งบประมาณ (งบจังหวัด) 
           ผู้รับผิดชอบ 
           หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ผลิตสินค้าประมงปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4,386,300 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ ์

7.  หน่วยงานด าเนินงาน 1) ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ 

8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566) 
9.  งบประมาณ 4,386,300 บาท 

(สี่ล้านสามแสนแปดหม่ืนหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 
10.  ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกรสามารถผลิตสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น จากการเล้ียงปลาในบ่อดินเฉล่ีย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
50 กิโลกรัมต่อราย ขายกิโลกรัมละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท การ
เล้ียงปลาดุกในกระชังเฉล่ีย 40 กิโลกรัมต่อราย ขายกิโลกรัมละ 60 บาท 
เป็นเงิน 2,400 บาท เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉล่ีย 4,900 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี สร้างมูลค่ารวม 4,900,000 บาท   
2. กลุ่มเกษตรกร จ านวน 18 กลุ่ม 450 ราย สามารถเพาะพันธุ์ลูกปลา
วัยอ่อนได้ เฉล่ียกลุ่มละ 500,000 ตัว ปล่อยสู่แหล่งน้ า 18 แห่ง เพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ า จ านวนเฉล่ีย 1,000 กิโลกรัมต่อแห่ง สร้าง
มูลค่ารวม 900,000 บาท 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เกษตรกรใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าได้เต็มศักยภาพ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ประมง มีรายได้เพิ่มข้ึน และมีปริมาณสัตว์น้ าในแหล่งน้ าเพิ่มมาก
ขึ้น สร้างความมั่นคงทางอาหาร เกษตรกรมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉล่ียต่อคนต่อปีเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกร
สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์น้ าได้อย่างยั่งยืนต่อไปได้ 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเนน้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

        แนวทางการพัฒนาที่ 2 การวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิต แปรรูป การบรรจุ มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัย  
                                    ผลิตภัณฑ์  ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพระดับสูง เพื่อการส่งออกและรองรับตลาด 
                                    สมัยใหม่ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจ/สหกรณ์/ผู้ประกอบการใหม่ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและ 
                             ระบบบัญชี เพื่อด าเนินกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ 4 ส่งเสริมเล้ียงกุ้งก้ามกรามปลอดภัย  

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ประเทศไทยไดก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-
2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการก าหนดเปูาหมายการพัฒนา
ประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ให้ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแลว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยภาคการเกษตรอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันหลักการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ เปูาหมายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พัฒนาให้
หลุดพ้นจากความยากจน สู่เปูาหมายการพึ่งพาตนเอง” การเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานอินทรีย์และอาหารปลอดภัย การ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
พ.ศ.2561-2565 วิสัยทัศน์ “นวัตกรรม ระบบราง อุตสาหกรรม
การเกษตร เช่ือมโยงการบริการ การท่องเท่ียว และโลจิสติกส์” การ
พัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้
สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2561-2565 เปูาหมาย

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการที่ 4 
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หัวข้อ รายละเอียด 
การพัฒนาจังหวัด “มั่งค่ังด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง” 
การพัฒนาศักยภาพท่ีมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรและส่งเสริมให้เกษตรกร
ด้ังเดิมพัฒนา สู่เกษตรสมัยใหม่รองรับกิจกรรมเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 
          กุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจท่ีเกษตรกรให้ความสนใจ
ในการเล้ียงเป็นอาชีพ แต่ในการเล้ียงโดยท่ัวไปของเกษตรกรจังหวัด
กาฬสินธุ์จะได้กุ้งขนาด 25 – 30 ตัวต่อกิโลกรัม ใช้ระยะเวลาการ
เล้ียง ๔ – ๕ เดือน ได้กุ้งขนาดเล็กและผลผลิตต่อไร่ต่ าเฉล่ีย ๑๒๐ 
กิโลกรัมต่อไร่ ราคาขายอยู่ ท่ี  ๒๕๐ – ๒๘๐ บาทต่อกิโลกรัม  
เกษตรกรได้ก าไรน้อย โดยท่ัวไปเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วน
ใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจการเล้ียงกุ้งก้ามกราม ไม่มีการจัดการ
ฟาร์มท่ีถูกต้อง ท าให้ประสบปัญหาในการเล้ียง ต้นทุนการเล้ียง
สูงขึ้น ผลผลิตต่ าลง และมีรายได้ลดลง จึงต้องมีการพัฒนาความรู้
เกษตรกรให้เข้าใจการเล้ียงกุ้งก้ามกรามและการจัดการฟาร์มท่ีดี 
เพื่อเพิ่มผลผลิต ผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดท่ีใหญ่ขึ้นและสร้างมูลค่าให้
สูงขึ้น  
ส่วนการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ าเขื่อนล าปาว ซึ่งเป็น
แหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งกุ้ง 
ก้ามกรามสามารถเจริญเติบโตได้ดี ท าให้เกษตรกรสามารถจับกุ้ง
ก้ามกรามมาบริโภคและจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก ขนาดต้ังแต่ ๕-10 
ตัว/กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 500-600 บาท คิดเป็นมูลค่า 
3,500,000 บาท (คิดท่ีอัตรารอดร้อยละ 2 ในจ านวนกุ้งท่ีปล่อย 
3,500,000 ตัว ในการเจริญเติบโต 1 ปี)   เพราะมีอาหารอุดม
สมบูรณ์และพื้นท่ีเขื่อนล าปาวมีพื้นท่ีกว่า  ๒๘๐ ,๐๐๐  ไร่ ซึ่ง
หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้อจ ากัด มีศักยภาพใน
การผลิตกุ้งก้ามกรามได้ในปริมาณท่ีน้อย จึงไม่เพียงพอในการปล่อย
ลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ จึงของบจังหวัดเพื่อจัดซื้อกุ้งก้ามกรามปล่อย
ในเข่ือนล าปาวกาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติท่ีมี
ประโยชน์ต่อประชาชนท่ีอยู่รอบเขื่อนล าปาวและอีกหลายจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการท าการ
ประมงท่ีมีมูลค่าหลายล้านบาทต่อปี      

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างอาหาร ให้เกษตรกรประมงใน
พื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
2. เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ าและลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน
เกษตรกร 
3.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ประมงท่ีถูกสุขลักษณะให้กับชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผู้
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. เกษตรกร จ านวน 1,000 ราย มีรายได้เพิ่มข้ึนเฉล่ียครัวเรือนละ 
4,900 บาท/ครัวเรือน/ปี  ท าการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มข้ึนร้อยละ 80  
2. กลุ่มเกษตรกร จ านวน 18 กลุ่ม 450 ราย สามารถเพาะพันธุ์ลูก
ปลาได้ เฉล่ียกลุ่มละ 500,000 ตัว ปล่อยสู่แหล่งน้ า 
3. พื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน 1,150 ไร ่

5.  พื้นที่เป้าหมาย  พื้นท่ีอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอยางตลาด อ าเภอห้วยเม็ก อ าเภอ         
หนองกุงศรี อ าเภอสหัสขันธ์ อ าเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6. กิจกรรมหลัก  
    6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
          งบประมาณ (งบจังหวัด) 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการเล้ียงกุ้งก้ามกรามปลอดภัย 
42,408,000 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน 1) ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 

8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 
2566) 

9.  งบประมาณ 42,408,000 บาท 
(สี่สิบสองล้านสี่แสนแปดหม่ืนพนัสามร้อยบาทถว้น) 

10.  ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเล้ียงกุ้งก้ามกรามจ านวน 100 ราย 
มีผลผลิตสัตว์น้ าสูงขึ้น รักษา มาตรฐานฟาร์มอาหารปลอดภัย
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกษตรกรมีรายได้ท่ีมั่นคง เพิ่มปริมาณ สัตว์
น้ าท่ีเป็นอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและนักท่องเท่ียวในจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
2. ปริมาณสัตว์น้ าในเข่ือนล าปาวเพิ่มมากขึ้น ชาวประมงรอบอ่าง
เก็บน้ าเข่ือนล าปาวจ านวน          
541 ราย มีรายได้เพิ่มข้ึน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3. เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการมีผลผลิตทางการประมงท่ีสูงขึ้น มี
รายได้เพิ่มข้ึน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เกษตรกร น าความรู้ ท่ีได้จากการอบรมการเล้ียงกุ้งก้ามกราม
ปลอดภัย และได้รับมอบปัจจัยการผลิตน าไปปฏิบัติในพื้นท่ีบ่อของ
ตนเอง และยกระดับการผลิตกุ้งก้ามกรามจากแหล่งน้ า ซึ่งกุ้ง
ก้ามกรามจากแหล่งน้ าธรรมชาติมีความปลอดภัย มีมูลค่าสูงและเป็น
ท่ีต้องการของตลาด ผลผลิตกุ้งก้ามกรามท่ีได้ขายในพื้นท่ีจังหวัด
กาฬสินธุ์และใกล้เคียง เป็นการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร ส่งเสริมให้
กินกุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์มากขึ้น 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเนน้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

        แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรด้ังเดิมพัฒนา สู่เกษตรสมัยใหม่รองรับ 
                                    กิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียงโคเนื้อ จังหวัดกาฬสินธุ ์
2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ตามแผนพัฒนาชาติ 20 ปี รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจภาคเกษตร มีเปูาประสงค์เชิงนโยบาย  เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการ มูลค่าสินค้าเกษตร  และผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น  และมีนโยบาย
เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม  เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศและการ
ส่งออก เน้น    กลยุทธ์/วิธีการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต
สินค้าปศุสัตว์ให้สามารถแข่งขันได้  สอดคล้องตามความต้องการและ
กลไกตลาด  รวมท้ังเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในเรื่อง 
เงินทุน อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ ความรู้และเทคโนโลยี  การจัดการฟาร์ม  
เพื่อให้มีความสามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ และผลผลิตมีความปลอดภัย  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ท่ีจะมุ่งเน้นส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรปลอดภัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนา
ความสามารถในการผลิต การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรและ
เครือข่ายให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ผู้บริโภคมีความมั่นใจท่ีได้บริโภคสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยท่ีมีคุณภาพ ท าให้การผลิตสินค้าทางเกษตรกรรมของ
เกษตรกร จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการผลิต และ ท่ีส าคัญ
เกษตรกรได้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทางการค้าให้กับ
เกษตรกรไทย สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

ปัจจุบันประเทศไทยผลิตโคเนื้อได้ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของผู้บริโภค ประมาณ ๓ แสนตัวต่อปี จากความต้องการโค

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการที่ 5 
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หัวข้อ รายละเอียด 
เนื้อ ๑.๒ ล้านตัว (ผลิตโคได้ ๙ แสนตัว) อุตสาหกรรมโคเนื้อของไทยมี
มูลค่ารวมไม่ต่ ากว่า ๗ หมื่นล้านบาท ไทยเคยเป็นผู้ส่งออกโคมีชีวิตใน
ตลาดอาเซียนสร้างอาชีพมีรายได้เข้าประเทศมูลค่าไม่น้อยกว่า 
๑ ,๕๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันประเทศไทยได้ เข้ า สู่สภาวะวิกฤต
อุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อตกต่ าในยุคโลกาภิวัฒน์ย้อนหลัง ๑๐ ปี 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ
รุนแรงเพิ่มอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากอัตราการขยายตัวการบริโภค
ภายในเพิ่มสูงขึ้นในตลาดเนื้อคุณภาพสูง แต่ปริมาณการผลิตเนื้อโคไม่
เพียงพอและคุณภาพไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค สาเหตุหนึ่งท่ีส่งผลให้การผลิตโคเนื้อไม่เพียงพอและคุณภาพ
ไม่ ไ ด้ตามความต้องการของตลาดคือ รูปแบบการเ ล้ียงหรื อ
กระบวนการผลิตท่ียังไม่ ไ ด้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้ ทันสมัย 
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสังคมปัจจุบัน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อของ
เกษตรกร 
2. เพื่อเพิ่มปริมาณจ านวนโคเนื้อ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตลูก
โคเนื้อสายเลือดผสมยุโรป ซึ่งมีราคาสูงกว่าโคเนื้อสายพันธุ์โคพื้นเมือง 
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. เกษตรกร จ านวน 1,000 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉล่ียครัวเรือนละ 
4,900 บาท/ครัวเรือน/ปี  ท าการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มข้ึนร้อยละ 80  
2. กลุ่มเกษตรกร จ านวน 18 กลุ่ม 450 ราย สามารถเพาะพันธุ์ลูก
ปลาได้ เฉล่ียกลุ่มละ 500,000 ตัว ปล่อยสู่แหล่งน้ า 
3. พื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน 1,150 ไร ่

5.  พื้นที่เป้าหมาย  18 อ าเภอ  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
6. กิจกรรมหลัก  
   6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
        งบประมาณ (งบจังหวัด) 
        ผู้รับผิดชอบ 
        หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียงโคเนื้อ จังหวัดกาฬสินธุ์  
399,700 บาท 
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566) 
9.  งบประมาณ 399,700 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
(สามแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

10.  ผลผลิต (Output) 1. จ านวนโคเนื้อเพิ่มขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการให้พืชอาหารสัตว์
ท่ีคุณภาพและคุณค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
2. สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ภายในครัวเรือนให้กับเกษตรกรผู้ผลิต 
กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต  พัฒนาการผลิตจากสินค้าโคเนื้อและอาหาร
ปลอดภัย 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน ผลผลิตโคเนื้อที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพท าให้มีผลดีต่อสุขภาพ 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน  
                             และอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

       แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวหลัก ท้ังโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเท่ียว ชุมชนท่องเท่ียว กิจกรรม 
                                    การท่องเท่ียว สินค้าทางการท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ และยกระดับ 
                                  ภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเท่ียว และเช่ือมโยงโครงข่าย

ถนนสายหลัก 
2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล 

     หลักการและเหตุผล 
จากนโยบาย 11 ด้าน ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาวันท่ี 
12 กันยายน พ.ศ. 2557  ข้อ ๖.12  นโยบายการเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยระยะยาวท่ีต้องวางรากฐานเพื่อ
ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่ง   เพื่อเอื้ออ านวยต่อการลงทุนของภาคเอกชนแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ถูกก าหนดให้มุ่ง เน้นการ
ท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการ
ท่องเท่ียวให้ตอบสนองความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยง
แหล่งท่องเท่ียวให้หลากหลาย พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน 
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อให้สามารถท่องเท่ียวได้ท้ังปี 
รวมท้ังพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและเช่ือมโยงกับ
จังหวัดหลัก  ประกอบกับในด้านการลงทุนจังหวัดกาฬสินธุ์มีผลผลิต
ด้านการเกษตรท่ีเอื้อต่อการลงทุนจ านวนมาก เช่น อ้อย  มัน
ส าปะหลัง  ข้าว  เป็นต้น  ซึ่งสามารถผลักดันด้านการลงทุนให้
ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น  และท าให้จังหวัดกาฬสินธุ์มีการเติบโตได้
อีกมาก หากได้รับการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
เหมาะสม  และในด้านการท่องเท่ียว จังหวัดกาฬสินธุ์       มีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธร  ซึ่งเป็นแหล่ง

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการที ่๖ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ศึกษาซากดึกด าบรรพ์ของไดโนเสาร์และบรรพชีวินท่ีมีนักท่องเท่ียว
มาเยือนแต่ละปีเป็นจ านวนมากและยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีก าหนดให้จังหวัดกาฬสินธุ์มุ่งเน้นเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ของภาค   สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5  ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ 
คือ  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริม
การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 

 สรุปสาระส าคัญ 
    สภาพโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดกาฬสินธุ์  ยังคงไม่เอื้ออ านวย 
ต่อนักลงทุน  นักท่องเท่ียว  ท่ีต้องการเข้ามาลงทุนและเข้ามา
ท่องเท่ียวในจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากยังมีสภาพยังต้องได้รับการ
พัฒนา  บางเส้นทางยังไม่ได้มาตรฐาน  หากต้องการให้จังหวัดมี
การลงทุนมากขึ้น  และมีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นจะต้องพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเพื่อเอื้อต่อการค้า  การลงทุน  และ
การท่องเท่ียวซึ่งจะสนับสนุนให้นักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวจังหวัด
กาฬสินธุ์มากขึ้น   ปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงมีนักท่องเท่ียว/ผู้
มาเย่ียมเยือนไม่มากนัก  ในปี ในปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์มีจ านวน
ผู้เย่ียมเยือนเพิ่มข้ึนจากปี 2561 จ านวน 6,652 คน  หรือคิดเป็น
ร้อยละ +0.87  และมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น จ านวน 
18.78 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ +1.54 ส่วนใหญ่เป็น
นักทัศนาจรชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวไทย โดยมีค่าใช้จ่ายต่อหัว 
เพิ่มขึ้นจ านวน 11.08 บาท/คน/วัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
1.27 โดยค่าใช้จ่ายเฉล่ียผู้เย่ียมเยือน  ชาวต่างประเทศสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 
1,239.33 บาท/คน/วัน   
(ท่ีมา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานการค้า  การลงทุน  และการ
ท่องเท่ียว 
๒.เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
๓.เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
4.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

5.  กิจกรรมหลัก    
 

ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลให้
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ(งบจังหวัด) 
 ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

      หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่อการท่องเท่ียว 
110,800,000 บาท 1 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2570) 
1. นางดวงตา  พายุพล 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 
๒. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์  
    ต าแหน่ง  แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 
1. แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 
๒. แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ(งบจังหวัด) 
 ผู้รับผิดชอบ 

    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดกาฬสินธุ์ 
36,000,000 บาท 1 ปี (ตุลาคม 2565-กันยายน 2570) 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๖.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
    งบประมาณ (งบกรม) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดกาฬสินธุ์ 
150,000,000 บาท 1 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2570)  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

๖.4 กิจกรรมหลักที่ 4  
 
    งบประมาณ (งบจังหวัด) 
 ผู้รับผิดชอบ 
 

    หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงและติดต้ังไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการ
ท่องเท่ียว 
26,400,000 บาท 1 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2570) 
1. นางดวงตา  พายุพล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวง
กาฬสินธุ์ 
๒. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบท
กาฬสินธุ์ 
1. แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 
๒. แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 

๖.5 กิจกรรมหลักที่ 5  
 
    งบประมาณ (งบกรม) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงและติดต้ังไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการ
ท่องเท่ียว 
9,000,000 บาท 1 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2566) 
อธิบดีกรมทางหลวง 
กรมทางหลวง 

๖.6 กิจกรรมหลักที่ 6  
 
    งบประมาณ (อปท.) 
 ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงและติดต้ังไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการ
ท่องเท่ียว 
170,000,000 บาท 5 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2570) 
นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์การบรหิารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
    งบประมาณ (งบจังหวัด) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 
9,456,000 บาท 1 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2570) 
นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์  ต าแหน่ง  แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 
แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 

๖.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
    งบประมาณ (งบกรม) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

ปรับปรุงและเช่ือมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก 
2,309,597,000 บาท 1 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2566) 
นางดวงตา พายุพล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 
อธิบดีกรมทางหลวง 

๖.9 กิจกรรมหลักที่ 9  
    งบประมาณ (งบกรม) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงและเช่ือมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก 
1,83,330,000 บาท 1 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2570) 
นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์  
อธิบดีกรมทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 

6.10 กิจกรรมหลักที่ 10 
     งบประมาณ (อปท) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงและเช่ือมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก 
4,319,238,710 บาท ๕ ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2570)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.11 กิจกรรมหลักที่ 11 
    งบประมาณ (อปท.) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงและเช่ือมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก 
49,315,000 บาท 5 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2570)  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแจนแลน อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแจนแลน อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.12 กิจกรรมหลักที่ 12 
    งบประมาณ (อปท.) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงและเช่ือมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก 
49,070,000 บาท 5 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2570)  
นายกเทศมนตรีต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.13 กิจกรรมหลักที่ 13 
    งบประมาณ (อปท.) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงและเช่ือมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก 
10,000,000 บาท 5 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2570)  
นายกเทศมนตรีต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เทศบาลต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.14 กิจกรรมหลักที่ 14 
    งบประมาณ (อปท.) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงและเช่ือมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก 
58,515,000 บาท 5 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2570) 
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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6.15 กิจกรรมหลักที่ 15 
    งบประมาณ (อปท.) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงและเช่ือมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก 
45,980,000 5 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2570) 
นายกเทศมนตรีต าบลจุมจัง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เทศบาลต าบลจุมจัง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.16 กิจกรรมหลักที่ 16 
    งบประมาณ (อปท.) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงและเช่ือมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก 
209,300,000 5 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2570) 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๖.17 กิจกรรมหลักที่ 17 
    งบประมาณ (งบกรม) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าหลักและระบบป้องกันน้ าท่วมชุมชน 
590,000,000 บาท 1 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2570)  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

๖.18 กิจกรรมหลักที่ 18 
 
    งบประมาณ (งบกรม) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (ศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ์หลังเก่า) ระยะท่ี 2 
12,000,000 บาท 1 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2566)  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

6.19 กิจกรรมหลักที่ 19 
    งบประมาณ (งบกรม) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เปล่ียนแปลงระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
70,138,500 บาท 1 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2566)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

6.20 กิจกรรมหลักที่ 20 
    งบประมาณ (งบกรม) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ติดต้ังราวกนัอนัตราย 
3,500,000 บาท 1 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2566)  
อธิบดีกรมทางหลวง 
กรมทางหลวง 

6.21 กิจกรรมหลักที่ 21 
    งบประมาณ (อปท.) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
49,000,000 บาท 5 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2570) 
นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.22 กิจกรรมหลักที่ 22 
    งบประมาณ (อปท.) 
 ผู้รับผิดชอบ 
 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
3,350,000 บาท 5 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2570) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าไฮงาม อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าไฮงาม อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 



 
 

168 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
6.23 กิจกรรมหลักที่ 23 
    งบประมาณ (อปท.) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กอ่สรา้งสะพาน 
146,460,000 บาท 5 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2570) 
นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.24 กิจกรรมหลักที่ 24 
    งบประมาณ (อปท.) 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ก่อสร้างตลาดสดเพื่อการค้า 
25,000,000 5 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2570) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน 1. แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 
2. แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 
3. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 
4.. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
6. กรมทางหลวง 
7. กรมทางหลวงชนบท 
8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
9. องค์การบริหารส่วนต าบลแจนแลน อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

 
 
 
 

10. เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
11. เทศบาลต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
12. เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
13. เทศบาลต าบลจุมจัง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
14. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
15. องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าไฮงาม อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

8. ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570 

9.  งบประมาณ 8,645,453,210 บาท ๕ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 

10.  ผลผลิต (Output) โครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุงและมีมาตรฐาน 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ประชาชนท่ัวไปสัญจรเพื่อการท่องเท่ียว  สามารถเดินทางได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย 
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แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project idea) 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้า  

                       การลงทุน และอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวหลัก ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน ท่องเที่ยว 
                            กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าทางการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
                           และยกระดับภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ 7.การส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๒.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล      จากนโยบาย 11 ด้าน ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จัน

โอชา  วันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2557  ข้อ ๖. การเพิ่ม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ ๖.๖  ชักจูงให้
นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวอันมีลักษณะโดดเด่น
ร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อน
ธรรมชาติ ท้ังจะให้เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาจากวิถีชีวิต
ชุมชน รวมท้ังพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในประเทศท้ังท่ี เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเดิมและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้ 
และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจน
การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเท่ียวและร่าง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค  เมือง  และ
พื้นท่ีเศรษฐกิจ  ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบกับจังหวัด
กาฬสินธุ์มีประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้
เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเท่ียว และน่าลงทุนเพื่อขับเคล่ือนการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น  และมี
นักท่องเท่ียวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

โครงการที่ 7 
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สรุปสาระส าคัญ 
       จังหวัดกาฬสินธุ์  มีแหล่งท่องเท่ียวมากมายท่ีน่าสนใจ  ท้ัง
ด้านธรรมชาติ  อาทิ  ผาเสวย  โบราณสถานอาทิพระธาตุยาคู  
วัดวังค า  ยุคก่อนประวัติศาสตร์  อาทิ พิพิธภัณฑ์สิรินธร แต่
ยังคงขาดกิจกรรม  ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์  
อย่างต่อเนื่อง แหล่งท่องเท่ียว   ในจังหวัดกาฬสินธุ์จึงยังไม่เป็น
ท่ีรู้จักมากนัก  ปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงมีนักท่องเท่ียว/     
ผู้มาเย่ียมเยือนไม่มากนัก  ปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงมี 
นักท่องเท่ียว/ผู้มาเยี่ยมเยือนไม่มากนัก  ในปี 255๙ จังหวัด
กาฬสินธุ์มีจ านวนผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นจากปี 255๘  จ านวน  
12,169 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.20  และมีรายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น จ านวน 22.17 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 2.81 ส่วนใหญ่เป็นนักทัศนาจรชาวไทยและนักท่องเท่ียว 
ชาวไทย โดยมีค่าใช้จ่ายต่อหัว เพิ่มข้ึนจ านวน 22.18 บาท/คน/
วันหรือเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 2.81 โดยค่าใช้จ่ายเฉล่ีย
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 1,145.25 บาท/คน/
วัน (ท่ีมา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๒. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มสูงขึ้น 
๓. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  

รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

๕. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
6. กิจกรรมหลัก  
     6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

    งบประมาณ (งบจังหวัด) 
    ผู้รับผิดชอบ 
 
    หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัด
กาฬสินธุ์ (๔ กิจกรรมย่อย) 
917,000 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
1. ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
1. ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

     6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
      
 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียวจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(1 กิจกรรมย่อย) 
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     งบประมาณ (งบจังหวัด) 
    ผู้รับผิดชอบ 

          หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

5,525,000 บาท 
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 

     6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
           

    งบประมาณ (งบจังหวัด) 
     ผู้รับผิดชอบ 
 

           หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวจังหวัดกาฬสินธุ์  
(21 กิจกรรมย่อย) 
32,389,500 บาท 
1. วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
1. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 

    6.4 กิจกรรมหลักที่ 4  
          งบประมาณ (งบอปท.)  
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวจังหวัดกาฬสินธุ์ 
516,100 บาท 5 ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570) 
นายกเทศมนตรีต าบลนามน อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เทศบาลต าบลนามน อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

7. หน่วยงานด าเนนิงาน 1. ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
4. เทศบาลต าบลนามน อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

8. ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2570 
9. งบประมาณ 41,412,00 บาท 
10. ผลผลิต จ านวนกิจกรรมการท่องเท่ียวที่ได้รับการส่งเสริม 3 กิจกรรมหลัก 
11. ผลลพัธ ์ ๑.ราษฎรมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการค้า การท่องเท่ียวและบริการ 

๒.นักท่องเท่ียว/ผู้มาเย่ียมเยือนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการท่องเท่ียวที่ส าคัญ  และได้รู้จักแหล่งท่องเท่ียว 
ท่ีส าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project idea) 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้า  

            การลงทุนและอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  

          และการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม ด้วยนวัตกรรม 
                      เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพระดับสูงเพื่อการส่งออก  และรองรับตลาดสมัยใหม่  

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการส าคัญ 8 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2. หลักการและเหตุผล          ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) น าไปสู่การ

ปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์ชาติด้านสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งสู่“พัฒนา
ให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่เปูาหมายการพึ่งตนเอง” ประเด็นการ
พัฒนาท่ี 2 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
มูลค่าเพิ่มสูง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง มุ่งสู่“นวัตกรรมน า เกษตรและอุตสาหกรรม ศูนย์กลาง
ระบบโลจิสติกส์และระบบราง เช่ือมโยงการค้า การบริการ” ประเด็น
การพัฒนาท่ี 3 การเพิ่มศักยภาพ และยกระดับคุณภาพการท่องเท่ียว
อย่างครบวงจร แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งสู่ “มั่งค่ังด้วยเกษตร
ปลอดภัย ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง” ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ยกระดับ
คุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้า การลงทุน 
นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
       จังหวัดกาฬสินธุ์ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีงานท าและสร้าง
รายได้ โดยการสนับสนุนโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
สนับสนุนให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่แหล่งเงินทุน 
รวมท้ังพัฒนาขีดความสามารถให้การบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อ
เช่ือมโยงสินค้า จากชุมชนสู่ตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดย
มุ่งหวังให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มจากการจ าหน่าย
สินค้า จังหวัดกาฬสินธุ์มีผลิตภัณฑ์ OTOP จ านวน4,593 ผลิตภัณฑ์ 
จากผู้ประกอบการ จ านวน 2,667ราย แบ่งระดับการพัฒนาได้ 4

โครงการที่ ๘ 
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ระดับ (Quadrant ABCD) ดังนี้ A จ านวน 120 ราย B จ านวน 139 
ราย C จ านวน 298 ราย D จ านวน 4,036 ราย และผ่านการคัดสรร 
จัดระดับดาว 5 ระดับ ดังนี้ 1 ดาว จ านวน 38ผลิตภัณฑ์ 2 ดาว 
จ านวน 34 ผลิตภัณฑ์ 3 ดาว จ านวน 161 ผลิตภัณฑ์ 4 ดาว จ านวน 
316 ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว จ านวน 86 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจังหวัดมีนโยบายท่ี
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ และมีตลาดจ าหน่าย จึงมี
ความจ า เป็น ต้อ งพัฒนาผ ลิตภัณฑ์  ย กระ ดับ ศักยภาพ ผู้ผ ลิต
ผู้ประกอบการและจัดหาช่องทางการตลาดเพื่อสร้างโอกาศทางการผลิต 
และการตลาดให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน สู่การ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นการน า แนวคิดในการน า 
“สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม” (cultural assets-based) ท้ังท่ีจับต้องได้ 
และจับต้องไม่ได้ผนวกเข้ากับ “นวัตกรรม” ( innovation) และ 
“ความคิดสร้างสรรค์” (creativity) มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(commercialization) สร้างเป็นสินค้า และบริการท่ีมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อให้รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
เพิ่มขึ้น จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.ยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและ OTOP 
2.พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และOTOP 
3.เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และOTOP 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และOTOP เพิ่มข้ึน    
ร้อยละ 10 

5. พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
6. กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
      งบประมาณ (งบจังหวัด) 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
14,350,000 บาท 1 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2566) 
นายอุทัย สิงห์ทอง ต าแหน่ง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
    งบประมาณ (งบจังหวัด) 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน 
21,500,000 บาท 1 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2566) 
นายอุทัย สิงห์ทอง ต าแหน่ง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

6.3 กิจกรรมหลักที่ ๓ 
      งบประมาณ (งบจังหวัด) 

ยกระดับการค้าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3,000,000 บาท 1 ปี (ตุลาคม 256๕-กันยายน 2566) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
    ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

9. หน่วยงานด าเนินการ 1. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 38,850,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) กิจกรรมท่ีได้รับการส่งเสริม จ านวน 3 กิจกรรม 
13. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และOTOP เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 10 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า  

              การลงทุน และอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2   พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการ  
                    เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพ  

                                            ระดับสูงเพื่อการส่งออก  และรองรับตลาดสมัยใหม่ 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ 9 ยกระดับคุณภาพอาหารแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตร  
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล       จังหวัดกาฬสินธุ์มีรายได้หลักจากภาคการเกษตรคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 23.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ปี 
2560) พืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด 
และผลไม้ท่ีมีช่ือเสียงคือ มะม่วง สัตว์เศรษฐกิจได้แก่ กุ้ง ปลา
นิล โดยภาคอุตสาหกรรมมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัด
กาฬสินธุ์ อัน ดับ 3  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.4 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรหรือ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืชจ านวน 85 โรงงาน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 23 ของโรงงานท้ังหมด ขณะท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดเกี่ยวกับสินค้าเกษตร คือ 
ยกระดับคุณภาพและรายได้การท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้า
การลงทุน และอุตสาหกรรมอาหาร ปลอดภัย ด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ และการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพระดับสูง 
เพื่อการส่งออก และรองรับตลาดสมัยใหม่ 

 สรุปสาระส าคัญ 
      จากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของของไวรัสโคโรน่า 
2019 ส่งผลให้การจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ข้างต้นได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรง วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจ

แบบ จ.1-1 
 (Project Brief รายโครงการ) 

โครงการที่ ๙ 



 
 

176 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ชุมชน และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประสบปัญหาทางการตลาดยอดขายลดลงอย่างมาก  
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : เนื่องจาก
ผู้บริโภคมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม อาทิลดการเดินทาง เลือก
ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์  ให้ความส าคัญในการเลือก
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และเลือกสินค้ามี
การรับรอง ใน ด้านความปลอดภัย เป็น ต้น  ส านัก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทภารกิจ
ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัดให้มีความ
เติบโตและเข้มแข็ง อันเป็นรากฐานส าคัญในการขับเคล่ือน
ระบบเศรษฐกิจระดับประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตระหนักถึง
ความส าคัญในการแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ 
ตลอดจนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในกลุ่ม
เกษตรแปรรูปและอาหารและเครื่องด่ืม จึงได้จัดท าโครงการ
ยกระดับคุณภาพอาหารแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตร เพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มศักยภาพให้กิจการมีโอกาสทาง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก่สินค้าเกษตรแปรรูป อาหารและ
เครื่องด่ืมของผู้ประกอบการจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการตรวจ
วิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร ฉลากคุณค่าโภชนาการ 
รวมถึงการรักษาคุณภาพและยืดอายุผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออฟไลน์และ
ออนไลน์ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากรายได้เดิม  

5.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลัก 
  
    งบประมาณ (งบจังหวัด) 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การพัฒนาอาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรด้วยการ
ตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ และจัดท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 
475,500 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 

7.  หน่วยงานด าเนนิงาน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
9.  งบประมาณ จ านวน 475,500 บาท  
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หัวข้อ รายละเอียด 
10.  ผลผลิต (output) ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป อาหารและเครื่องด่ืมของจังหวัด

กาฬสินธุ์ได้รับการพัฒนาต่อยอดบรรจุภัณฑ์ด้านการตรวจ
วิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร ฉลากคุณค่าโภชนาการ 
รวมถึงการรักษาคุณภาพและยืดอายุผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออฟไลน์และ
ออนไลน์ จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ 

๑1.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการปรับปรุง/ต่อยอด
บรรจุภัณฑ์ ผ่านกระบวนการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัย
ด้านอาหาร ฉลากคุณค่าโภชนการสอดคล้องตามกฎหมาย
ก าหนด โดยค านึงถึงความดึงดูด สวยงาม ความเหมาะสม การ
เลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ 
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         แบบ จ.1-1 
 (Project Brief รายโครงการ) 

 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า  
                            การลงทุน และอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมสร้างการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  

  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและเพิ่มพื้นท่ีกระกระจายน้ า  
                                               รองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย  

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 10 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและเพิ่มพื้นท่ีการ
กระจายน้ า 

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยแนวทางในการด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับการจัดท าโครงการนี้ ได้แก่ ด้านการพัฒนาความ
มั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มุ่งเน้น
พัฒนาระบบจัดการน้ าท้ังระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่ม
ผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ าทุกภาคส่วน 
- จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นท่ี 4,341,716 ไร่ มีเนื้อท่ีถือครองเพื่อ
การเกษตรประมาณ 2,832,890 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.25 
ของพื้นท่ีท้ังหมด โดยมีพื้นท่ีการเกษตรอยู่ในเขตชลประทาน
จ านวน 652,119 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 23.02 ของพื้น ท่ี
การเกษตร  จากการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของ
ประชาชนในพื้นท่ีพบว่าปัญหาความต้องการล าดับแรกได้แก่
ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ และมีแนวทางใน
การแก้ปัญหาโดยการสร้างหรือปรับปรุงแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้
สามารถเก็บน้ าได้มากท่ีสุด และพัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทานในการท าการเกษตรให้ท่ัวถึง รวมถึงการน าน้ าใต้ดิน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โครงการที่ 10 
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หัวข้อ รายละเอียด 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ าและสนับสนุน
การเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
3.2 เพื่อเพิ่มผลผลิตในพื้นท่ีการเกษตรที่ประสบภัยแล้ง หรือขาด
แหล่งน้ าในการท าการเกษตร 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย พื้นท่ีการเกษตรได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ า จ านวน 4,320 ราย 
พื้นท่ีเกษตร 10,146 ไร่ 

๕. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๖. กิจกรรมหลัก  
    ๖.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
     
          งบประมาณ (งบจังหวัด) 
          ผู้รับผิดชอบ 
 
          หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรและอาหารปลอดภัย นอกเขต
ชลประทาน 
20,000,000 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – 2566) 
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวกล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์                         

    ๖.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
          งบประมาณ (งบจังหวัด) 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
40,350,000 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – 2566) 
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 

     ๖.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
           งบประมาณ (งบจังหวัด) 
           ผู้รับผิดชอบ 
           หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาอุปโภค – บริโภค 
14,646,400 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – 2566) 
หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

    6.4  กิจกรรมหลักที่ 3 
           งบประมาณ (งบ อปท.) 
           ผู้รับผิดชอบ 
           หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาอุปโภค – บริโภค 
1,158,800 บาท (ตุลาคม 2565 – 2566) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอนามน  จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

7. หน่วยงานด าเนินงาน 1. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 
3. ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
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8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
9. งบประมาณ 76,155,200 บาท   
10. ผลผลิต (Output) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีระบบน้ าเพื่อการเกษตรท่ีเพียงพอต่อ

การผลิตตลอดปี จ านวน 4,320 ราย พื้นท่ีการเกษตร 10,416 
ไร ่

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เกษตรกรในโครงการได้รับการจัดสรรน้ าอย่างเป็นธรรม สามารถ
ท าการเกษตรและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง  
1) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 200 ราย มีรายได้
เพิ่มข้ึนเฉล่ียรายละ 2,670 บาท/เดือน รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นทั้ง
โครงการ/ปี เท่ากับ 6,408,000 บาท 
2) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายจ่ายลดลงเฉล่ีย 1,000 
บาท/ราย/เดือน (2,400,000 บาท/โครงการ/ปี) 
(ข้อมูลรายได้มาจากการติดตามประเมินผลโครงการ ปี 2562) 
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แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (project Brief)  
ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
         แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดิน และส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกภาคส่วน 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 11 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล     จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นท่ีปุาร้อยละ 10.89  ซึ่งสวน

ทางกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีได้ก าหนดเปูาหมายให้มี
พื้นท่ีสีเขียวร้อยละ 55 ของพื้นท่ีประเทศ ดังนั้นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วม
ในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อ
สร้างสังคม และเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ได้
เล็งเห็นความส าคัญของภาคีเครือข่ายภาคตประชาชน 
สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวและการจัดการส่ิงแวดล้อม เนื่องจากภาคี
เครือข่ายดังกล่าวใกล้ชิดกับของประชาชน จังหวัดจึงได้
ก าหนดเปูาหมายในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของจังหวัดใน
พื้นท่ีนอกเขตปุา เช่น พื้นท่ีสาธารณประโยชน์  วัด 
โรงเรียน พื้นท่ีสองข้างถนนสายหลักและสายรอง และ
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ
จัดการส่ิงแวดล้อม 
3.2 เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของจังหวัด 

4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ พื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น 1,000 ไร่ 
5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด 5.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
5.3 แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
3 ด้านการเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ

โครงการที่ 11 
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ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
    6. กิจกรรมหลัก  
     ๖.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
           งบประมาณ (งบจังหวัด) 
          ผู้รับผิดชอบ 
 
         หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทุกภาคส่วน 
2,970,000 บาท ๑ ปี (ตุลาคม – กันยายน 2566) 
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
กาฬสินธุ์  

7. หน่วยงานด าเนนิงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

8.ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
9.งบประมาณ 5,363,600 บาท 
10.ผลผลิต (output) พื้นท่ีปลูกปุาเชิงนิเวศ จ านวน 1,000 ไร ่
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) พื้นท่ีสีเขียวของจังหวัดเพิ่มขึ้น 
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                                                                                    แบบ จ.1-1 
                                    (project Brief รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

              แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดิน และส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทุกภาคส่วน 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 12 โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดิน 
2. ความส าคัญของโครงการ   
    หลักการและเหตุผล 

     ในปจจุบันแสดงอยางชัดเจนวา ทรัพยากรดินใน ประเทศไทยไดเส่ือมโทรม
ลงเปนอันมาก ท้ังนี้เนื่องจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ 1) มีการใชประโยชนพื้นท่ี
เดิมเพื่อการเกษตรอยางตอเนื่อง  แตการปรับปรุงและการอนุรักษ ท่ีเหมาะสม     
ยังด าเนินการไดไมท่ัวถึง เปนเหตุใหทรัพยากรดินเหลานั้นเส่ือมท้ังคุณภาพ และ
ความเหมาะสมในการเพาะปลูก และ 2)การเพิ่มขึ้น ของประชากรในแต ละป     
ยังสงผลใหมีความตองการท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกมากขึ้นตามไปดวยประชาชน       
บางสวนจึงบุกรุกและแผวถางท าลายปา เพื่อใชพื้นท่ีส าหรับการเกษตร   
     พื้นท่ีต าบลนาเขาพระนอน ต าบลนาเชือก และต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีปลูกพืชไร่ มันส าปะหลัง อ้อย ซึ่งพื้นท่ี
เกษตรกรรมเหล่านี้จะมีการเปิดหน้าดินบ่อยครั้งตามรอบการปลูกพืช อีกท้ังยังมี
การปลูกพืชตามแนวลาดเท เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดการชะล้างตะกอนดินใน
พื้นท่ี ในช่วงหน้าฝนพื้นท่ีดังกล่าวจะประสบปัญหาตะกอนดินไหลลงในคลองส่งน้ า
ชลประทาน ส่งผลกระทบหลายด้าน คือ 1) มีการลดลงของธาตุอาหารและ
อินทรีย์วัตถุจากเดิมท่ีเคยมี 
2) มีหน้าดินน้อยหรือมีหน้าดินช้ันล่างท่ีเป็นกรวดทราย 2) ผลิตของพืชลดลง ท า
ให้มีความต้องการปุ๋ยมากขึ้น 3) ท าลายไหล่ถนนและสะพาน 4) เกิดการกัดกร่อน
ริมฝ่ังน้ า ท าความเสียหายแก่ท้องน้ า เกิดการทับถม ต้ืนเขินในท้องน้ า และอ่างเก็บ
น้ า 5) เพิ่มความรุ่นแรงในการเกิดน้ าท่วม 6) ท าให้กีดขวางการสัญจรทางน้ าหาก
ตะกอนถูกพัดพาไปยังสันดอน 7) น้ าและตะกอนไหลลงในคลองชลประทานและ
พัดพาตะกอนกระจายลงพื้นท่ีเกษตรกรรมของเกษตรกรท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขต
ชลประทาน ดังนั้นเพื่อเป็นการปูองกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจาก
การชะล้างตะกอนดิน จ าเป็นต้องด าเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อเป็น
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แนวทางในการใช้หรือจัดการทรัพยากรดินและน้ าอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดผล
ประโยชน์ตอบแทนสูงสุดต่อหน่วยพื้นท่ี 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อลดผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นท่ีเกษตรกรรม และ
เพื่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นท่ีต าบลเขาพระนอน ต าบลนาเชือก  
และต าบลบัวบาน 
2) เพื่อลดผลกระทบจากการกัดเซาะผิวถนนและขอบถนนจากการไหลบ่าของน้ า
ในฤดูฝน ในพื้นท่ีต าบลเขาพระนอน ต าบลนาเชือก และต าบลบัวบาน 
3) เพื่อลดผลกระทบจากการทับถมของตะกอนดินในคลองส่งน้ าและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการส่งน้ าของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว 

4. เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ 

ผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของหน้าดินพื้นท่ีเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 30 

5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการ
พัฒนาจังหวัด 

พื้นท่ีเกษตรกรรมของเกษตรกรในพื้นท่ี ต.เขาพระนอน ต.นาเชือก ต.บัวบาน            
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ครอบคลุมพื้นท่ี 6,000 ไร่ 

6. กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
       งบประมาณ (งบจังหวัด) 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นท่ีเกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
6,875,000 บาท ๑ ปี (ตุลาคม – กันยายน 2566) 
ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธุ์ 
สถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธุ์ 

7. หน่วยงานด าเนนิงาน สถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธุ์ 

8.ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
9.งบประมาณ 6,875,000 บาท 
10.ผลผลิต (output) 1) พื้นท่ีการเกษตรของเกษตรกรได้รับผลกระทบจากตะกอนดินลดลง 

2) ผลผลิตของเกษตรในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

รายได้ภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

185 
 

 
 
 
 

 
 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคงและสงบสุข 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

        แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาทุนมนุษย์ ช่วงวัยท างาน 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 13 สร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชนด้วยการแพทย์แผน
ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  มีวิสัยทัศน์  “ประเทศมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  
สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว : ทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ  ความงาม  และแพทย์แผนไทย  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย  ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต : 
ช่วงวัยแรงงาน  ยกระดับศักยภาพ  ทักษะและสมรรถนะ
แรงงานสอดคลองกับความต้องการของตลาด 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างขีดความสามารถการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ   ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การ
พัฒนาภาค เมือง และพื้ น ท่ี เศรษฐกิจ  ในส่วนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีเปูาหมายให้ประชาชนหลุดพ้นจาก
ความยากจนสู่การพึ่งตนเอง 
3. นายกรัฐมนตรี  ได้มีข้อส่ังการในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อ 11  สิงหาคม  2558  ให้มีการพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับและสร้าง

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการที่ 13 
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หัวข้อ รายละเอียด 

มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  และจัดท าแผนแม่บท
แห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย            ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
ถึงการบริการแพทย์แผนไทย และยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุขด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ด้าน
การแพทย์แผนไทยมุ่งเน้นการบริการท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน  
4. ยุทธศาสตร์และเปูาหมายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินุธุ์ ปี 
2566 – 2570 “มั่งค่ังด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเท่ียววิถีใหม่ 
ไม่ท้ิงใครไว้       ข้างหลัง” ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนา
ทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคงและ
สงบสุข  เปูาประสงค์ท่ี 1  ประชากรของจังหวัดได้รับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย 
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 55 
รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมี
ประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึงเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรคและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
6. จังหวัดกาฬสินธุ์มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยในสถาน
บริการสาธารณสุขทุกระดับ ภายใต้มาตรฐานบริการท่ีมี
คุณภาพ ปลอดภัย  โดยแพทย์แผนไทยท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ 
และผู้ช่วยแพทย์แผนไทยท่ี ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
มาตรฐาน    ท่ีได้รับการับรอง ซึ่งประชาชนท่ีจะอบรมต้อง
สมัครกับสถาบัน/องค์กรท่ีจัดอบรมและเสียค่าใช้จ่ายสูงในการ
ลงทะเบียน  ปัจจุบันพบว่าโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลยังมีความต้องการผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพิ่มเติม
และทดแทน ผู้ท่ีเกษียณอายุราชการทุกปี ประกอบกับปัจจุบัน
เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาไวรัส 2019  
และการด าเนินงานในวิถีชีวิตใหม่ New Normal  ท าให้
ประชาชนว่างงาน/ตกงานเพิ่มขึ้น ได้รับผลกระทบด้านการ
ประกอบอาชีพและรายได้  จึงให้ความสนใจท่ีจะสมัครเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เพื่อน า
คุณวุฒิ ท่ีรับไปได้สมัครเข้าท างานในหน่วยงานภาครัฐหรือ
ประกอบกิจการของตนเอง 
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หัวข้อ รายละเอียด 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยการแพทย์แผนไทย 
2) เพื่อยกระดับผลิตภาพแรงงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในการสร้างสังคมท่ีมั่นคง  
ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 

4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ประชาชนผู้ว่างงาน/ผู้ตกงาน  และผ่านการอบรมหลักสูตร
มาตรฐานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชม. จ านวน  50 คน  มี
อาชีพและมีรายได้เพิ่มข้ึน  ร้อยละ 100  

5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด ทุกอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
6. กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
      งบประมาณ (งบจังหวัด) 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

อบรมสร้างอาชีพและสร้างรายได้ 
1,698,800 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

7. หน่วยงานด าเนนิงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

8.ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 
2566) 

9.งบประมาณ 1,698,800 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
10.ผลผลิต (output) จ านวน  1,698,800 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพัน

แปดร้อยบาทถ้วน) 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานท่ีได้รับการรับรอง 

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372  ช่ัวโมง จ านวน  50 คน 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคงและสงบสุข 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาทุนมนุษย์วัยปฐมวัย   วัยเรียน วัยรุ่น 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ  14 พื้นท่ีสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน   
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล การพัฒนามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องเริ่มต้ังแต่

ปฏิสนธิ โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานของการ
พัฒนาท่ียั่งยืนและปูองกันปัญหาสังคมในระยะยาว  โดยเน้น
ให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็ก และให้ชุมชน
และสังคมมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเล้ียงดูเด็กทุก
ขั้นตอน จากทฤษฎีองค์ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก รวมท้ัง
งานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ช้ีให้เห็นว่าช่วงปฐมวัย (๐ 
- ๕ ปี ) เป็นช่วงเวลาท่ีส าคัญและ จ าเป็นท่ีสุดของการ
วางรากฐานการพัฒนาความเจริญเติบโตของมนุษย์ในทุกด้าน 
ฉะนั้น หากเด็กได้รับการเล้ียงดูท่ีดีและถูกต้องตามหลัก
จิตวิทยาและหลักวิชาการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เด็กจะเกิดการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ หากเด็กไม่ได้รับการเล้ียงดูและ
พัฒนาอย่างถูกต้อง เมื่อพ้นวัยนี้ไปแล้ว โอกาสทองของการ
พัฒนาก็จะไม่หวนกลับมาอีก สอดคล้องกับรายงานใน
แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ กล่าวว่า  
“คุณภาพของคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา และส่งผลต่อการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
อนาคต ท้ังเรื่องพัฒนาการและสติปัญญาต้ังแต่วัยเด็ก” กลุ่ม
เด็กเล็ก (๐ - ๓ ปี) มีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัย และ
พัฒนาการล่าช้า สาเหตุส่วนใหญ่ มาจากครอบครัวไม่มี
ความรู้และเวลาในการเลี้ยงดู และปัญหานี้ ส่งผลต่อระดับ
สติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ในระยะ

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการที่ 14 



 
 

189 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ยาว  

ข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคนไทย ปี ๒๕๖๐ 
(Human Achievement Index - HAI) ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สะท้อน
ความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย 
ระบุว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ล าดับ
ท่ี 45 จาก 77 จังหวัดท่ัวประเทศ ด้านการศึกษาก็มี
ความก้าวหน้าค่อนข้างน้อยมากอยู่ล าดับท่ี 59 จาก 77 
จังหวัด มีตัวบ่งช้ีท่ีสาคัญคือ รายได้เฉล่ียของครัวเรือนน้อย
มาก สัดส่วนประชากรยากจนสูงมาก  คะแนนเฉล่ียการ
ทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ ามาก โดยทุก
ตัวอยู่ล าดับท่ี 74 เท่ากัน และค่าเฉล่ียเชาวน์ปัญญา (IQ) 
ของเด็กนักเรียนไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อยู่ท่ี 93.38 อยู่
ล าดับท่ี 68 จาก 77 จังหวัด ซึ่งเทียบเกณฑ์ INTELLIGENCE 
CLASSIFICATIONS พบว่าระดับสติปัญญา IQ = ๙๓.๓๘ อยู่ใน
ระดับเกณฑ์ ๙๐-๑๐๙ ฉลาดปานกลาง หรือระดับปกติ 
(average) แต่หากเปรียบเทียบกับค่ากลางมาตรฐานสากล
ของเด็กไทยอายุ ๖ – ๑๕ ปี อยู่ท่ี IQ = ๑๐๐ เด็กจังหวัด
กาฬสินธุ์ ยังอยู่ต่ ากว่ามาตรฐานกลาง  
         ดั ช นี ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง ค น  สะท้ อนให้ เห็ น
กระบวนการพัฒนาคน เริ่มต้นท่ีการเล้ียงดูของครอบครัวและ
การส่งเสริมพัฒนาการท่ี        ไม่เต็มตามศักยภาพของวัย
ปฐมวัย (ซึ่งเป็นเวลาทองของชีวิต) ส่งผลต่อระดับสติปัญญา 
บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ในระยะยาว (คุณภาพ
ประชากร) เด็กกาฬสินธุ์จึงมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมก่อ
ปัญหาให้กับครอบครัวชุมชนสังคม โดยเฉพาะปัญหาแม่วัยใส 
และปัญหายาเพสติด และเมื่อเข้าวัยแรงงานก็ขาดศักยภาพ
ในการหารายได้ รายได้เฉล่ียของครัวเรือนจึงน้อยมาก 
สัดส่วนประชากรยากจนจึงสูงสุด   ติดล าดับ ๑ ใน ๕ จังหวัด
ท่ีมีสัดส่วนคนจนสูงท่ีสุดในประเทศ และเป็นสถานการณ์
ความยากจนท่ีมิติควบคู่กับ       ความเรื้อรังและความรุนแรง 
(รายงานความยากจนและความเหล่ือมล้ าในประเทศไทย ปี 
๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) 
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       จังหวัดตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาดังกล่าว จึงได้
จัดท าโครงการพื้นท่ีสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน (เป็น
โครงการต่อเนื่อง) เพื่อพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบเช่ือมโยง
ต่อเนื่อง เริ่มต้ังแต่ปฐมวัยต่อเนื่องถึงวัยเรียน (ประถม-มัธยม/
อาชีวศึกษา) โดยมุ่งหวังท่ีจะให้เด็กได้รับการเล้ียงดูอย่างมี
คุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย และได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ  ด้วยกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละช่วงวัย เริ่มต้ังแต่
ปฐมวัย ท่ีเน้นการสร้างวินัยเชิงบวก และพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนวัยเรียน ใช้กระบวนการครอบครัว (การกอด) มาใช้ใน
การพัฒนาเด็ก  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
3.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยวินัยเชิงบวก  
3.๓ เพื่อพัฒนาเด็กวัยเรียนด้วยกระบวนการครอบครัว ให้มี
ทักษะชีวิต บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ในระยะ
ยาว เป็นสมาชิกท่ีดีครอบครัวและเป็นสมาชิกท่ีมีคุณภาพของ
สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ
ไปสู่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ๑) ร้อยละ 80 ของบุคลากรของสถานพัฒนาเด็กเล็กร้อยละของ
บุคลากรของสถานพัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้
วินัยเชิงบวกในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
๒) ร้อยละ 80 ของครอบครัวท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และ
ทักษะในการอบรมเล้ียงดูเด็กเพิ่มมากข้ึน 

5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การ
พัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า สร้างสังคมท่ีมีความ
มั่นคงและสงบสุข แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ พัฒนาทุนมนุษย์
วัยปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น 

6. กิจกรรมหลัก  
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 

    งบประมาณ (งบจังหวัด) 
 ผู้รับผิดชอบ 

           หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พื้นท่ีสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน   
4,329,900 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 
2566)  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวัด
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หัวข้อ รายละเอียด 
กาฬสินธุ์ 

7. หน่วยงานด าเนนิงาน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวัด
กาฬสินธุ์ 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
9. งบประมาณ 4,329,900 .- บาท (ส่ีล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อย

บาทถ้วน) 
10. ผลผลิต (output) เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้วยวินัยเชิงบวก และ

เด็กวัยเรียนได้รัยเรียนได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการ
ครอบครัว (Hug therapy)           

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (outcome) 
 
 
 
 

1) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่
ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุด 
2) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาสมวัย และเด็กวัยเรียนมีทักษะชีวิต
และการคิดวิเคราะห์ เป็นสมาชิกท่ีดีครอบครัวและเป็น
สมาชิกท่ีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติในการพัฒนา
ประเทศไปสู่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาทุนมนุษย์ ช่วงวัยผู้สูงอายุ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ  15 ปันสุขผู้สูงวัยสายสายใยกาฬสินธุ์ ๔.๐ 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล      ด้วยประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 

พ.ศ.2561 และจากสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุของจังหวัด
กาฬสินธุ์ที่มีจ านวนผู้สูงอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล จังหวัดกาฬสินธุ์จึงเร่ง
ด าเนินการเตรียมความพร้อมให้มีการรองรับการเข้าสู่สังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้
บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพื่อเร่งกระจายโอกาสการ
พัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้ าไปสู่
สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรมตามแผนพัฒนาผู้สูงอายุ
แห่งชาติฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 – 2564 ประกอบไปด้วย 5 
ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรเพื่อวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ และยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุท่ีได้ผลักดันมาตรการท้ังด้านรายได้และด้าน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการดูแลปูองกันสุขภาพตนเอง
เบื้องต้น การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีการจัดต้ังศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 2๔ แห่ง มีโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน ๑๕๐ แห่ง มี
ชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 1๕๐ ชมรม ซึ่งการขับเคล่ือนงานด้าน
ผู้สูงอายุในศูนย์ยังขาดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ การด าเนิน
กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ขาดผู้ประสานงาน ศพอส.และโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ท่ีมีคุณภาพ 
     จากความก้าวหน้าทางการแพทย์และระบบสาธารณสุข 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการที่ 15 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ท าให้คนไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น เฉล่ีย 77 ปี  ท าให้
โครงสร้างประชากรไทยเปล่ียนแปลงไปและคาดว่าในปี พ.ศ. 
2579 จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ ซึ่ง
นั้นคือประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง ซึ่งประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุด
ยอดในเวลาไม่เกิน 15 ปีข้างหน้า และผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบ
ก็คือ กลุ่มประชากรวัย 40 - 50 ปี ในปัจจุบัน ท่ีจะ
กลายเป็นผู้สูงอายุในอนาคต ดังนั้นต้องมีการวางแผนและ
ร่วมสร้างระบบรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงสร้างแนวคิดเรื่องการสูงวัยอย่างมีพลัง เพราะยิ่งท าให้
ประชากรสูงวัยมีพลังได้มากเท่าไร ก็ เท่ากับลดจ านวน
ผู้สูงอายุท่ีต้องพึ่งพา หรือเป็นภาระของครอบครัว สังคม และ
รัฐให้น้อยลงได้เท่านั้น ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุท่ียังคงมีพลัง
และมีคุณค่าท่ีเพิ่มมากขึ้น ก็กลับจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาให้ประเทศ การสูงวัยอย่างมีพลังเป็นกระบวนการของ
การสร้างโอกาสท่ีดีท่ีสุดเพื่อสุขภาพ การมีส่วนร่วมและความ
มั่นคงเพื่อท่ีจะยกระดับ “คุณภาพชีวิต” (Quality of life) 
ให้ดีขึ้นในทุกระดับ หากเราสามารถท าให้คนไทยทุกคนเจริญ
วัยขึ้นอย่างมีพลังได้ ประเทศไทยก็จะเป็นสังคมสูงอายุท่ีมี
พลัง ผู้สูงอายุท่ีมีพลังจะเป็นทรัพยากรทรงคุณค่าท่ีจะช่วย
เป็นหลักชัยน าสังคมไทยไปสู่ความอยู่ดีมีสุขได้  
     จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชากรรวมท้ังส้ิน ๙๘๕,๓๔๖ คน 
เป็นผู้สูงอายุ ๑๕๑,๓๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๖ ของ
ประชากรและคาดหมายว่าไม่เกิน 10 ปี จังหวัดกาฬสินธุ์จะ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ด้วยความตระหนักถึง
สถานการณ์ผู้สูงวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะเป็นกลไก
ประสานการด าเนินงานระดับจังหวัด จึงจ าเป็นต้องเร่ง
ด าเนินการให้มีเตรียมความพร้อมการรองรับการเข้าสู่สังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความ
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หัวข้อ รายละเอียด 
เหล่ือมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรมเพื่อน าพา
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุก
คน  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. พัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ หรือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)หรือชมรมผู้สูงอายุในชุมชน 
จ านวน ๒๔ ต าบลให้สามารถขับเคล่ือนงานได้ 
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุในระดับต าบลเพื่อ
รองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ 
3. สร้างเสริมประสบการณ์และเรียนรู้การจัดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ศพอส. โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมองค์กร
ผู้สูงอายุท่ีมีความเข้มแข็ง จ านวน ๒๔ แห่ง สามารถด าเนิน
กิจกรรม มีเวทีแผนและการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีคณะท างานขับเคล่ือนงานผู้สูงอายุใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องจนเสร็จส้ินโครงการ 

5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความ
เหล่ือมล้ า สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคงและสงบสุข 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด : ยกระดับคุณภาพและรายได้
ด้านการท่องเท่ียวและส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
อุตสาหกรรมอาหาร ปลอดภัย  
ทิศทางการพัฒนาภาค : สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

6. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ  
   6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

       งบประมาณ (งบจังหวัด) 
    ผู้รับผิดชอบ 

             หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปันสุขผู้สูงวัยสานสายใยชาวกาฬสินธุ์ ๔.๐ 
5,622,900 บาท (ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566) 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

7. หน่วยงานด าเนนิงาน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวัด
กาฬสินธุ์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 65 - ก.ย. 66) 
9. งบประมาณ จ านวนเงิน ๕,622,900.- บาท  
10. ผลผลิต (output) 1) ท้ัง ๒๔ ต าบล มีคณะท างานขับเคล่ือนงานผู้สูงอายุใน

ชุมชน  
2) ผู้สูงอายุในชุมชนมีกิจกรรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อ
เดือน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (outcome) สังคมชนบทมีความพร้อม มีกิจกรรมในการรองรับสังคม
ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี ๔ : การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ การลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม การบริการด้านสุขภาพ และการเข้าถึง 

         กระบวนการยุติธรรมสร้างความม่ันคงของมนุษย ์
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ 16 พัฒนาศักยภาพคนพิการและองค์กรเครือข่ายคนพิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 

       จากกระแสการพัฒนาด้านคนพิการระดับสากล ส่งผลต่อ
ประเทศไทยให้ความส าคัญต่อการ ด าเนินงานด้านคนพิการ 
ส าหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการ และได้ให้สัตยาบันเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2551 และ
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 28 สิงหาคม 2551 โดยมีเนื้อหา
สาระในเรื่องของการส่งเสริมคุ้มครองและประกันให้คนพิการ
ท้ังปวง ได้ใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่าง เต็มท่ี
และเท่าเทียม ตลอดจนส่งเสริมการเคารพในศักด์ิศรีของตนเอง 
โดยหลักการส าคัญท่ีบัญญัติไว้ในอนุสัญญานี้ คือการเคารพใน
ศักดิ์ศรีของตนเอง การไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วม และการ
เข้าร่วมในสังคม การเคารพความแตกต่างและการยอมรับความ
เท่าเทียมกับของคนพิการในทางกฎหมาย ความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษา การท างาน การรักษาพยาบาล การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับบุคคลท่ัวไป ซึ่งถือว่า เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนพิการ  
        ประเทศไทยได้มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2560 - 2564 ก าหนดวิสัยทัศน์ 
“คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ด ารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน”ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่า
เทียม (EQUAL) จึงได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณา

แบบ จ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 

โครงการที่ 16 
15616 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเต็มท่ีท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม รวมถึงการให้โอกาส เกียรติ ก าลังใจแก่
คนพิการด ารงศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมความเสมอภาค
เป็นธรรม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิได้จริง และ
ข้อก าหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 20 คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้จากส่ิงอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ 
ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ 
 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานในการขับเคล่ือนงานด้านคน
พิการระดับพื้นท่ี ท่ีท าให้เกิดการประสานและบูรณาการความ
ร่วมมือเพื่อให้คนพิการได้รับการส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลการออก
บัตรประจ าตัวคนพิการต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2537 – 29 
กรกฎาคม 2564 จ านวน 53,755 คน    มีชีวิตจ านวน 
38 ,087 คน เสียชีวิตจ านวน 15,668 คน จึงได้เห็นถึง
ความส าคัญในการดูแลช่วยเหลือผู้พิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์
อย่างท่ัวถึงตรงกับความต้องการท่ีจ าเป็นของคนพิการ ท้ังนี้ใน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครอบคลุมถึงการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ส่งเสริมคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการมี
อาชีพ มีงานท า ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีศักด์ิศรีและมี
โอกาสได้ใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดย
มุ่งหวังให้คนพิการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้สามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ ท่ีเกี่ยวข้องของคน
พิการและใช้ประโยชน์บริการต่ าง ๆท้ัง ด้านการแพทย์ 
การศึกษา อาชีพและการมี งานท า สามารถอยู่ร่ วมกับ
ครอบครัว ชุมชนได้ เพื่อลดการพึ่งพิงระบบสถาบันและสถาน
สงเคราะห์ พร้อมส่งเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจของ
ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการคุ้มครองสวัส      
ดิภาพพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ในชุมชนของ
ตนเองได้ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
 

1. คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเข้าถึง
สิทธิร้อยละ 80 
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หัวข้อ รายละเอียด 
2. ครัวเรือน คนพิการ มีอาชีพ มีงานท า พึ่งพาตนเองได้ร้อย
ละ 70 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดกาฬสินธุ์ (๑๘ อ าเภอ 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ (งบจังหวัด) 

    ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ดูแลคนพิการและองค์กรเครือข่าย
คนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
4,611,800 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565  – กันยายน 2566) 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวัด
กาฬสินธุ์ 

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ (อปท.) 

    ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาศักยภาพคนพิการในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2,200,000 บาท 5 ปี (ตุลาคม 2565  – กันยายน 2570) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวัด
กาฬสินธุ์ 

8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 4,611,800 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565  – กันยายน 2566) 
9.  งบประมาณ 4,611,800 บาท บาท 
10.  ผลผลิต (Output) คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ความ

เข้าใจสิทธิ สามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการท่ีเกี่ยวข้องของคนพิการและใช้
ประโยชน์ บริการต่าง ๆ  ท้ังด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพและการมี
งานท า 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) คนพิการสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชนได้ ลดการพึ่งพิง
ระบบสถาบันและสถานสงเคราะห์ พร้อมส่งเสริมทักษะความรู้
ความเข้าใจของครอบครัว ชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการ
คุ้มครองสวัสดิภาพ พัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ชุมชนของตนเอง 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ การลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม การบริการด้านสุขภาพ และการเข้าถึง 

        กระบวนการยุติธรรมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ  17 พัฒนาระบบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลจังหวัด
กาฬสินธุ์      
 สู่สังคมไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 2.1 หลักการและเหตุผล 
      ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิตมุ่งเน้นการพัฒนาคนช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย และช่วง
วัยผู้สูงอายุ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และ
ความเสมอภาคกันทางสังคม ประเด็นการลดความเหล่ือม
ล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ในการสร้างหลักประกัน
ทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุ่ม และการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพื่อ
ช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบ
ภูมิคุ้มกัน และการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม คือยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคมมุ่งเน้น

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการที่ 17 
15616 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ให้เกิดการลดปัญหาความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคน
ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกัน แก้ไขปัญหา
ความยากจน 
      แผนยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2566 – 2570 
เปูาหมายการพัฒนาจังหวัด “มั่งค่ังด้วยเกษตรปลอดภัย 
ท่องเท่ียววิถีใหม่     ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง” มุ่งเน้นในการ
พัฒนาศักยภาพจังหวัด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้สูง ชีวิต
มั่นคงและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
      ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวัน ท่ี 12 กันยายน 2557 ภายใต้การขับเคล่ือน
วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย เพื่อความมุ่งมั่นสู่ความ 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เรื่องการลดความเหล่ือมล้ าของสังคม 
และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ได้กล่าวถึงระบบ
สวัสดิการชุมชนไว้ว่า ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบ
คุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมท้ัง
การดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครอง และพิทักษ์
สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 
      หลักการส าคัญของสวัสดิการชุมชน สวัสดิการชุมชน 
คือ การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน 
ซึ่งหมายรวมถึงทุกอย่างท่ีจะท าให้คนในชุมชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น    ท้ังในรูปของส่ิงของ เงินทุน น้ าใจ การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิตต้ังแต่ เกิด แก่ 
เจ็บ ตาย เป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในท้องถิ่น    
ท่ีมีรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิต  ต้ังแต่เกิดจนกระท่ังตาย ก่อให้เกิดรายได้ลด
รายจ่าย น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน 
2.2 สาระส าคัญ 
      จากผลจากการสอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ท้ังหมด จ านวน 125 กองทุน พบว่าร้อย
ละ 74 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลต้องพัฒนาด้าน
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หัวข้อ รายละเอียด 
แนวคิดอุดมการณ์และระบบการบริหารจัดการท่ีดี เช่น
ระบบบัญชี/ระบบการรายงาน ท่ีไม่เป็นระบบและไม่เป็น
ปัจจุบันซึ่งสาเหตุมาจากคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลขาดทักษะองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง และขาดการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการกองทุนในการจัดการระบบ
ข้อมูลของกองทุนฯ ท่ีส่งผลกระทบในการขาดความเช่ือมั่น
ท้ังสมาชิก คนในชุมชนและองค์กรภาคีท่ีสนับสนุน ท่ีไม่
สามารถขยายฐานสมาชิกเพิ่มขึ้น เป็นปัญหาในการประเมิน
ตรวจสอบเพื่อการพัฒนาขอรับงบสมทบจากภาครัฐ 
      ปัจจุบัน ในจังหวัดกาฬสินธุ์มีกองทุนสวัสดิการต าบล/
เมืองแล้วจ านวน 125 กองทุน ครอบคลุมจ านวนหมู่บ้าน 
1,133 แห่ง สมาชิกกองทุนรวมท้ังหมด 172,654 คน 
เงินกองทุนรวมกว่า 344  ล้านบาท โดยกองทุนท่ีมีความ
เข้มแข็งสามารถจัดสวัสดิการให้สมาชิกได้ถึง 12 ประเภท  
ครอบคลุมการจัดสวัสดิการต้ังแต่ เกิด แก่  เ จ็บ ตาย 
ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนการศึกษา ด้านวัฒนธรรม
ชุมชนอื่น ๆ แม้จ านวนเงินจะไม่มากนักตามสถานะการเงิน
ของแต่ละกองทุน  แต่การท่ีตัวแทนกองทุนได้ไปเยี่ยมไข้
หรือเป็นเจ้าภาพงานศพ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจมีคุณค่า
ทางจิตใจ โดยมีผู้ได้รับสวัสดิการตรง 70,831 ราย เงิน
จ่ายสวัสดิการรวม 80,695,951 บาท มีจ านวนผู้รับ
สวัสดิการรักษาพยาบาลมากท่ีสุด 47,226 ราย เป็นเงิน 
21,225,267  บาท จ่ายสวัสดิการเสียชีวิต 6,779 ราย 
เป็นเงิน จ านวน 47,038,468  บาท จ่ายสวัสดิการ
เกี่ยวกับเด็กแรกเกิด/คลอดบุตร 2,547 ราย     เป็นเงิน 
2,095,450 บาท  จ่ายสวัสดิการคนด้อยโอกาส/คนพิการ 
939 ราย เป็น เงิน  531,958  บาท จ่ายสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ 3,399 ราย เป็นเงิน  1,147,489  บาท     
       จากเหตุผลดังกล่าวส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมกับคณะท างาน
เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความหมาย
มั่นและเห็นความส าคัญในการด าเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบ
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่สังคมไม่ท้ิง
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หัวข้อ รายละเอียด 
ใครไว้ข้างหลัง โดยมีแผนงานส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล จังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและกรรมการกองทุนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ การ
ท างานด้านการบริหารจัดการท่ีดีของกองทุนฯท่ีควรจะ
เป็นไปในแนวเดียวกันแบบมีธรรมมาภิบาล ถูกต้องทันเวลา
และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน สามารถรายงานต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ และเป็นสาธารณะ
อย่างต่อเนื่องในการพัฒนายกระดับของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลของจังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                                                    

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อสร้างหลักประกันชีวิตให้กับกลุ่มผู้เสียเปรียบทาง
สังคม 
3.2 เพื่อพัฒนาคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลให้มีทักษะองค์ความรู้ในการขยายฐานสมาชิกและ
พัฒนากองทุนฯ เช่ือมโยงงานพัฒนาชุมชนด้านอื่น ๆ  
3.3 เพื่อพัฒนาระบบกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง มีฐานข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันสามารถรายงานผลต่อ
สาธารณะและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3.4 เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลมี
ความรู้และทักษะ สามารถพัฒนาองค์กรชุมชนในการสร้าง
รายได้ 
3.5 เพื่อสร้างพื้นท่ีรูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
ต้นแบบ ด้านการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนสู่การสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและทุนชุมชน มีระบบข้อมูล มีธรรมาภิบาล 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 4.1 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลมีการจัดระบบสวัสดิการ
ในการดูแลเด็กพัฒนาการของเด็กแรกเกิด/ปฐมวัยท่ีอยู่ใน
โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเล้ียงดู เด็กแรกเกิด ค่า
เปูาหมาย ร้อยละ 90 
4.2 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลรับสมาชิกครัวเรือน 
KHM เข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ เพื่อสร้างหลักประกันชีวิต 
ค่าเปูาหมายร้อยละ 90 
4.3 กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถสนับสนุนการจัด
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 60 
4.4 กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถพัฒนายกระดับเป็น
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หัวข้อ รายละเอียด 
ศูนย์เรียนรู้เรื่องการจัดระบบสวัสดิการสู่การเช่ือมโยงพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ(เพิ่มรายได้สร้างอาชีพ) ค่าเปูาหมายร้อยละ 
50 
4.5 ภาพรวมการเพิ่มขึ้นของสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบล ค่าเปูาหมายร้อยละ 20 
4.6 กองทุนสวัสดิการชุมชนมีระบบบัญชีแสดงฐานะและ
ฐานข้อมูลเช่ือมโยงกัน (Kalasin happiness model 
(KHM) ฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็ก
แรกเกิดและสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ) ค่าเปูาหมายร้อยละ 
60 

5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : การพัฒนาทุนมนุษย์ ลกความ
เหล่ือมล้ า สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคงและสงบสุข 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด : ยกระดับคุณภาพและ
รายได้ด้านการท่องเท่ียวและส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
อุตสาหกรรมอาหาร ปลอดภัย  
ทิศทางการพัฒนาภาค : สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

6. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ  
    6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

         งบประมาณ (งบจังหวัด) 
      ผู้รับผิดชอบ 

                หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาระบบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สู่สังคมไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 
3,325,100 บาท (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

7. หน่วยงานด าเนนิงาน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวัด
กาฬสินธุ์ 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
9. งบประมาณ 3,325,100. บาท (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
10. ผลผลิต (output) 10.1 เด็กแรกเกิด/เด็กปฐมวัยตามโครงการเงินอุดหนุน

เพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดได้รับการดูแลพัฒนาการสมวัย
โดยระบบสวัสดิการชุมชนต าบล เช่น การส่งเสริมการให้เด็ก
ได้ด่ืมนมแม่จนถึง 6 เดือน เป็นอย่างน้อย และการเข้าถึง
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หัวข้อ รายละเอียด 
และแก้ไขปัญหาการพัฒนาการของเด็ก 
10.2 สมาชิกครัวเรือนตามโครงการ “คนกาฬสินธุ์ ไม่ท้ิง
ใครไว้ข้างหลัง” ได้รับหลักประกันชีวิตจากกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล 
10.3 โรงเรียนผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนและพัฒนาต่อ
ยอดกิจกรรมจากกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล 
10.4 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลมีต้นแบบการพัฒนา
เช่ือมโยงด้านเศรษฐกิจชุมชน 
10.5 มีการบูรณาการเช่ือมโยงจากฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (outcome) 11.1 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลสามารถพึ่งตนเองได้ 
โดยเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11.2 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพัฒนายกระดับเป็น
ศูนย์เรียนรู้เช่ือมโยงสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ 
11.3 กองทุนสวัสดิการชุมชนเกิดเครือข่ายการช่วยเหลือ
ทางสังคม เช่น ครัวเรือนตามโครงการ “คนกาฬสินธุ์ไม่ท้ิง
ใครไว้ข้างหลัง”     เด็กแรกเกิด/ปฐมวัย ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี ๔ :  การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคงและสงบสุข  
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ : การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

           และการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (น้ าท่วม/น้ าแล้ง)  
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ 18 เสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการปูองกันและบรรเทา          
สาธารณภัยในพื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยสูงในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

      สาธารณภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวท่ีนับวันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน รวมท้ังเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเปูยอย่างมาก 
แนวทางหนึ่งในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน คือ การปูองกันและลดผลกระทบรวมถึง
การเตรียมความพร้อม รับมือกับภัยพิบัติ การให้ความรู้ และฝึก
ทักษะให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนท่ีเป็นกลุ่ม
ท่ีจะได้รับผลกระทบได้ง่ายเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น การด าเนินการ
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการสร้างความ
ตระหนัก การให้ความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางการเฝูาระวัง การ
เตรียมความพร้อมปูองกันภัยพิบัติ และการให้เยาวชนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ ง  ซึ่ ง เป็นภัยประจ าถิ่น จึง
จ าเป็นต้องร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
อันจะเป็นการสร้างอนาคตของชาติในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
และสาธารณภัยอย่างถาวรและยั่งยืน    

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการ
ลดความเส่ียงจากสาธารณภัยรวมท้ังมีลักษณะสามารถใช้ชีวิตท่ี
ปลอดภัย ได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ ไปถ่ายทอด
ให้กับบุคคลในครอบครัว และชุมชนของตนเอง 
 
2. เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ด้านสาธารณภัยตัวอย่าง ให้แก่
เครือข่ายเยาวชน รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง แจ้ง

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการที่ 18 
15616 
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หัวข้อ รายละเอียด 
เตือนภัย และช่วยเหลือกันเองได้ในเบ้ืองต้น 
3. เพื่อใหเ้ยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการ
ลดความเส่ียงจากสาธารณภัย รวมท้ังมีทักษะสามารถใช้ชีวิตท่ี
ปลอดภัย  

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จ านวนครูและนักเรียนท่ีผ่านการฝึกอบรมฯ 
5.  พื้นที่เป้าหมาย  โรงเรียนท่ีอยู่พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยสูง  จ านวน 10 ต าบล 5 อ าเภอ 

ในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ 
6.  กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ  

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ (งบจงัหวัด) 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สร้างเสริมการรับรู้ให้เยาวชนด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
780,000 บาท (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๘.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖5 ถึง กันยายน ๒๕๖6 
๙.  งบประมาณ 780,000 บาท 
10.  ผลผลิต (Output) 1. เครือข่ายเยาวชน รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง 

แจ้งเตือนภัย และช่วยเหลือตัวเองได้ในเบ้ืองต้น 
2. โรงเรียนเครือข่ายในการเตรียมความพร้อม 
3. เยาวชนมีความรู้และ ความเข้าใจ และความตระหนักในการ
ลดความเส่ียงจากสาธารณภัย รวมท้ังมีทักษะสามารรถใช้ชีวิตท่ี
ปลอดภัย 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการด าเนินชีวิตท่ีปลอดภัย 
มีส่วนร่วมในการส่ือสาร เฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยภายในโรงเรียน 
2. ครูได้รับความรู้ มีการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยจัดท า
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน เพื่อสนับสนุน
ให้โรงเรียนมีความปลอดภัย 
2. เยาวชนมีความตระหนักในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
รวมท้ังมีทักษะสามารถใช้ชีวิตท่ีปลอดภัย 
3. สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของท้องถิ่นในการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณภัย  
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี ๔ :  การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข  
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

         และการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (น้ าท่วม/น้ าแล้ง)  
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ 19 กาฬสินธุ์เมืองแห่งความปลอดภัย “ด่านครอบครัว รั้วชุมชน
แห่งความปลอดภัย” 

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จากสภาพปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น    จึงต้องบูรณาการการด าเนินงานจากทุกภาค
ส่วน  ในการขับเคล่ือนงานด้านการปูองกันและลดอุบัติเหตุ    
ทางถนนลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ี   โดยมี
เปูาหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ    ทางถนนต่ ากว่า  
10  คน  ต่อประชากรหนึ่งแสนคนใน พ.ศ.256๗    

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ประชาชนมีความรู้ ด้านการปูองกันและแก้ปัญหาความ
ปลอดภัยทางถนนโดยเริ่มต้นท่ีครอบครัว หมู่บ้าน และชุมชน 
2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายจราจร และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนวินัยในการขับข่ี 
3. ประชาชนในพื้นท่ีสามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ไขจุดเสียง  
และแก้ไขจุดเส่ียงอุบัติเหตุ  ทางถนนในชุมชนของตนเองได้ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน หรือจ านวนผู้บาดเจ็บ 
หรือจ านวนผู้เสียชีวิตลดลงจากปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ ๑๐) 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครใน
ชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ในพื้นท่ี ๑๘ อ าเภอๆละ ๑๐๐ 
คน รวม ๑,๘๐๐ คน 

6.  กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ ผู้น าท้องถิ่น  ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน  อาสาสมัครใน
ชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ในพื้นท่ีอ าเภอ  18  อ าเภอๆ 
ละ 2 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 36 รุ่น  จ านวนผู้เข้าฝึกอบรมท้ังส้ิน  
1,800 คน 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการที ่19 
15616 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๒,๐๗๗,๒๐๐ บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖ 
9.  งบประมาณ ๒,๐๗๗,๒๐๐ บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
10.  ผลผลิต (Output) 1. จ านวนครั้ งของการเกิดอุบัติ เหตุทางถนน  หรือจ านวน

ผู้บาดเจ็บ  หรือจ านวนผู้เสียชีวิตลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
2. ประชาชนในพื้นท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน            
ลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน 
3. ชุมชุมสามารถแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนด้วย ตัวเอง 
ครอบครัว และชุมชนได้ 
4. ชุมชนสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ 
5. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นท่ี 
6. สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน  
7. ชุมชนเห็นความส าคัญของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
และสร้างความต่ืนตัวของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรมากยิ่งขึ้น 
8. การปฏิบัติงานในจุดเกิดเหตุมีความรวดเร็ว การรายงานท่ีทัน
ต่อสถานการณ์ 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  หรือจ านวนผู้บาดเจ็บ  
หรือจ านวนผู้เสียชีวิตลดลงจากปีท่ีผ่านมาโดยมีเปูาหมายลดอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า  10  คน  ต่อประชากร
หนึ่งแสนคนใน พ.ศ.256๗    
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี ๔ :  การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข  
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการป้องกันและแก้ไข  

         ปัญหาภัยพิบัติ (น้ าท่วม/น้ าแล้ง 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ 20 ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 
41 ก าหนดให้ผู้อ านวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นท่ีเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้ังนี้
ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีความประสงค์ขอให้
กระทรวงมหาดไทย ประสานศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน
จังหวัด / ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทานอ าเภอ จัดต้ังชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เทศบาลต าบล อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง  
       ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข็มเข็งให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบลให้มีบุคลากร ท่ีสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย
เบ้ืองต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมส่ังการ การบริหาร
จัดการสาธารณภัยในท่ีเกิดเหตุ ท่ีมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 
ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ใน
ระดับพื้นท่ีมีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ ความช านาญในการ
จัดการภัยพิบัติ อันส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความตระหนักในการลดความเส่ียง
จากสาธารณภัย รวมท้ังมีทักษะสามารถใช้ชีวิตท่ีปลอดภัย 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มเข็งให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเทศบาลต าบล ให้มีบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการที่ 20 
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หัวข้อ รายละเอียด 
2. เพื่อสงเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมส่ังการ การบริหารจัดการสาธารณ
ภัยในท่ีเกิดเหตุ ท่ีมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
3. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ 
รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 
4. เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นท่ีมี
ความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ ความช านาญในการจัดการภัย
พิบัติ อันส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยใน
ชีวิตลักทรัพย์สินตระหนักในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
รวมท้ังมีทักษะสามารถใช้ชีวิตท่ีปลอดภัย  

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จ านวนจิตอาสาภัยพิบัติท่ีผ่านการฝึกอบรมฯ จ านวน 750 คน 
5.  พื้นที่เป้าหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ท่ี 18 อ าเภอ  77 ทต.               

77 อบต.  รวม 148 แห่ง 
6. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 
 
 
 

     งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

       หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

จัดฝึกอบรมให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติท่ีได้รับ             
การแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการปูองกันและบรรเทา          
สาธารณภัยในพื้นท่ี 18 อ าเภอ 77 ทต. 77 อบต. รวม 148 แห่ง  
จ านวน 15 รุ่น  รุ่นละ 50 คน จ านวน 750 คน 
2,340,700 บาท ๑ ปี (ตุลาคม – กันยายน 2566) 
หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖5 ถึง กันยายน ๒๕๖6 
9.  งบประมาณ 2,340,750 บาท 
10.  ผลผลิต (Output) 1. จิตอาสาภัยพิบัติพื้นท่ีไดมีโอกาสเข้ามาพัฒนาศักภาพให้มีมีความ

เข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ ความช านาญในการจัดการภัยพิบัติ 
อันส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิต
ลัทรัพย์สินตระหนักในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย รวมท้ังมี
ทักษะสามารถใช้ชีวิตท่ีปลอดภัย  
2. กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นท่ีได้
พัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการสาธารณภัย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในชีวิติและทรัพย์สินจากสา
ธารณภัย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีเกิดเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ และมีมารตฐานเดียวกัน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กองอ านวยการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นท่ี เมื่อเกิดภัย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในชีวิติและทรัพย์สินจากสา
ธารณภัย 
3. กองอ านวยการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นท่ีมีความ
เข้มแข็งและยังยืน 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี ๔ :  การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข  
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ 21 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทาง TO BE 

NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2.  ความส าคัญของโครงการ  หลักการและเหตุผล      จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น้อมน าโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มา
เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 6-24 ปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข และเป็นแบบอย่างท่ีดี รวมท้ัง
ปูองกันกลุ่มเส่ียง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ภายใต้กิจกรรมใครติด
ยายกมือขึ้น 
     การด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 
ประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่ง 
ดี และมีความสุข (TO BE NUMBER ONE IDOL), การประกวด
ร้องเพลงและเต้น (TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE), 
การประกวดจังหวัด อ าเภอ ชุมชน ชมรม สถานประกอบการดีเด่น 
ซึ่งแบ่งเป็นระดับภาคและระดับประเทศ เพื่อให้การด าเนินงาน
ครอบคลุมในทุกระดับในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยประกอบ ด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) คณะกรรมการ 
2) กองทุน และ 3) กิจกรรม ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลักคือ 1) 
การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอื้อต่อการปูองกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด 2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ให้แก่เด็กและเยาวชน และ 3) การสร้างเสริมและพัฒนาเครือข่าย
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการ
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทาง TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้น และจากสภาพปัญหาความ
ไม่เท่าเทียมกันของโอกาสในสังคม ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มต่างๆไม่

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

โครงการที ่21 
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หัวข้อ รายละเอียด 
สามารถเข้าถึงสิทธิท่ีพึงได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการ
ยุติธรรมท่ียังมีประชาชนไม่ได้รับบริการจากหน่วยงานด้าน
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และท่ัวถึงซึ่งเป็นปัญหาท่ี
สะท้อนถึงความเหล่ือมล้ าท่ีเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคมไทย 
จากปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดขึ้นกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการอ านวย
ความยุติธรรมเพื่อลดความเหล่ือมล้ าในสังคมเพื่อตอบรับนโยบาย
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วัน ท่ี  ๑๘กรกฎาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการแต่ง ต้ั ง
คณะกรรมการพัฒนาบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ) 
และให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุ ติธรรม และส านัก
งบประมาณด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นกลไกการอ านวย
ความยุติธรรมและการประสานความร่วมมือในระดับจังหวัด
รวมท้ังให้การด าเนินการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้กระท าผิด ในชุมชน ให้สามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติ 
ท้ังในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพโดยประสานงานกับทุก
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีการบูรณาการได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
ข้างต้น เพื่อลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือกฎหมาย และ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ด้วยโอกาส และมีฐานะยากจน รวมถึง
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว
ด้วยกองทุนยุติธรรม และคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพจาก
กระท าความผิดทางอาญาของผู้อื่นให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
และบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ตกเป็นแพะ ในคดีอาญาโดยมิได้กระท าความผิดเพื่อให้
เข้าถึงงานด้านกระบวนการยุติธรรม เช่นหากถูกฟูองในช้ันบังคับ
คดี การปูองกัน เฝูาระวังอาชญากรรมในเยาวชน คืนผู้ต้องขังผู้พ้น
โทษคืนสู่สังคม และสร้างความปลอดภัยในชุมชนจากผู้กระท า
ความผิด ในระบบงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดกาสินธุ์ ในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในระดับ
พื้นท่ีจึงเห็นสมควรเสริมพลังชุมชนเพื่ออ านวยความยุติธรรมให้
เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม เพื่อ
ขยายผลและช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้เข้าถึง
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หัวข้อ รายละเอียด 
ประชาชนในระดับหมู่บ้านต าบล ผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน และ
เครือข่ายในระดับชุมชนต าบล อาสาสมัครคุมประพฤติอาสาสมัคร
สาธารณสุข และประชาชนท่ัวไปซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต และสร้างสังคมให้เกิดความเข้มแข็งและลดด้วยคนในชุมชน 
สรุปสาระส าคัญ 
 สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนด
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ านวยความยุติธรรมและมุ่งลดความเหล่ือมล้ าใน
การเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ท าให้ประชาชนได้รับ
การบริการงานยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญในด้าน
การช่วยเหลือประชาชนอย่างท่ัวถึง ซึ่งสภาพปัญหาของประชาชนใน
พื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์  ยังคงมีความเหล่ือมล้ าในด้านการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม ประกอบกับประชาชนยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จึงท าให้ประชาชนไม่ได้
รับความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกหลอกลวง และจากสถิติ
ผู้กระท าผิดท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันท่ี 
31 กรกฎาคม 2564) จ านวน 3,000 คดี พบว่าเป็นผู้กระท าผิด
ในฐานความผิดยาเสพติดมากท่ีสุด จ านวน 2,400 คดี คิดเป็นร้อย
ละ 80 % จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้กระท าผิดพบว่ามีสาเหตุหลักๆ
ท่ีกระท าผิดต่างๆ ดังนี้ 

- ปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
- ปัญหาการว่างงาน/รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
- ปัญหาการขาดระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต/คบเพื่อนไม่

เลือกดีช่ัว/รู้ไม่เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด  
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และ

ก้าวสู่ความ 
เป็นหนึ่งโดยไม่พึง่ยาเสพติด 
2. เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ชุมชน 
อ าเภอ สถานประกอบการ และประชาชนท่ัวไป 
3. เพื่อสนับสนุนการประกวดระดับจังหวัด ภาคฯ และประเทศ 
4. เพื่อปลุกจิตส านึก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และสร้างกระแส
นิยมท่ีเอื้อต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
5. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการปูองกันและช่วยเหลือผู้ประสบ
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หัวข้อ รายละเอียด 
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 
6. เพื่อให้ ผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว  ได้
ตระหนักและเห็นคุณค่าในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม  

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. สมาชิก TO BE NUMBER ONE ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อย่าง
น้อยร้อยละ 80 
2. แกนน าชมรม และเครือข่าย จ านวน  ๕๐๐  คน จาก ๙ ชมรม ได้
เข้าร่วมการประกวดระดับภาคและระดับประเทศ 
3. ผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีอยู่ในความดูแลของส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการจ านวน  2 รุ่นๆ ละ 
25 คน รวมจ านวน 50 คน  
4. สมาชิกในครอบครัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมโครงการ
จ านวน  2 รุ่นๆ ละ 25 คน รวมจ านวน 50 คน 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  ทุกอ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
6. กิจกรรมส าคัญของโครงการ  
      6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1    

 
งบประมาณ (งบจังหวัด) 
ผู้รับผดิชอบ 

       หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทาง TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2,138,700 บาท  ๑ ปี (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

      6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2   
 
 
งบประมาณ (งบจังหวัด) 
ผู้รับผิดชอบ 

       หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อพัฒนาความคิด ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ส าหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE พร้อม
ครอบครัว 
270,800 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) 
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 

8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 
2566) 

9.  งบประมาณ จ านวน  2,138,700 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

10.  ผลผลิต (Output) 1. สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 
176,102 คน  
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หัวข้อ รายละเอียด 
2. แกนน าชมรม และเครือข่าย จ านวน ๕๐๐  คน จาก ๙ ชมรม  
ได้เข้าร่วมการประกวดระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศ 
3. ผู้ถูกคุมความประพฤติ ท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
จ านวน 50 คน และสมาชิกในครอบครัว จ านวน 50 คน รวม
ท้ังส้ิน 100 คน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. วัยรุ่น วัยใส จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่เสพสารเสพติด และไม่
ต้ังครรภ์ในวัยเรียน  
โดยด าเนินการในชมรมต้นแบบในสถานศึกษา สถานประกอบการ 
ขยายผลสู่ชุมชน 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. ผู้กระท าผิดท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้
กระบวนการ การให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา และสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้โดยไม่พึ่งพายาเสพติดให้โทษ 
3. ครอบครัวได้ตระหนังรู้ถึงบทบาทและความส าคัญของการดูแล
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
4. เกิดสัมพันธ์ภาพท่ีดีระหว่างผู้กระท าผิดและครอบครัวสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี ๔ :  การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข  
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ การลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม การบริการด้านสุขภาพ และการเข้าถึง 
                             กระบวนการยุติธรรมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ 22. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุม

ประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในชุมชนอย่าง
มืออาชีพ 

๒.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จากสภาพปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของโอกาสใน
สังคม ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
ไม่ สามารถเข้าถึงสิทธิท่ีพึงได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กระบวนการยุติธรรมท่ียังมีประชาชนไม่ได้รับบริการ
จากหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม 
และท่ัวถึงซึ่งเป็นปัญหาท่ีสะท้อนถึงความเหล่ือมล้ าท่ี
เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคมไทย จากปัญหา
ดังกล่าวท่ีเกิดขึ้นกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการอ านวย
ความยุติธรรมเพื่อลดความเหล่ือมล้ าในสังคมเพื่อตอบ
รับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ตาม
มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวัน ท่ี ๑๘กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เห็นชอบในหลักการแต่ง ต้ังคณะกรรมการพัฒนา
บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ) และให้
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และส านัก
งบประมาณด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นกลไก
การอ านวยความยุติธรรมและการประสานความร่วมมือ
ในระดับจังหวัดรวมท้ังให้การด าเนินการแก้ไขฟื้นฟู 
ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท าผิด ใน
ชุมชน ให้สามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติ ท้ังในด้าน
การศึกษาและประกอบอาชีพโดยประสานงานกับทุก
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังภาคประชาชนและองค์กร
ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้เป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการได้อย่าง

โครงการที่ 22 
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แท้จริง สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น เพื่อลด
ความเหล่ือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือกฎหมาย และ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ด้วยโอกาส และมีฐานะยากจน 
รวมถึงไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้เข้าถึงความเป็นธรรม
ได้ง่ายและรวดเร็วด้วยกองทุนยุติธรรม และคุ้มครองผู้
ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพจากกระท าความผิดทางอาญา
ของผู้อื่นให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทา
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังให้ความช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ตกเป็นแพะ ในคดีอาญาโดยมิได้กระท าความผิด
เพื่อให้เข้าถึงงานด้านกระบวนการยุติธรรม เช่นหากถูก
ฟูองในช้ันบังคับคดี การปูองกัน เฝูาระวังอาชญากรรม
ในเยาวชน คืนผู้ต้องขังผู้พ้นโทษคืนสู่สังคม และสร้าง
ความปลอดภัยในชุมชนจากผู้กระท าความผิด ใน
ระบบงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  ในฐานะผู้แทนกระทรวง
ยุติธรรมในระดับพื้นท่ีจึงเห็นสมควรเสริมพลังชุมชนเพื่อ
อ านวยความยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านและ
ลดความเหล่ือมล้ าในสังคม เพื่อขยายผลและช่อง
ทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชน
ในระดับหมู่บ้านต าบล ผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน และ
เครือข่ายในระดับชุมชนต าบล อาสาสมัครคุมประพฤติ
อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนท่ัวไปซึ่งจะเป็น
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสร้างสังคมให้เกิดความ
เข้มแข็งและลดด้วยคนในชุมชน 

 สรุปสาระส าคัญ 
 สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากสภาพ
ปัญหาในปัจจุบันมีผู้กระท าผิดท่ีศาลยุติธรรมให้โอกาส
รอการลงโทษและคุมความประพฤติไว้จ านวนค่อนข้าง
สูง ประกอบกับกรมราชทัณฑ์ได้ปล่อยผู้พักการลงโทษ/
ผู้ได้รับการลดวันต้องโทษ ออกจากเรือนจ าหรือทัณฑ
สถาน จ านวนมากเช่น ให้กลับมาอยู่ในชุมชน โดยมี
ส านักงานคุมประพฤติเป็นผู้ดูแลและแก้ไขฟื้นฟูให้กลับ
ตนเป็นพลเมืองดี แต่เนื่องจากส านักงานคุมประพฤติ มี
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อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีจ านวนน้อย ซึ่งเฉล่ียต่อผู้กระท าผิด
แล้ว พนักงานคุมประพฤติ จ านวน ๑ คน ต้องดูแล
ผู้กระท าผิด จ านวน ๓๐๐ – ๕๐๐ คน ซึ่งท าให้การดูแล
แก้ ไ ข ผู้กระท า ผิด เหล่านี้ ไม่ มี ประ สิทธิภาพหรื อ
ประสิทธิผล แก้ไขฟื้นฟู ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ไม่
ตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงของผู้กระท าผิด และ
นอกจากนี้ยังท าให้พนักงานคุมประพฤติไม่สามารถ
ออกไปติดตาม เยี่ยมเยียนผู้กระท าผิดในชุมชนได้อย่าง
ท่ัวถึง  ท าให้ไม่ทราบถึงพฤติกรรมท่ีเสียหายหรือ
ผู้กระท าผิดได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เป็นคนดีจริง
หรือไม่  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องน าภาค
ประชาชนท่ีมี จิตอาสา เข้ามาเป็นอาสาสมัครคุม
ประพฤติ เพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ ในการ
ออกติดตาม สอดส่อง เยี่ยมเยียนผู้กระท าผิดในชุมชน
เพื่อท่ีจะทราบถึงข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการท่ี
แท้จริงของผู้กระท าผิด เพื่อท่ีจะได้ ดูแลสงเคราะห์หรือ
ส่งเสริมให้ ผู้กระท าผิดได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองเป็น
พลเมืองดี อย่างยั่งยืน และไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ า
อีก 

 ปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น ๑๘ อ าเภอ ๑๓๕ ต าบล ๑,๕๘๔ หมู่บ้าน ซึ่ง
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ มีอาสาสมัครคุม
ประพฤติท่ีเป็นผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติเพียง 167 
คน โดยเฉล่ียมีเพียงต าบลละ ๑ – ๒ คนเท่านั้น ท าให้
การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้กระท าผิดในชุมชนไม่ท่ัวถึง
และไม่ครอบคลุม ประกอบกับรัฐมนตรีว่ารกระทรวง
ยุติธรรม ได้มีนโยบายให้สรรหาและด าเนินการอบรม
ภาคประชาชนให้เข้ามาเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ
ช่วยเหลืองานส านักงานคุมประพฤติ ให้ ท่ัวถึงและ
ครอบคลุมให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้กระท าผิดได้รบ
การดูแล ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมเพื่อ “คืน
คนดีสู่สังคม” อย่างยั่งยืน 
        ความเร่งด่วน :  (ระบุระดับความจ า เป็น
เร่งด่วน) : ควรด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อปูองกันมิให้



 
 

220 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
เกิดปัญหาอาชญากรรมชุมชนและเพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนซึ่งมีฐานะยากไร้และมิได้รับความเป็นธรรม
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรม เพื่อ
หาแนวทางปูองกันอาชญากรรมในพื้นท่ี เพื่อหาแนวทาง
ปูองกันอาชญากรรมกลุ่มเส่ียงของเด็กและเยาวชน แนว
ทางการปูองกันมิให้ถูกฟูองในช้ันบังคับคดีการสร้าง
ความปลอดภัยของชุมชนจากการกลับสู่ชุมชนของ
ผู้กระท าผิดและผู้พันโทษ และให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญาและเยียวยา ผู้ตกเป็น
จ าเลยในคดีอาญาโดยไม่ได้กระท าความผิดให้ได้รับการ
บรรเทาความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพิ่มให้กับสังคมและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
2. เพื่อส่งเสริมและรักษาเครือข่ายในระดับชุมชน ระดับ
ต าบล อาสาสมัครคุมประพฤติ เข้ามามีบทบาทดูแล
ผู้กระท าผิดในชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ 
เพื่อเป็นการปูองกันไม่ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติหวน
กลับไปกระท าผิดซ้ าอีก ท าให้สังคมและชุมชนปลอดภัย
จากอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นจากผู้ท่ีอยู่ในความดูแลของ
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความเดือน
ร้อนและการให้บริการประชาชนในการเข้าถึงความ
ยุติธรรม 
๔ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี 

4. เป้าหมายและความส าเร็จของโครงการ 
  

อาสาสมัครคุมประพฤติคุมประพฤติท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ใหม่ จ านวน 50 คน ในพื้นท่ี ๑8 อ าเภอ เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 

๕.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 
  
 

 

๑) เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 
๒) เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี  
๑๒:ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
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๓) เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า สร้างสังคมท่ีมี
ความมั่นคงและสงบสุข 
        เปูาประสงค์ ๒ ประชาชนมีความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
        แนวทางพัฒนา ๕ การรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชีวิตและทรัพย์ สินของประชาชน และภัยพิบัติ 
        แนวทางพัฒนา ๖ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด         
        แนวทางพัฒนา ๗ ปูองกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๖.กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ  ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลัก
ท่ีส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถวัดผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

    6.1 กิจกรรมหลักที่ ๑ 
 
        งบประมาณ (งบจังหวัด) 
        ผู้รับผิดชอบ 
        หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ยุติธรรมสร้างสุขลดความเหล่ือมล้ า เสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
111 ,100 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 
2566) 
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๗. หน่วยงานด าเนนิการ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 
8.ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ต.ค.25๖5 -๓๐ ก.ย.25๖6 
9.งบประมาณ 111 ,100 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 

2566) 
10.  ผลผลิต(Output) มีอาสาสมัครคุมประพฤติ/เครือข่ายชุมชน 50 คน ท่ี

ผ่านการอบรมและสามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือ
พนักงานคุมประพฤติในการดูผู้กระท าผิดในชุมชนได้
อย่างมืออาชีพและผู้กระท าผิดสามารถพักอาศัยอยู่
ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนกลับไปกระท า
ผิดซ้ า 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(Outcome) สังคม ชุมชนเกิดความสงบสุข สามารถแก้ไขฟื้นฟู 
ช่วยเหลือผู้กระท าผิดในชุมชน โดยคนในชุมชนเพื่อ
ชุมชน 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี ๔ :  การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข  
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนับสนุนความเข้มแข็งของการใช้กลไก พชอ.ในการบูรณาการงานเชิงพื้นท่ี 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

หัวข้อ รายละเอียด 
๑ ชื่อโครงการ 23 ส่งเสริมสร้างสังคมสงบสุข  

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมแผนยุทธการฟูาแดดสงยางระดมกวาดล้าง
ยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างสังคมหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งและ
สงบสุข      
ประเด็นการพัฒนา 4 : การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า
สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคงและสงบสุข 

๒ ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดกาฬสินธุ์         
มีสาเหตุหนึ่งมาจากการที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นทางผ่านในการล าเลียง
ยาเสพติดจากจังหวัดชายแดนเข้าประเทศ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์        
มีสถิ ติการ จับกุมคดียาเสพ ติดสูง เป็นอัน ดับต้นๆ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและในระดับประเทศ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์  ท้ังในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สุขภาพ และปัญหาอาชญากรรม อีกท้ังปัญหายาเสพติดเป็นสาเหตุ
หนึ่งท่ีส าคัญก่อให้เกิดปัญหาความยากจนของประชากรจังหวัด
กาฬสินธุ์ซึ่งมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องแก้ไขเพื่อสร้างพื้นท่ีปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนและเป็นเมืองท่ีน่าอยู่ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.จ./
ศป.ปส.อ. ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 ๒) เพื่อยกระดับแผนยุทธการฟูาแดดสงยาง ระดมกวาดล้าง        
ยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เท่าทันผู้ต้องหาในคดียาเสพติด 
๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝุายปกครอง/ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน/ผรส. 
๔) เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการข่าวในการปูองกันและ

โครงการที่ 23 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ปราบปรามยาเสพติด 
๕) เพื่อสร้างพื้นท่ีปลอดภัยให้แก่ประชาชน 
๖) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ปลอดจาก
ปัญหาอาชญากรรม และการกระท าผิดกฎหมายอาญาต่าง ๆ 

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ประชาชนในพื้นท่ี ท้ังภาครัฐและเอกชน ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับ
ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ลดลง ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี 
1) ประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมได้รับความช่วยเหลือและ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น 
2) อัตราของผู้กระท าผิดท่ีกลับมากระท าผิดซ้ าภายใน 1 ปี  
3) ครัวเรือนยากจนโครงการ “กาฬสินธุ์ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง” หลุด
พ้นความยากจนและพึ่งตนเองได้ 

๕. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 

แผนยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2566 - 2570 ท่ีมีเปูาหมาย
การพัฒนาจังหวัดว่า  “มั่งค่ังด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเท่ียววิถีใหม่
ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง  มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพจังหวัด เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้สูง ชีวิตมั่นคงและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ในประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า 
สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคงและสงบสุข เปูาประสงค์ท่ี 3 ประชากร
ของจังหวัดเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและบริการของรัฐและมี
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) ประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมได้รับความช่วยเหลือและ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น 
2) อัตราของผู้กระท าผิดท่ีกลับมากระท าผิดซ้ าภายใน 1 ปี  
3) ครัวเรือนยากจนโครงการ “กาฬสินธุ์ ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง”      
หลุดพ้นความยากจนและพึ่งตนเองได้ 

๖.กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ  
   6.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
         งบประมาณ (งบจังหวัด) 
         ผู้รับผิดชอบ 
         หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมสร้างสังคมสงบสุข 
8,599,300 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ท่ีท าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๗.หน่วยงานด าเนนิงาน ท่ีท าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ /ท่ีท าการปกครองอ าเภอ ๑๘ 
อ าเภอ 

๘. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส้ินสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
๙. งบประมาณ 8,599,300 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๑๐. ผลผลิต (Output) ๑) ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด เพิ่มข้ึน 

๒) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  
๓) ชุดปฏิบัติการพิเศษฝุายปกครอง ในการด าเนินการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
๔) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประเภทส ารอง 
5) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษาความสงบ (ผรส.) เป็นสายข่าวในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ๑) ระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง 
จ านวนหมู่บ้านเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น 
๒) จ านวนหมู่บ้านท่ีมีปัญหารุนแรงหรือหมู่บ้านสีแดงลดลง 
๓) โรงแรม สถานบริการ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  
๔) บุคลากรของฝุายปกครอง สามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๕) ศักยภาพในการท างานของบุคลากรฝุายปกครองเพิ่มมากขึ้น 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี ๔ :  การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข  
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี ๕ การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
                             ภัยพิบัติ (น้ าท่วม/น้ าแล้ง)  

หัวข้อ รายละเอียด 
๑ ชื่อโครงการ 24 ปูองกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒ ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล      ตามแผนงาน/โครงการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด      

พ.ศ.2566-2570 กรอบนโยบายการรักษาความมั่นคงและความ
สงบสุขของประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรม การจับกุมผู้ต้องหาเกี่ยวกับทรัพย์ ส าเร็จได้โดย
หลักฐานจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ซึ่งได้ติดต้ังไว้ในจุดท่ีเกิดเหตุ 
ส่งผลให้ ผู้ ต้อ งหารั บสารภาพ เกิ ดผลดี ต่อการปราบปราม
อาชญากรรม และการปูองกันการกระท าผิดได้เป็นอย่างดี แต่
เนื่องจากในปัจจุบัน กล้องวงจรปิด (CCTV) ท่ีมีติดต้ังอยู่ในพื้นท่ี
จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังไม่เพียงพอต่อการปูองกันอาชญากรรม จุดเส่ียง
ท่ีส าคัญยังขาดกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ จึงเกิด
ช่องว่างในการปูองกันท่ีเพียงพอ หรือพื้นท่ีท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเฝูา
ระวังในการลงมือกระท าผิด อันเป็นจุดเส่ียงด้านอาชญากรรม และ
หลายครั้งท่ีลักษณะการกระท าผิดมีวิธีการท่ียุ่งยากต่อการสืบสวน
เพื่อทราบตัวผู้กระท าผิดและน าคนผิดมาฟูองศาลเพื่อลงโทษ 
เนื่องจากไม่สามารถหาพยานหลักฐาน หรือพยานบุคคลท่ีจะยืนยัน
ต่อศาลได้ดีท่ีสุด ซึ่งหากสถานการณ์ปัญหาการเกิดอาชญากรรม
ยังคงมีจุดอ่อนดังกล่าว อาจเกิดผลกระทบต่อความเช่ือมั่นในความ
ปลอดภัยในการประกอบอาชีพของประชาชน ความหวาดระแวงต่อ
อาชญากรรม จะส่งผลให้นักท่องเท่ียวไม่กล้าเดินทางท่องเท่ียว 
ผู้ประกอบการไม่กล้าประกอบธุรกิจ ประชาชนจะไม่กล้าประกอบ
อาชีพตามปกติ หรือมีต้นทุนในด้านการจัดหาระบบเครื่องมือรักษา
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ

โครงการที่ 24 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ชุมชน และของประเทศได้   

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อวางระบบและติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) ปูองกันอาชญากรรม 
ให้ประชาชนเกิดความมั่นคงและสงบสุข มีความเช่ือมั่นในระบบและ
เครื่องมือในการปูองกันภัยจากอาชญากรรมในแหล่งท่องเท่ียว 
ชุมชน และสถานประกอบการ 
๒) เพื่อให้มีพยานหลักฐานในด้านภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว อันจะ
เป็นหลักฐานยืนยันการกระท าความผิด เมื่อเกิดเหตุอาชญากรรม
หรือการกระท าผิดในจุดท่ีมีกล้องวงจรปิด (CCTV) หรือจุดท่ีมีการใช้
เครื่องมือเก็บภาพมุมสูงติดตามผู้กระท าความผิด ส่งผลให้สามารถ
น าตัวผู้กระท าผิดไปฟูองลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ๑)ประชาชนเกิดความสงบสุขและมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
เนื่องจากระบบการปูองกันภัย และการปราบปรามอาชญากรรมของ
ทางราชการต ารวจเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
๒)ลดสถิติคดีการกระท าผิด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถานี
ต ารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ลงได้ ร้อย 70 เป็นอย่างน้อย 
๓)เมื่อเกิดเหตุการณ์กระท าผิดในจุดท่ีมีการติดต้ังกล้องวงจรปิด หรือ
พื้นท่ีใกล้เคียง สามารถสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระท าความผิดได้สูง
ถึงร้อยละ 70 ขึ้นไป 
๔)สามารถลดปัญหาการกระท าผิดในพื้น ท่ีท่ีใช้เครื่องมือเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ได้ถึงร้อยละ 70 ขึ้นไป..... 

๕. ความเชือ่มโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 

แผนยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2566-2570 ท่ีมีว่า “มั่งค่ัง
ด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเท่ียววิถีใหม่ ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง”  มุ่งเน้น
ในการพัฒนาศักยภาพจังหวัด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้สูง ชีวิต
มั่นคงและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในประเด็นการพัฒนา     
ท่ี 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า สร้างสังคมท่ีมีความ
มั่นคงและสงบสุข  

๖.กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ  
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 

          งบประมาณ (งบจังหวัด) 
         ผู้รับผิดชอบ 
        หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV)  เพื่อปูองกันปัญหาอาชญากรรม 
11,792,100 บาท  ๑ ปี (ตุลาคม – กันยายน 2566) 
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๗.หน่วยงานด าเนนิงาน ต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๘. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส้ินสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
๙. งบประมาณ 11,792,100 บาท  ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
๑๐. ผลผลิต (Output) การติดต้ังวางระบบกล้องวงจรปิดในพื้นท่ีอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 

จ านวน ๕๐ ชุด 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ประชาชนเกิดความเช่ือมั่น มีความสงบปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน. 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี ๔ :  การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข  
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ การลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม การบริการด้านสุขภาพ และการเข้าถึง 

         กระบวนการยุติธรรมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ 25 โครงการยุติธรรมสร้างสุขลดความเหล่ือมล้ า 
เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

๒.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล        จากสภาพปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของโอกาสใน
สังคม ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ
ท่ีพึงได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมท่ียัง
มี ป ร ะชาชน ไม่ ไ ด้ รั บบริ ก า ร จากหน่ ว ย ง าน ด้ า น
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และท่ัวถึงซึ่งเป็น
ปัญหาท่ีสะท้อนถึงความเหล่ือมล้ า ท่ีเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างในสังคมไทย จากปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดขึ้ น
กระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการอ านวยความยุติธรรมเพื่อ
ลดความเหล่ือมล้ าในสังคมเพื่อตอบรับนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี ๑๘กรกฎาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการ
แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาบริหารงานยุติธรรมระดับ
จังหวัด (กพยจ) และให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม และส านักงบประมาณด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกลไกการอ านวยความยุติธรรมและการ
ประสานความร่วมมือในระดับจังหวัดรวมท้ังให้การ
ด าเนินการแก้ไขฟื้นฟู  ติดตามดูแล ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้กระท าผิด ในชุมชน ให้สามารถด ารงชีวิตได้
ตามปกติ ท้ังในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพโดย
ประสานงานกับทุกองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  รวมท้ังภาค
ประชาชนและองค์กรชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

โครงการที ่25 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ด าเนินงานให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบูร
ณาการได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
ข้างต้น เพื่อลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและการสร้าง
โอกาสเข้าถึงบริการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือ
กฎหมาย และค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ด้วยโอกาส และมี
ฐานะยากจน รวมถึงไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้เข้าถึง
ความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็วด้วยกองทุนยุติธรรม 
และคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพจากกระท าความผิด
ทางอาญาของผู้อื่นให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาและ
บรรเทาความเสียหายท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ตกเป็นแพะ ในคดีอาญาโดยมิได้กระท าความผิด
เพื่อให้เข้าถึงงานด้านกระบวนการยุติธรรม เช่นหากถูก
ฟูองในช้ันบังคับคดี การปูองกัน เฝูาระวังอาชญากรรมใน
เยาวชน คืนผู้ต้องขังผู้พ้นโทษคืนสู่สังคม และสร้างความ
ปลอดภัยในชุมชนจากผู้กระท าความผิด ในระบบงานคุม
ประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์ ในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นท่ี
จึงเห็นสมควรเสริมพลังชุมชนเพื่ออ านวยความยุติธรรมให้
เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านและลดความเหล่ือมล้ าใน
สังคม เพื่อขยายผลและช่องทางการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนในระดับหมู่บ้านต าบล ผ่าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน และเครือข่ายในระดับชุมชนต าบล 
อาสาสมัครคุมประพฤติอาสาสมัครสาธารณสุข และ
ประชาชนท่ัวไปซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และ
สร้างสังคมให้เกิดความเข้มแข็งและลดด้วยคนในชุมชน 

 สรุปสาระส าคัญ 
 สภาพปัญหา / ความต้องการ :  จังหวั ด
กาฬสินธุ์ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ านวยความยุติธรรม 
และมุ่งลดความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึงกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ท าให้ประชาชนได้รับการบริการ
งานยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพโดยให้ความส าคัญในด้าน
การช่วยเหลือประชาชนอย่างท่ัวถึง ซึ่งสภาพปัญหาของ
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงมีความเหล่ือมล้ า
ในด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ประกอบกับ
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หัวข้อ รายละเอียด 
ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม จึงท าให้ประชาชนไม่ได้รับความ
เป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกหลอกลวง ดังปรากฏ
ข้อเท็จจริงตามส่ือ เช่น ชาวบ้านอ าเภอท่าคันโทจ านวน
กว่าสองร้อยคน  ถูกสถาบันการเงินกองทุนหมู่บ้าน หลอก
ให้กู้เงินจากธนาคารออมสิน ภายหลังชาวบ้านถูกฟูองร้อง
บังคับ ช าระหนี้ เป็นต้น   
 
          ความเ ร่งด่วน :  (ระบุระดับความจ า เป็น
เร่งด่วน) : ควรด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อปูองกันมิให้
เกิดปัญหาอาชญากรรมชุมชนและเพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนซึ่งมีฐานะยากไร้และมิได้รับความเป็นธรรม
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรม เพื่อ
หาแนวทางปูองกันอาชญากรรมในพื้นท่ี เพื่อหาแนวทาง
ปูองกันอาชญากรรมกลุ่มเส่ียงของเด็กและเยาวชน แนว
ทางการปูองกันมิให้ถูกฟูองในช้ันบังคับคดีการสร้างความ
ปลอดภัยของชุมชนจากการกลับสู่ชุมชนของผู้กระท าผิด
และผู้พ้นโทษ และให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ตกเป็น
เหยื่อในคดีอาญาและเยียวยา ผู้ตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา
โดยไม่ได้กระท าความผิดให้ได้รับการบรรเทาความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 สร้างช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค และสะดวก รวดเร็ว ลดความ
เหล่ือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ  
2 เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี
และขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนบทบาทภารกิจ 
การให้บริการของกระทรวงยุติธรรม 
 ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
และการให้บริการประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม 

4. เป้าหมายและความส าเร็จของโครงการ 
  

ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 900 คน (ครั้งละ 50 คน ท้ัง 18 อ าเภอ) มี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มมากขึ้น และสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม รวมท้ังการช้ีช่องบอกทางเกี่ยวกับ
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หัวข้อ รายละเอียด 
กระบวนการยุติธรรมแก่ผู้อื่นได้ 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้น าชุมชนในท้องท่ีท้ัง 18 อ าเภอ อย่าง
น้อย    ร้อยละ 90  

๕.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 
  
 

 

๑) เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 
๒) เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  
๑๒:ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
๓) เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า สร้างสังคมท่ีมีความ
มั่นคงและสงบสุข 
        เปูาประสงค์ ๒ ประชาชนมีความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ชีวิตและทรัพย์สิน 
        แนวทางพัฒนา ๕ การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิต
และทรัพย์ สินของประชาชน และภัยพิบัติ 
        แนวทางพัฒนา ๖ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด         
        แนวทางพัฒนา ๗ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๖.กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ  ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ี
ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

   6.1 กิจกรรมหลักที่ ๑ 
 
        งบประมาณ (งบจังหวัด) 
        ผู้รับผิดชอบ 
        หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สร้างสุขลดความเหล่ือมล้ า เสริมสร้า งความมั่นคง
ปลอดภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
525 ,000 บาท ๑ ปี ( ตุลาคม 2565 – กันยายน 
2566) 
ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๗. หน่วยงานด าเนนิการ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
8.ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ต.ค.25๖5 -๓๐ ก.ย. 25๖6  
9.งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 525,000.- บาท (ห้าแสนสอง

หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

10.  ผลผลิต(Output) ร้อยละ 90 ประชาขนทั่วไป และกลุ่มผู้น าชุมชนใน
ท้องถิ่น ท้องท่ี จ านวน 18 อ าเภอ ท่ีเข้ารับการอบรมมี
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หัวข้อ รายละเอียด 
ความสามารถในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ดูแล
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีปัญหา ได้รับความเดือดร้อน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(Outcome) 1. ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค และสะดวก รวดเร็ว ลดความเหล่ือมล้ าของ
สังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
2. ประชาชนมีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและขั้นตอน
กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนบทบาทภารกิจ การ
ให้บริการของกระทรวงยุติธรรม 
3. เป็นกลไกในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ท าให้ประชาชนคนกาฬสินธุ์ อยู่ดี กินดี มีความสุข อย่าง
ยั่งยืน 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี ๔ :  การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข  
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาทุนมนุษย์ ช่วงวัยท างาน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ 26 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะ

แรงงาน 
๒.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ค าแถลงนโยบายรัฐบาลภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ความส าคัญกับ “การยกระดับ
ศักยภาพแรงงาน” เป็นพิเศษโดยนอกจากจะได้กล่าวถึงไว้ใน
นโยบายหลักในการพัฒนาจะพัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพ
วิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ให้
สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหารวมถึง
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีในอนาคตรวมไปถึงการยกระดับฝีมือแรงงานใน
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงาน
เข้มข้น แล้วก็ยังก าหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลในการเร่งยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการ
ปรับอัตราค่าจ้างท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะรายงานควบคู่กับ
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านกลไกคณะกรรมการ
ไตรภาคีเพื่อน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพรายงานและ
สามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตัวเองปรับเปล่ียนทักษะฝีมือ
และ เป ล่ียนสายอา ชีพ ให้ตรง กับความ ต้องก ารขอ ง
ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเปูาหมายและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอีกด้วย 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานท่ัวไปให้มีทักษะองค์ความรู้
สอดคล้องกับความ ต้องก ารของตลาดแรงงานและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3.๒ เพื่อสร้างนิสัยอุตสาหกรรมและปลูกฝังทัศนคติและ
ประสบการณ์รวมท้ังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนศาสตร์ของ
พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืนในการปฏิบัติงานและการ
ประกอบอาชีพ 

โครงการที่ 26 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3.๓ เพื่อ Up skill และ Re skill แรงงานให้สามารถท างานท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเตรียมความ
พร้ อมรอง รั บก าร เป ล่ี ยนแปลงของ เทคโน โลยี ขอ ง
ภาคอุตสาหกรรมภาคบริการและรองรับการเปล่ียนแปลงของ
อาชีพ 
3.4 เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างท่ีจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน
สอดคล้องและเหมาะสมตามความต้องการของนายจ้าง 

4. เป้าหมายและความส าเร็จของโครงการ 
  

เปูาหมาย คือ แรงงานท่ัวไปในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 100 คน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
4.1 แรงงานท่ัวไปในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการ
พัฒนาฝีมือแรงงานจ านวน 100 คน 
4.2 ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 35 

๕.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 
 

เช่ือมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในประเด็น
การพัฒนาท่ี 4  
การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้า สร้างสังคมท่ีมีความ
มั่นคงและสงบสุข    

๖.กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ   
   6.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
         งบประมาณ (งบจังหวัด) 
         ผู้รับผิดชอบ 
         หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 
1,395,000 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 
2566) 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 

๗. หน่วยงานด าเนนิการ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 
8.ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
9.งบประมาณ 385,0๐๐ บาท (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 
10.  ผลผลิต(Output) แรงงานท่ัวไปในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะฝีมือท่ีสูงขึ้น ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงานท้ังภายในและภายนอก
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 100 คน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(Outcome) ๑1.๑ แรงงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการยกระดับ up 
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หัวข้อ รายละเอียด 
skill และ RE skill ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานมี
ทักษะอง ค์คว ามรู้ สอดค ล้อ งกั บความ ต้อ ง ก ารขอ ง
ตลาดแรงงานและความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
11.๒ แรงงานของจังหวัดกาฬสินธุ์มีจิตส านึกด้านนิสัยสา
หกรรมมี ทัศนคติท่ีดีรวม ท้ังคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและประกอบอาชีพรวมท้ังกับเพื่อนร่วมงานและ
นายจ้างมีความพึงพอใจ 
11.๓  แรงงานของจังหวัดกาฬสินธุ์มีโอกาสในการ
ปรับเปล่ียนอาชีพให้ตรงกับทักษะฝีมือรวมท้ังเพื่อโอกาสใน
การประกอบ การท างานให้กับผู้ท่ีว่างงาน 
11.4 แรงงานของจังหวัดกาฬสินธุ์มีฝีมือสูงขึ้น รองรับการ
จ่ายค่าจ้างตามสมรรถนะและฝีมือตามความต้องการของ
นายจ้าง 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี ๔ :  การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข  
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาทุนมนุษย์ ช่วงวัยปฐมวัย วันรุ่น วัยเรียน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ 27 พัฒนายุวเกษตรกรอัจฉริยะยุคใหม่ก้าวทันในศตวรรษที่ 

21 (Young  Smart Famer )   
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล                   กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

13 พ.ศ.2566-2570 
มุ่งพลิกโฉมประเทศไทย (Thailand’s Transformation) ให้
เท่าทันและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลก ท้ังสร้าง
ความสมดุลในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุก
ภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต และรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพื่อน าไทยไปสู่ประเทศท่ีมี “เศรษฐกิจสร้าง
คุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” Hi-Value and 
Sustainable Thailand ภายใต้องค์ประกอบท่ีต้อง
ด าเนินการ 4 ด้าน เศรษฐกิจมูลค่าสูง ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค วิถีชีวิตท่ี
ยั่งยืน ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ โดยมี 13 หมุด
หมาย(milestone) ท่ีประเทศไทยให้ความส าคัญในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี  และรัฐบาลได้ก าหนดการพัฒนาด้านปัจจัย
การสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ คือปัจจัยก าลังคนอีก
ประเด็นหนึ่ง  คือ พัฒนาลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การ
พัฒนา แห่งอนาคต ปัจจัยส าคัญของการพัฒนา  ได้แก่ ความ
พร้อมของก าลังคนท่ีมีอยู่ทุกระดับ การวิเคราะห์ให้เห็นถึง
ความต้องการก าลังคนท่ีจะเป็นพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจใน
สาขาท่ีตรงกับบริบทของจังหวัดในสาขา ต่างๆได้ จะท าให้การ
วางแผนการผลิตก าลังคนของประเทศมีความชัดเจน มีทิศทาง
และลดความเส่ียงในการผลิตก าลังคนให้ตรงกับความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศได้  ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน

โครงการที่ 27 
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โลกยุค 4.0 ท่ีเทคโนโลยีพัฒนาและก้าวไกลไปมากในทุก
อุตสาหกรรมต้ังแต่ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม ความ
บันเทิง คมนาคม จนรวมไปถึงภาคการเกษตรที่หลายคนคิดว่า
ได้ถูกท้ิงให้ล้าหลังในยุค 4.0 แต่แท้ท่ีจริงแล้ว เทคโนโลยีด้าน
การเกษตรก็ได้มีพัฒนาการอย่างก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดย
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี ห ล า ก ห ล า ย เ ข้ า ม า มี บ ท บ า ท ใ น
กระบวนการพัฒนาด้านการเกษตรให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เป็น
การส่งเสริมด้านขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น และมี
พัฒนาการอย่างมั่นคง ยั่งยืน อนึ่ง เทคโนโลยีทางการเกษตรดู
เหมือนว่าจะเข้ามาถึงจุดสูงสุดในการท าการเกษตรแล้วใน
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาความสามารถใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องจักรในการผลิตและขนส่งเพื่อทดแทนแรงงานคนได้
หมดแล้วโดยใช้ เกษตรอัจฉริยะยุค 4.0 นั้นจะเป็นการพัฒนา
ในเรื่องของความแม่นย า การควบคุมคุณภาพสินค้า ท่ีจะใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิต
ในทุก ๆ ขั้นตอน ต้ังแต่ขั้นตอนการเตรียมเมล็ด การเตรียมดิน 
ไปจนถึงการปลูก การเก็บเกี่ยว เรียกได้ว่าเป็นการสร้างระบบ
ฟาร์มอัจฉริยะท่ีท างานได้อย่างอัตโนมัติสามารถก าหนด
ผลผลิตทางการเกษตรได้ตามเปูาหมายการผลิตท่ีก าหนดได้
อย่างแม่นย า 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่ ง เป็น
ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด  จึงมีแนวคิดท่ี
จะพัฒนาเยาวชนวัยเรียนท่ีเป็นวัยแรงงานระดับต้นๆ (ม.1
ม.6) ในหวัดกาฬสินธุ์ให้มีสรรถนะด้านการเกษตรยุคใหม่ 4.0 
แบบครบวงจร ((ระบบฟาร์มอัจฉริยะ) ขนาดครัวเรือนจนมี
ความสามารถถึงระดับอัจฉริยะในอนาคต ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ี
อยู่นอกเหนือหลักสูตรการของกระทรวงก าหนด เป็นการ
พัฒนากลุ่มเล็ก ๆตามความสนใจ  โดยมีความคาดหวังให้
ครัวเรือนในชุมชนมีรายได้จากการเรียนรู้ของบุตรหลาน และ
อาจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะการแพร่ระบาดของ
เช้ือโรคติดต่อ ซึ่งมีแนวโน้มจะอยู่กับโลกมนุษย์อีกระยะหนึ่ง 
และอย่างน้อยช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้  โดยก าหนด
เปูาหมายปลายทางการพัฒนาบรรลุหมุดหมาย ท่ี 9. ไทยมี
ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
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ทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม และหมุดหมายท่ี  12. ไทยมี
ก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคตและก าหนดกลุ่มเปูาหมายขนาดเล็กตาม
ความสนใจเป็นรุ่นน าร่อง ในปีงบประมาณ 2566  โดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะการน าศาสตร์
สมัยใหม่ มาประยุกต์กับศาสตร์พระราชา พร้อมน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานการเกษตรครบวงจร 
ด้วยเทคโนโลยี ควบคุมระบบด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่ือโซเชียลมาประยุกต์ขั้นตอนการ
ผลิต ออกแบบช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรสู่
ตลาด ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในรูปแบบเทคสตาร์ท
อัพ (Tech-Startup) ตลอดจนช่องทางการขาย online  ซึ่ง
ทักษะและความรู้ดังกล่าวนี้ไม่มีก าหนดไว้ในหลักสูตรการ
เรียนปกติแต่อย่างไร   และส านักงานศึกษาธิการมีความ
คาดหวังว่าเมื่อผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้  มี
ความสามารถจากการเรียนรู้อย่าง มีทักษะ  จนสามารถสร้าง
รายได้จากผลผลิตท่ีตนเองสร้างด้วยมือแม้จะน้อยนิดแต่จะ
เกิดความภาคภูมิใจท่ีสามารถลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวใน
การดูแลตัวเขา และสามารถดูแลครอบครัวได้ อาจช่วย
แก้ปัญหาความยากจนของครอบครัวไ ด้ในระดับหนึ่ ง  
สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และปรับตัวให้ปลอดภัย
ในสถานการณ์ท่ีอาจเกิดโรคระบาดรูปแบบใหม่ ๆท่ีอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต  ขณะเดียวกันผู้เรียนเองก็สามารถขยายผล
ความรู้ สู่สมาชิกในครอบครัวและในชุมชนของตนเองได้  ซึ่ง
เมื่อประสบผลส าเร็จเช่นนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่ง 
ในการช่วยให้ประเทศไทยบรรลุหมุดหมายท่ี 9. และหมุด
หมายท่ี 12 ดังกล่าวข้างต้น  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ
เทคนิคใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการผลิตในทุก ๆ ขั้นตอน ต้ังแต่ขั้นตอนการเตรียม
เมล็ด การเตรียมดิน ไปจนถึงการปลูก การเก็บเกี่ยว แบบ
ครบวงจร ในลักษณะระบบฟาร์มอัจฉริยะ 
3.2 เพื่อใหผู้้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีทักษะการการค้าขาย
ผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์  
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3.3 เพื่อสร้างจิตส านึกการนึกรักครอบครัวและบ้านเกิด มี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความยากจนของครอบครัวชุมชน
และภาพรวมของจังหวัดตามล าดับ 

4. เป้าหมายและ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

เป้าหมาย คือ 1.นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 )   
จากสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(เฉพาะกลุ่มสนใจ)   จ านวน 200 คน (รุ่นน าร่อง )  
2.สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา จ านวน 1 แห่งท่ีเป็นจุด
ท่ีต้ังเป็นศูนย์การเรียนรู้กลางของจังหวัด (จากการเสนอและ
คัดเลือก) 
3.จัดท าหลักสูตร ลักษณะหลักสูตรระยะส้ันเพื่อการขยายผล
ต่อเนื่องและก าหนดเป็นหลักสูตรท้องถิ่น  
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
1. จ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษาปีท่ี 
1-6) ท่ีสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการ  
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีทักษะอาชีพด้าน
เกษตรอัจฉริยะยุคใหม่(ระบบฟาร์มอัจฉริยะ) สามารถผลิต
และสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
3.จ านวนครัวเรือนของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมรีายได้มาก
ขึ้น ระดับความยากจนลง ครอบครัวมีความสุขและปลอดภัย 
อยา่งน้อย 150   ครัวเรือน(ร้อยละ75) 
4. จ านวนหลักสูตรประยุกต์ด้านเกษตรกรรมยุคใหม่ 
(หลักสูตรระยะส้ัน) สามารถสร้างเกษตรกรอัจฉริยะ อย่าง
น้อย 1 หลักสูตร 

5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 

เช่ือมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในประเด็น
การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนา ทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า 
สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคงและสงบสุข 

6. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ  
   6.1 กิจกรรมหลักที่ 1   
 
 
 
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 

ให้ความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะเกษตรอัจฉริยะ คือใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิต
ในทุกๆ ข้ันตอน ต้ังแต่ขั้นตอนการเตรียมเมล็ด การเตรียมดิน 
ไปจนถึงการปลูก การเก็บเกี่ยวและการจ าหน่าย 
1,441,600 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 –กันยายน 2566) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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        หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
7. หน่วยงานด าเนนิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
8. ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
9. งบประมาณ 1,441,600  บาท 
10. ผลผลิต (Output) 10.1 ผู้เรียนกลุ่มเข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถ

และทักษะเกษตรแบบครบวงจรด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เป็น"เกษตรกรน้อยอัจฉริยะ” 
10.2 ผู้เรียนกลุ่มเข้าร่วมโครงการมีทักษะการจ าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายช่องทาง เช่น ตลาดพื้นท่ี 
และช่องทางออนไลน ์
10.3 ครอบครัวของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มข้ึน  
10.4 มีหลักสูตรประยุกต์”การท าเกษตรครัวเรือนแบบ
สมบูรณ์(ระบบฟาร์มอัจฉริยะ) เป็นหลักสูตรท้องถิ่น ขยายผล
ต่อเนื่อง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 11.1 ประชากรวัยเรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์มีความส านึกรัก
อาชีพเกษตรกรรม ยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักสร้างรายได้  
ส านึกรักบ้านเกิด ร่วมพัฒนาชุมชน ครอบครัวและจังหวัด 
11.2 ระดับความยากจนของครัวเรือนในจังหวัดกาฬสินธุ์ลด
น้อยลง อย่างต่อเนื่อง ส่งผลส าคัญในการร่วมพัฒนาประเทศ
ให้บรรลุหมุดหมาย ท่ี 9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและ
คนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
และหมุดหมายท่ี      12. ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
11.3 เยาวชนวัยเรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์มีความเป็นเป็น
พลเมืองท่ีดี เก่ง มีคุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด รู้รักษาตัวรอด
จากโรคระบาด อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขและปลอดภัย 
และเป็นแบบอย่างของเยาวนรุ่นต่อ ๆไป 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี ๔ :  การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข  
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาทุนมนุษย์ ช่วงวัยปฐมวัย วันรุ่น วัยเรียน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ 28 หลักสูตรเช่ือมโยงการศึกษากาฬสินธุ์แซนด์บ็อกซ์ 

(Continuous and Linking Curriculum Sandbox) 
2.ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล   กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

13 ได้ก าหนดการพัฒนาด้านปัจจัยการสนับสนุนการพลิกโฉม
ประเทศ คือปัจจัยก าลังคนอีกประเด็นหนึ่ง  คือ พัฒนาลังคนมี
สมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาระบบการศึกษาแห่งอนาคต 
และพัฒนาฝีมือแรงงานท่ีมีคุณภาพของคนทุกช่วงวัย การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้
เห็นความส าคัญท่ีเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานในการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ระดับจังหวัด การบูรณการจัดการศึกษาให้ตอบสนองทิศทาง
และเปูาหมายของประเทศดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจากการศึกษา
สภาพปัญหาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ
ไทยท่ีขาดความสมดุลกลุ่มประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน มี
แนวโน้มลดลง คุณภาพด้านการศึกษาของประชากรลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเป็นผลกระต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
ตลอดจนการไม่บรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติท่ี  3 ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยท่ี 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ ของประชากรช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น ให้ มีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21  ครบถ้วน  คือ รู้จักคิด วิเคราะห์ รัก
การเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ซึ่งหาก
ประชากรได้รับการพัฒนาท่ีสมบูรณ์แบบตามช่วงก็จะเป็น
ปัจจัยก าลังคนท่ีมีศักยภาพพอในการสนับสนับสนุนการพลิก

โครงการที่ 28 
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หัวข้อ รายละเอียด 
โฉมประเทศ  ซึ่งจากสถานการณ์ประเทศท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งการเตรียม ความพร้อมให้แก่
ก าลังคนของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังประเทศไทยยังเผชิญ
ความท้าทายในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและการส่ือสาร ท าให้
ประเทศไทยต้อง เร่งพัฒนาและเพิ่มทักษะ และมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ให้พร้อมเป็นแรงงานของภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้าง
โอกาส ท่ีดีกว่าการลดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการน าเข้าแรงงาน
ต่างชาติเข้ามาทดแทน   
            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ตระหนักถึง
เปูาหมายการพัฒนาประเทศ ด้านศักยภาพประชาชนไทยให้ทัน
กับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสท่ีก าลังเกิดขึ้นและมีแนวโมท่ีจะอยู่
กับมนุษย์โลกอีกระยะหนึ่ง ดังนั้นมนุษย์โลกจึงต้องมมีความรู้
ความสามารถท่ีด ารงตนให้อยู่รอด ปลอดภัยและมีความสุขทุก
ช่วงวัย จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาเยาวชนกลุ่มวัยเรียนท่ีเป็นวัย
แรงงานระดับต้นของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นทรัพยากรบุคคล
ของจังหวัดท่ีมีคุณภาพด้านการศึกษา มีอาชีพท่ีสอดคล้องกับ
ตลาดในสถานปัจจุบัน มีรายได้เกื้อหนุนครอบครัวอย่างยั่งยืน 
เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาความยากจนของครัว เป็นส่วน
ร่วมท่ีส าคัญในการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ให้หลุดจากระดับ
ความยากจน โดยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ ตาม
ความสนใจ ความถนัดและอดคล้องกับสถานการณ์พื้นท่ี เป็น
หลักสูตรที่สามารถสร้างคุณค่าทางการศึกษาได้ ลักษณะการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจากการฝึกประสบการณ์จริงจาก 
สถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงานเป็นโรงเรียน”   
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการ
ฝึกทักษะการท างาน ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไป
ตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้ ผู้ เรียน
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริ ง สามารถ
ประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ เมื่อจบ
การศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพพื้นฐานสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว ควบคู่กับการเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ ลดความยากจนของครอบครัว มีก าลังใน



 
 

243 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
การศึกษาวิชาชีพระดับท่ีสูงขึ้น เป็นพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจใน
สาขาท่ีตรงกับบริบทของจังหวัดกาฬสินธุ์ในสาขา ต่าง ๆ ได้ จะ
ท าให้การวางแผนการผลิตก าลังคนของประเทศมีความชัดเจน 
มีทิศทางและลดความเส่ียงในการผลิตก าลังคนให้ตรงกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศได้ 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับมัธยมศึกษารวมท้ัง
โรงเรียนขยายโอกาส  มีการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีมีความ
ต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถออกไปประกอบ
อาชีพได้เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จบการศกึษาแล้วมี
งานท ามีรายได้แก่ตนเองและครอบครัว  
3. เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูงตรงกับความต้องการของ
อุตสาหกรรม และทันเวลากับการใช้งานของภาคอุตสาหกรรมท่ี
มีความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

4.เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

เป้าหมาย 
1. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จ านวน  5 หลักสูตร(ใหม่) ตาม
ความต้องการของตลาด 
2. สัดส่วนผู้เรียนเข้าเรียนต่อสายอาชีพต่อสายสามัญเพิ่มมาก
ขึ้นกว่าปีท่ีผ่ามาอย่างน้อย ร้อยละ 5 
ตัวชี้วัด 
1. จ านวนหลักสูตรอาชีพพื้นฐานระยะส้ันส าหรบฝึก
ประสบการณ์อาชีพที่เป็นหลักสูตรใหม่  
2. สัดส่วนผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนต่อสายอาชีพ 
(ระดับปวช.)ต่อสายสามัญ (ม.4) 
3. จ านวนสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

5.ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และทิศทาการพัฒนาภาค 

เช่ือมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในประเด็นการ
พัฒนาท่ี 4  
การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ียมล้ าสร้างสังคมท่ีมีความม่น
คงและสงบสุข 

6.กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 1. แต่งต้ังคณะท างานระดับจังหวัด 
2. ประชุมคณะท างาน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3. ประกาศรับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
4. ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เขตพื้นท่ี
การศึกษา ส านักงานอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดหา
งานจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นต้น 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 
6. จับคู่พัฒนาสถานศึกษา 
7. จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
8. สถานศึกษาและสถาบันคู่พัฒนาร่วมกันยกร่างและพัฒนา
หลักสูตร 
9. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและใช้หลักสูตรฯให้กับ
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหา ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้เพื่อด าเนินการของสถานศึกษาคู่พัฒนา 
10. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การพัฒนาและใช้หลักสูตรฯ 3 ระยะ 
ระยะท่ี 1 การยกร่างหลักสูตร ระยะท่ี 2 การบริหารหลักสูตร 
ระยะท่ี 3 การประเมินหลักสูตร 
11. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
12. เชิดชูเกียรติส าหรับสถานศึกษาและสถาบันคู่พัฒนา 
13. ประชุมสรุปผลด าเนินการ และรายงานผล 

     6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
           งบประมาณ (งบจังหวัด) 
           ผู้รับผิดชอบ 
           หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
1,243,900 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

7.หน่วยงานด าเนินงาน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
8.ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
9.งบประมาณ 1,243,900 บาท 
10.ผลผลิต 1. นักเรียน นักศึกษาพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ ทักษะการ

ท างานเบ้ืองต้น 
2. นักเรียนได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกวางแผน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเพื่อการมีงานท าในอนาคตท่ี
เหมาะสมกับตนเอง 
3. นักเรียนลดเวลาเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต เทียบ



 
 

245 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
สมรรถนะบางรายวิชา เพื่อลดเวลาเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต
ให้มีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนเรียนใน
ระหว่างท่ีก าลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ
นักเรียนมีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
นักเรียนสมารถน ารายวิชาท่ีได้ศึกษามาเทียบโอนหน่วยกิตและ
ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งท า
ให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถช่วยลดเวลาเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาได้ จบการศึกษาได้เร็วขึ้นและสามารถออกไป
ประกอบอาชีพได้เร็วขึ้น 
4. คนในจังหวัดกาฬสินธุ์มีอาชีพที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (10 อุตสาหกรรมหลัก First S-curve, New S-
curve ในยุคไทยแลนด์ 4.0 )  ย่อมส่งผลต่อการพัฒนา
ก าลังคนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีทักษะฝีมือสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเป็นก าลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ 
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก และก่อให้เกิดรายได้ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
6. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์  
จ านวน 18 แห่ง ได้มีการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
7. สถาบันการศึกษามีการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
8. ครอบครัวของนักเรียนนักศึกษามีรายได้ของครอบครัวเพิ่ม
มากขึ้นจากการที่นักเรียน นักศึกษา สร้างรายได้ระหว่างเรียน 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.จังหวัดกาฬสินธุ์มีเยาวชนผู้เรียนกลุ่มวัยแรงงานท่ีมีศักยภาพ 
สามารถประกอบอาชีพได้ระหว่างเรียนและเมื่อจบการศึกษามี
งานท าทันที      
2. ครัวเรือนของประชากรในจังหวัดกาฬสินธุ์มีรายได้เพิ่มข้ึน 
ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการระดับ
ความยกจนของครัวเรือนในจังหวัดกาฬสินธุ์ลดลง 
3.จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้นตาม
เปูาหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี ๔ :  การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข  
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนบัสนุนความเข้มแข็งของการใช้กลไก พชอ.ในการบูรณาการงานเชิงพื้นที่ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาทุนมนุษย์ ช่วงวัยปฐมวัย วันรุ่น วัยเรียน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ 29 ส่งเสริมพัฒนาการสมวัยและสร้างภูมิ คุ้มกันเด็กปฐมวัยกาฬสินธุ์ 

Promoting age-appropriate development and build immunity for 
early childhood’s Kalasin.  

2.ความส าคัญของโครงการ  หลักการและเหตุผล    สืบเนื่องกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ได้
ก าหนดการพัฒนาด้านปัจจัยการสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ คือปัจจัย
ก าลังคนอีกประเด็นหนึ่ง  คือ พัฒนาลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การ
พัฒนา แห่งอนาคต ระบบการศึกษาและพัฒนา ฝีมือแรงงานมีคุณภาพ คน
ทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สภาพปัญหาการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศไทยท่ีขาดความสมดุล กลุ่มประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงาน มีแนวโน้มลดลง คุณภาพด้านการศึกษาของประชากรลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นผลกระต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ตลอดจนการไม่
บรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติท่ี  3 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยท่ี 
11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยการพัฒนาเด็กต้ังแต่
ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย และแผนท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ประชากรช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ครบถ้วน คือรู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต หากประชากรได้รับการ
พัฒนาท่ีสมบูรณ์ตามช่วงวัย จะเป็นปัจจัยก าลังคนท่ีมีศักยภาพพอ ในการ
สนับสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความตระหนักและให้
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางฐานรากความพร้อมของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 
๖ ปี คือ พัฒนาการสมวัย ท้ัง ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

โครงการที ่29 
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หัวข้อ รายละเอียด 
สติปัญญา ให้มีความพร้อมท่ีจะส่งต่อเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา ตาม
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ 
(๑) (๒) และมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 และวางฐานรากการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะการยับยั้งช่ังใจ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด สู่ฐานคนดีท่ีเข้มแข็ง ภายใต้ KALASIN HAPPYNESS 
MODELคนกาฬสินธุ์ ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาเชิง
ลึกถึงตัวบุคคล(เด็ก)และครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง และเป็นการจัด
การศึกษารูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นท่ี  ไม่มีก าหนดในหลักสูตรการศึกษาของ
กระทรวงและไม่มีในหลักสูตรของสถานศึกษาก าหนดไม่สามารถจัดการให้ทุก
คนได้ ด้วยความจ ากัดของหลักสูตรและงบประมาณ ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย
เด็กด้อยโอกาสในครอบครัวยากจน และเป็นการบูรการกับหน่วยงานอื่น 4 
กระทรวงหลักเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการพัฒนาต้ังแต่เด็กอยู่ในครรภ์มารดา 
เด็กแรกเกิด เด็กวัยเรียนระดับปฐมวัยตามบริบทของแต่ละกระทรวง ได้แก่ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการ 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับมัธยมศึกษารวมท้ังโรงเรียนขยาย
โอกาส  มีการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีมีความต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถออกไปประกอบอาชีพได้เร็วขึ้น ลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จบการศึกษาแล้วมีงานท ามีรายได้แก่ตนเองและ
ครอบครัว  
3. เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูงตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม 
และทันเวลากับการใช้งานของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความต้องการท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 

4.เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

เป้าหมาย 
1. เด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๖ ปี  ท่ีมีปัญหาด้านพัฒนาการ หรือเด็กด้อยโอกาส 
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมจ านวน 39 แห่ง 
2. สถานพัฒนาและดูแลเด็กปฐมวัยสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๑๐ แห่ง  
3.ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กในสถานศึกษา ตามข้อ ๓.๑.๑ 
ตัวชี้วัด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
1. เด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๖ ปี) ท่ีเข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการสมวัย       
ร้อยละ ๑๐๐ 
2. เด็กอนุบาล ๓ ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความพร้อมเข้าเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๑ ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. เด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๖ ปี) ท่ีเข้าร่วมโครงการมีภูมิคุ้มกัน และมีความ
ยับย้ังช่ังใจบนฐานความรู้ EF (Executive Functions) ร้อยละ ๘๐ 
๔. เด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๖ ปี) ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะ    
EF ผ่าน HOME-BASED LEARNING ๒๕๖๔ - ร้อยละ ๘๐ 
๕. จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนวัตกรรม และวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  (Best Practices) 
 ๒๐ ผลงาน 

5.ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และทิศทาการพัฒนาภาค 

เช่ือมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในประเด็นการพัฒนาท่ี 4  
การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ียมล้ าสร้างสังคมท่ีมีความม่นคงและสงบสุข 

6.กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 1. พัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๖ ปี กลุ่มด้อยโอกาส หรือมีปัญหาด้าน
พัฒนาการ ไม่สมวัย ให้มีพัฒนาการสมวัย ตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กปฐมวัย 
๒. พัฒนาเด็กช้ันอนุบาล ๓ ให้มีความพร้อมเข้าศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
๓. สร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด บนฐานความรู้ EF (Executive 
Functions)  
๔. HOME-BASED LEARNING 
๕. สถานศึกษาต้นแบบทักษะEF (Executive Functions) 

    6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
         งบประมาณ (งบจังหวัด) 
        ผู้รับผิดชอบ 
        หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาเด็กปฐมวัยในสานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กฯ สร้างภูมิคุ้มกัน สู่ฐาน
คนดีท่ีเข้มแข็ง 
2,041,500 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

7.หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓ 811728-9 
8.ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
9.งบประมาณ 2,041,500 บาท 
10.ผลผลิต 1. เด็กปฐมวัย 3 – ๖ ปี มีพัฒนาการสมวัย 

2. เด็กอนุบาล ๓ มีพัฒนาการพร้อมศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
๓. เด็กปฐมวัย 3 – ๖ ปี มีภูมิคุ้มกัน และมีความยับย้ังช่ังใจ บนฐานความรู้ 
EF (Executive Functions) 
4. เด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๖ ปี) ได้รับการพัฒนาผ่าน HOME-BASED 
LEARNING 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๕. จังหวัดกาฬสินธุ์มีแหล่งเรียนรู้ โดยมีสถานศึกษาต้นแบบ นวัตกรรม และ
วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) เป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีกลุ่มตัวอย่างท่ีดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและเป็นต้นแบบการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ครอบคลุมพื้นท่ี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของ
ครัวเรือน ภาพรวมคุณภาพด้านการศึกษาและด้านสังคมของจังหวัดกาฬสินธุ์
ดีขึ้น  
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ การลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม การบริการด้านสุขภาพ และการเข้าถึง 

        กระบวนการยุติธรรมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.ชื่อโครงการ 30 พัฒนากาฬสินธุ์ เป็นสังคมมั่นคง สงบสุข ลดความเหล่ือมล้ า 
หลุดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้    

2.ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล           ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๕) และแนวคิด Thailand ๔.๐ ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ให้คนไทยมีความสุข สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น
ธรรม 
          แผนยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2566-2570 ท่ีมี
วิสัยทัศน์ว่า “มั่งค่ังด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเท่ียววิถีใหม่ ไม่ท้ิง
ใครไว้ข้างหลัง” มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพจังหวัด เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้สูง ชีวิตมั่นคงและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ในประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาทุนมนุษย์        
ลดความเหล่ือมล้ า สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคงและสงบสุข 
เปูาประสงค์ท่ี 3 ประชากรของจังหวัดเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและบริการของรัฐและมีตัวชี้วัด ดังนี้ 
    ๕.๑ ประชาชนท่ีไม่ ไ ด้รับความเป็นธรรมได้รับความ
ช่วยเหลือและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น 
    ๕.๒ อัตราของผู้กระท าผิดท่ีกลับมากระท าผิดซ้ าภายใน ๑ ปี  
    ๕.๓ ครัวเรือนยากจนโครงการ “กาฬสินธุ์ไม่ท้ิงใครไว้ข้าง
หลัง” หลุดพ้นความยากจนและพึ่งตนเองได้ 

          ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ,ประมวลผลโดยส านักพัฒนา
ฐานข้อมูลและตัวช้ีวัด ภาวะสังคม ส านักงานสภาพัฒนาการ

โครงการที่ 30 
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หัวข้อ รายละเอียด 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ รายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP 
per capita) โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ท่ี ๖๑,๐๘๔ บาท/คน/ปี 
และยังมีสัดส่วนคนจนในจังหวัดอยู่ท่ีร้อยละ ๓๑.๒๖ มากเป็น
อันดับท่ี ๓ ของประเทศ จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนถึงความ
เหล่ือมล้ าทางรายได้และปัญหาความยากจนในพื้นท่ีจังหวัดท่ี
ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประกอบกับเมื่อวันท่ี ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม ติดตามแก้ไขปัญหาของจังหวัดกาฬสินธุ์
และได้ก าหนดให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดน าร่องในการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้การด าเนินโครงการ Kalasin 
Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ซึ่งจาก
การด าเนินโครงการฯ มีครัวเรือนเปูาหมายในการด าเนิน
โครงการฯ มีครัวเรือนเปูาหมายในการด าเนินโครงการฯ 
จ านวน ๓,๘๓๑ ครัวเรือน โดยพิจารณาจ าแนกการให้ความ
ช่วยเหลือออกเป็น ๖ ด้าน คือ ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านสวัสดิการรัฐ 
ด้านอ านวยความเป็นธรรม ด้านอาชีพ ด้านสุขภาพ และด้าน
หนี้สิน และภายหลังการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ มีการ
ประเมินเพื่อคัดกรองสถานะของครัวเรือนซึ่งปรากฏผล ดังนี้ 
   ๑) ประเภทท่ีพัฒนาต่อยอดได้ จ านวน ๒,๑๙๗ ครัวเรือน (คิด
เป็น ๕๗.๓๔ %)  
   ๒) ประเภทต้องทบทวน จ านวน ๑๗๐ ครัวเรือน (คิดเป็น 
๔.๔๓ %) 
   ๓) ประเภทครัวเรือนต้องสงเคราะห์ จ านวน ๑,๓๐๕ ครัวเรือน 
(คิดเป็น ๓๔.๐๖ %) 
   ๔) อยู่ระหว่างประเมินแยกสถานะ (ครัวเรือนเพิ่มใหม่) 
จ านวน ๙ ครัวเรือน (คิดเป็น ๐.๒๓ %) 

    โดยท้ังนี้มีครัวเรือนท่ีเสียชีวิต หรือย้ายท่ีอยู่อาศัยออกไป
จากจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๑๕๐ ครัวเรือน (คิดเป็น ๓.๙๑ %) 
คงเหลือครัวเรือนในโครงการจ านวน ๓,๖๘๑ ครัวเรือน (คิดเป็น 
๙ ๖ .๐ ๘  %)  แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ กั บ ห า ก พ บ ค รั ว เ รื อ น ใ ด 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์มีคุณภาพชีวิตต่ าสมควรท่ีจะได้รับความ
ช่วยเหลือ คณะกรรมการคุ้มจะจัดเวทีประชาคุ้ม เพื่อให้
คณะกรรมการคุ้มคัดเลือกและรับรองเสนอครัวเรือนยากจน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
(ครัวเรือนใหม่) เข้าสู่โครงการเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป ดังนั้น
จะเห็นได้ว่าการขจัดความยากจนไม่สามารถกระท าได้ใน
ช่วงเวลาช่ัวกระพริบตา หากแต่ต้องใช้เวลาและความเอาจริง
เอาจังจากทุกภาคส่วน ต้องมีการก าหนดแผนงาน งบประมาณ 
กิจกรรม/โครงการ ล่วงหน้าอย่างมีระบบ ซึ่งจะส่งผลให้การ
ขับเคล่ือนจังหวัดกาฬสินธุ์ไปสู่ Kalasin Happiness Model : 
คนกาฬสินธุ์ ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง เกิดความมั่นคง และยั่งยืน 
อย่างแท้จริง 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปูาหมาย 
๒. เพื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 
๓. เพื่อสร้างความปรองดองและความสามัคคีในชุมชน 
๔. เพื่อสร้างการบูรณาการท างานของหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และ 
    ประชาสังคมในการท างาน 

4.เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ครัวเรือนยากจนในโครงการ Kalasin Happiness Model : 
คนกาฬสินธุ์ ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ร้อยละ ๗๐ หลุดพ้นความ
ยากจนและพึ่งพาตนเองได้ 

5.ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และทิศทาการพัฒนาภาค 

แผนยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖6 – ๒๕70 ท่ีมี
เปูาหมายการพัฒนาจังหวัดว่า “มั่งค่ังด้วยเกษตรปลอดภัย 
ท่องเท่ียววิถีใหม่ ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง” มุ่งเน้นในการพัฒนา
ศักยภาพจังหวัด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้สูง ชีวิตมั่นคงและ
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ การ
พัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคง
และสงบสุข เปูาประสงค์ท่ี ๓ ประชากรของจังหวัดเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมและบริการของรัฐและมีตัวชี้วัด ดังนี้ 
๑) ประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมได้รับความช่วยเหลือและ
เข้าถึงกระบวนการ 
    ยุติธรรมมากขึ้น 
๒) อัตราของผู้กระท าผิดท่ีกลับมากระท าผิดซ้ าภายใน ๑ ปี  
๓) ครัวเรือนยากจนโครงการ “กาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง” หลุดพ้นความยากจนและพึ่งตนเองได้ 

6.กิจกรรมส าคัญของโครงการ  
    6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
        งบประมาณ (งบจังหวัด) 
       ผู้รับผิดชอบ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนขั้นพื้นฐาน 
4,452,600 บาท ๑ ปี (ตุลาคม 2565 –กันยายน 2566) 
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
       หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ท่ีท าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ 

7.หน่วยงานด าเนินงาน ท่ีท าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ /ท่ีท าการปกครองอ าเภอ ๑๘ 
อ าเภอ 

8.ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส้ินสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
9.งบประมาณ ๔,๔๕๒,๖๐๐  บาท 
10.ผลผลิต ๑) ครัวเรือนเปูาหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา

และความต้องการ 
    ครบทุกครัวเรือน 
๒) ครัวเรือนเปูาหมาย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นครบทุกครัวเรือน 
๔) ศักยภาพในการท างานของคณะท างานศูนย์อ านวยการ
ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา 
    ความยากจนอ าเภอ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนเพิ่ม
มากขึ้น 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑) ครัวเรือนยากจนในโครงการฯ จ านวน ๓,๖๘๑ ครัวเรือน ได้รับ
ความช่วยเหลือ 
ตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
๒) ครัวเรือนยากจนในโครงการฯ จ านวน ๓,๖๘๑ ครัวเรือน มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
๓) ครัวเรือนยากจนในโครงการฯ จ านวนร้อยละ ๗๐ ของครัวเรือน
เปูาหมาย 
    หลุดพ้นขีดความอยากจนได้    
๔) คณะท างานศูนย์อ านวยการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนอ าเภอ ท้ัง ๑๘  
    อ าเภอ มีศักยภาพในการท างานการแก้ไขปัญหาความยากจน
เพิ่มมากขึ้น 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๙ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.ชื่อโครงการ 31 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
๒. ความส าคัญของโครงการ  หลักการและเหตุผล      สืบเนื่องมาจากการท่ีจังหวัดเป็นองค์กรภาครัฐในการ

ขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลในเชิงพื้นท่ี รวมท้ังต้องแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดในพื้นท่ีอย่างเร่งด่วน   
ซึ่งหากไม่ด าเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนใน
พื้นท่ีจากท่ีมาดังกล่าว จังหวัดจึงมีความจ าเป็นต้องมีงบประมาณ
ในการแก้ไขวงกว้าง ซึ่งเป็นการยากท่ีจะแก้ไขรวม อีกท้ังต้องมี
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการแก้ปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์ 
รวมท้ังต้องปรับระบบในการท างานเพื่อให้มีการบูรณาการในการ
แก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน และใช้ในการบริหารจัดการของจังหวัด 

4.เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

การได้รับบริการขั้นพื้นฐานของรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐  

5.ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์  ๑. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
2. ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ด้านท่ี 6 ภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง 

 3. แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2566-2570 ประเด็นการ 
พัฒนาท่ี 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า สร้างสังคม
ท่ีมีความมั่นคงและสงบสุข 

6 กิจกรรมส าคัญของโครงการ 
 
 
        งบประมาณ (จังหวัด) 

จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามศักยภาพของจังหวัดและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
50,๐๐๐,๐๐๐  บาท ๕ ปี (ตุลาคม 2565 – กันยายน 

โครงการที่ 31 



 
 

255 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
 

ผู้รับผิดชอบ 
         หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2570) 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๗. หน่วยงานด าเนนิการ ส านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๘.ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2570) 

๙. งบประมาณ (จังหวัด) 50,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

10.  ผลผลิต(Output) ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหา  การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี  

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(Outcome) แผนพัฒนาจังหวัดสามารถตอบสนองศักยภาพของจังหวัดและ
สามารถน าไปสู่เปูาหมายการพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน์) ในห้วง
ระยะเวลาท่ีต้ังไว้ได้ 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 





๑๔ 

 

ภาคผนวก ข 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 (เฉพาะปีท่ีมีการปรับปรุงหรือทบทวนแผน) 
 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ฉบับทบทวน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการพัฒนา “มั่งค่ังด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเท่ียว
วิถีใหม่ ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง” 

  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉล่ียต่อคนต่อปี
เพิ่มสูงขึ้น  
2. ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ใต้เส้น
ความยากจน(สัดส่วนคนจน) 

  

ประเด็นการพัฒนา 1. พัฒนาศักยภาพท่ีมุ่งเน้นการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

2. ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้าน
การท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้า 
การลงทุน และอุตสาหกรรมอาหาร
ปลอดภัย 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชา ติ และ
ส่ิงแวดล้อม 
4. การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความ
เหล่ือมล้้า สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคง
และสงบสุข 
 

  

 
 

---------------------------------------------- 
  
 

 



 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก ค   

 

 
จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning)ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561-2565   (ทบทวนปี 2564) 

อาหารปลอดภัย  

ข้าวเหนียวเขาวง  

ผ้าไหมแพรวา  

แหลง่ท่องเที่ยวยคุก่อนประวตัิศาสตร ์



 

 

ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566 -2570 

แผน
ระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เปูาหมาย ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน.. 
 ประเด็น ..การเกษตรสร้างมูลค่า.. 
- ประเด็นย่อย .............เกษตร
ปลอดภัย
....................................... 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 เปูาหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและ

สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 ประเด็น .......การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

.................................................... 
- ประเด็นย่อย ...........ช่วงวัยผู้สูงอายุ

......................................... 

  

แผน
ระดับ 2 
(ให้กรอก

เฉพาะแผน
ที่สอดคล้อง 

แต่อย่าง
น้อยต้อง
ระบุความ
สอดคล้อง
กับแผน
แม่บทฯ 

และ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ) 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น ด้านการเกษตร 
 เปูาหมายประเด็นของ

แผนแม่บทฯ   ผลิตภัณฑ์
มวลรวมใน ประเทศใน
สาขา เกษตรเพ่ิมข้ึน 

 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
เกษตร
ปลอดภัย………………... 
- เปูาหมายแผนย่อย .......

สนิค้าเกษตรปลอดภัยมี
มลูค่าเพ่ิมข้ึน
........................... 
- แนวทางการพัฒนา 

..........ส่งเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกร 
ชุมชน ท้องถ่ิน รวมถึง

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ประเด็น พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

 เปูาหมายประเด็นของแผน
แม่บทฯ …………  คนไทยทุก
ช่วงวัยมีคุณภาพ เพ่ิมข้ึน 
ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
และคุณธรรม จริยธรรม เป็น
ผู้ที่มีความรู ้และทักษะใน
ศตวรรษที ่๒๑ รักการเรียนรู้
อย่าง ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
การส่งเสริมศกัยภาพ
ผู้สูงอายุ …………………….. 
- เปูาหมายแผนย่อย  

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน..
เศรษฐกิจ....... 

 เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ..
การสร้างเกษตรมูลค่าสูง
.............. 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ...1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ ....ไทยเปน็

ประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง.................. 
- แนวทางการพัฒนา . มีโครงสร้าง

พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เหมาะสม อาทิ แหล่งน้ าและระบบโลจิ
สติกส์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สังคมแห่งโอกาสและ
เสมอภาค 
- เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ ...ไทยมี

ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุก
คนมีความคุ้มครองทางสงัคมที่เพียงพอ 
เหมาะสม 
- แนวทางการพัฒนา .....คนยากจนข้าม

รุ่นลดลงจากมาตรการช่วยเหลือแบบมุ่ง

นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

 แผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ รองรับ
นโยบายที่เก่ียวข้องกับด้าน
ความมั่นคงของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ภาคผนวก ง 
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ผู้ประกอบการ ให้
สามารถผลิต สินค้า
เกษตรและอาหารที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ท้ัง
มาตรฐานที่เป็นข้ัน
พ้ืนฐานตามหลักการ
ปฏิบัติที่ดีทาง 
การเกษตร และพัฒนา
ต่อยอดไปจนถึง
มาตรฐานข้ันสูง เช่น 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
เป็นต้น ตลอดจน 
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
สินค้า พร้อมทั้งดูแลการ
ผลิตอาหารภายใต้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย และการ
คุ้มครอง ผู้บริโภคและ
การค้าระดับสากล
....................... 

*หมายเหตุ เลือกประเด็น
หลักได้ 1 ประเด็น 

มีความมั่นคงในชีวิต มี 
ทักษะการด ารงชีวิต 
เรียนรู้ พัฒนาตลอดชีวิต มี
ส่วน ร่วมในกิจกรรมสังคม 
สร้าง มูลค่าเพ่ิมให้แก่
สังคม เพ่ิมข้ึน
.................................. 
- แนวทางการพัฒนา .....

ส่งเสริมการมีงานท าของ
ผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้
ทางเศรษฐกจิ และร่วม
เป็นพลังส าคัญ ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน
และประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนมาตรการจูงใจ
ทางการเงินและการคลงัให ้
ผู้ประกอบการมีการจ้าง
งานที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุตลอดจนจัดท า 
หลักสูตรพัฒนาทักษะใน
การประกอบ อาชีพที่
เหมาะสมกับวัย สมรรถนะ
ทางกาย ลักษณะงาน และ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในการท างานร่วมกัน 
ระหว่างกลุ่มวัย 

เปูา และฐานข้อมูลที่สามารถระบุคนจน
และปัญหา............................. 
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แผน

ระดับ 3 
(ให้กรอก

เฉพาะแผน
ที่สอดคล้อง 

แต่อย่าง
น้อยต้อง
ระบุความ
สอดคล้อง

กับ
แผนพัฒนา

ภาค) 

แผนพัฒนาภาค…ตะวันออกเฉียงเหนือ………….. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมย่ังยืน และ

เกษตร แปลงใหญ่ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนา เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธ์ุ นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี  

ศรีสะเกษ และหนองบัวล าภ ู

  
สาระส าคั

ญ
แผนพัฒ

นา
จังหวัด 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
“มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเท่ียววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพฒันาจังหวัด (ให้ระบุทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) 
๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพ่ิมสูงข้ึน ค่าเปูาหมาย : ร้อยละ ๓ ต่อปี 
๒. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (สัดส่วนคนจน) ค่าเปูาหมาย : ลดลงร้อยละ ๔.๕ 
ต่อป ี

  
ประเด็น

การ
พัฒนา
จังหวัด 

1. พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ 
อาหารปลอดภัย 

2. ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการ
ท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
อุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคม
ที่มีความมั่นคงและสงบสุข. 
 

      

แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

 



๔ 

 

๔ 

 

      

โครงการ
ส าคัญ 

1. โครงการยกระดับมาตรฐาน
กาฬสินธุกรีนมารเก็ตสูเกษตร
อินทรีย์ 
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวอินทรีย์ 
3. โครงการผลิตสินค้าประมง
ปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกุง้
ก้ามกรามปลอดภัย 
๕. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เลี้ยงโคเน้ือ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการ
ท่องเท่ียว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก 
2. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 
3. โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
4. โครงการยกระดับคุณภาพอาหารแปรรูป
จากผลิตผลทางการเกษตร 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้ า 
2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรปุาไม้3. โครงการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพดิน 
 

1. โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยการแพทย์แผน
ไทย  จังหวัดกาฬสินธ์ุ       ปี 256๖ 
2. โครงการพ้ืนที่สร้างสรรคส์ าหรับเด็กและเยาวชน   
3. โครงการปันสุขผู้สงูวัยสายสายใยกาฬสินธ์ุ ๔.๐ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและองค์กร
เครือข่ายคนพิการจังหวัดกาฬสินธ์ุ. 
๕. โครงการพัฒนาระบบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
จังหวัดกาฬสินธ์ุ สู่สังคมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
6. โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยสูงใน
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
7. โครงการกาฬสินธ์ุเมืองแห่งความปลอดภัย “ด่าน
ครอบครัว รั้วชุมชนแห่งความปลอดภัย” 
8. โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธ์ุ 
9. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
แนวทาง TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
10. โครงการยุติธรรมสร้างสุขลดความเหลื่อมล้ า 
เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
11. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุม
ประพฤติเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชนอย่าง
มืออาชีพ 



๕ 

 

๕ 

 

12. โครงการสง่เสริมสร้างสังคมสงบสุข  
13. ปูองกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
14. โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝีมือและ
สมรรถนะแรงงาน 
15. โครงการพัฒนายุวเกษตรกรอัจฉริยะยุคใหม่ก้าว
ทันในศตวรรษที่ 21 (Young  Smart Famer )   
16. โครงการหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษากาฬสินธ์ุ
แซนด์บ็อกซ์ (Continuous and Linking 
Curriculum Sandbox)  
17. โครงการสง่เสริมพัฒนาการสมวัย และสร้าง
ภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัยกาฬสินธ์ุ 
18. โครงการพัฒนากาฬสินธ์ุ เป็นสังคมมั่นคง สงบสุข 
ลดความเหลื่อมล้ า หลุดพ้นความยากจน พ่ึงตนเองได้ 
19.  โครงการค่าใชจ้่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ  

 



-1- 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณการ (ก.บ.จ.) จังหวัดกาฬสินธุ์ 

คร้ังที่ 5/2564 
วันจันทร์ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ------------------------------ 

ผู้มาประชุม   
1. นายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ประธานกรรมการ 
2. พ.อ.เรืองพงษ์  วงษ์ศรีสุช แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 23 กรรมการ 
3. พ.อ.สุรชัย  การปลูก  แทนรอง ผอ.รมน.จ.กส.(ท)  กรรมการ   
4. นายณฐพลธร  ภูช่างทอง แทน ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ   
5. นายธงชัย  ปัญญูรัตน์ แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ 
6. พ.ต.ท.สรวัชญ์ ภูวเศรษฐ์ยนต์ แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ 
7. นายสาโรจน์  เกศนิบุตร แทน คลังจังหวัดกาฬสินธุ์   กรรมการ   
8. นายศักดิ์ชาย  เพ็งอารีย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ 
9. นายปัญญา  ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์   กรรมการ 
10. นายศิริพงษ์  วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์   กรรมการ 
11. นายอัครพงษ์  เขียวแจ่ม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

     และส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
12. นายสทิศ  สิทธิมณีวรรณ ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์  กรรมการ 
13. นายเสมือน  ศรีพอ  แทน แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์  กรรมการ   
14. นายอนุชา  เจริญพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์  กรรมการ 
15. นายสมภพ  สุทธิบุตร แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ 
16. รศ.จิระพันธ์  ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  กรรมการ 
17. นางสายใหมนันทศรี รักษาการในต าแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ 
18. นางสาวฤชรณัณ ประทุมทิพย์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ 
19. จ่าสิบเอกสมชาย  โสมนัส แทน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ 
20. นายธนเสฏฐ์  ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ กรรมการ 
21. นางสาวอัจฉรา  ยนต์ชัย นายกเทศมนตรีต าบลบัวบาน  กรรมการ 
22. นายสนิท  หระมาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าท่า    กรรมการ 
23. นางเฉลิมขวัญ  หล่อตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์  กรรมการ 
24. นายเกษม  จิรัฐพิกาลพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ 
25. นายพูนสวัสด์ิ  ภูถมเงิน แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์   กรรมการ 
26. นายสุขี  ซองศิริ  ผู้แทนภาคประชาสังคม   กรรมการ 
27. นายบุญถิ่น  ภูมิเหล่าแจ้ง ผู้แทนภาคประชาสังคม   กรรมการ 
28. นางวาสนา  ภูผานิล ผู้แทนภาคประชาสังคม   กรรมการ 
29. นายชัยพล  ไชยค ามิ่ง ผู้แทนภาคประชาสังคม   กรรมการ 
30. นางคนางค์  กงเพชร ผู้แทนภาคประชาสังคม   กรรมการ 
31. นางม้วน  ถิ่นวิลัย  ผู้แทนภาคประชาสังคม   กรรมการ 
32. นายเพิ่ม  รัฐไชย  ผู้แทนภาคประชาสังคม   กรรมการ 
33. ดร.ภูวนาท  บัณฑิโต ผู้แทนภาคประชาสังคม   กรรมการ 
34. นายวสุพล  นาใจดี  ผู้แทนภาคประชาสังคม   กรรมการ  

35. นางสุจารี  … 

ภาคผนวก จ 



-2- 
 

35. นางสุจารี  ธนสิริกร ผู้แทนภาคประชาสังคม  กรรมการ 
36. นางสุบงกช  ดีรักษา ผู้แทนภาคประชาสังคม  กรรมการ 
37. นายประยูร ศิริววรรณ หัวหน้าส านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ 
38. นายชวมินทร์ ตรีเนตร ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     เพื่อการพัฒนาจังหวัดสนจ.กส. 
39. นายธนากรโตโส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     สนจ.กส. 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ติดราชการ 
2. นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ติดราชการ 
๓. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์   ติดราชการ 
๔. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์    ติดราชการ 
๕.ผอ.ธกส.จังหวัดกาฬสินธุ์      ติดราชการ 
6. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์    ติดราชการ 
7. นายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง     ติดราชการ 
๘. นายกเทศมนตรีต าบลหนองกุงศรี     ติดราชการ 
๙. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดไชยศรี    ติดราชการ 
๑๐. นางอัจฉรา  เดชพรรณา      ติดภารกิจ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางกมนรัตน์  สิมมาค า วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2. นางสาวญาณิกา  ไพรินทร์ อ าเภอเขาวง 
 3. นายธนากร ระวิยะวงศ์  ส านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30น. 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 

วันนี้เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีภารกิจ ในการประชุมโครงการเพิ่มพูนองค์
ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขยายผลการพัฒนาพื้นท่ีตามแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการอภิปราย
หัวข้อ ฝ่าวิกฤตโควิด –19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ออกแบบอนาคตไทยยั่งยืน  
ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) จึงได้มอบหมายให้กระผม ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นการ
ประชุมครั้งท่ี 5/2564 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
หลักการขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เพื่อให้งบประมาณท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีจังหวัด
กาฬสินธุ์ต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
            /ระเบียบวาระ... 
 
 
 
 

นายสน่ัน พงษ์อักษร 
รอง ผวจ.กส.      
(ประธาน) 
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ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ีศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 จ านวน 14 หน้า 
ขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว หากมีการแก้ไขให้แจ้งท่ีฝ่าย
เลขาฯตลอดเวลาการประชุม 

 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 4/2564 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2564 

ระเบียบวาระที่ 3     เร่ืองเพื่อทราบ 

  ๓.1 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย (มติคณะกรรมการบูรณาการ

นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2563) 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี นร1125/ว 

3872 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 รวมถึงเห็นชอบหลักเกณฑ์ การ
เปล่ียนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่ายซึ่งน าเรียนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาในวาระท่ี4 ดังนี้  

   2.1ในกรณีท่ีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปล่ียนแปลงโครงการท้ังกรณี 
  งบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่ายให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี ้
   ๒.๑) การขอโอนเปล่ียนแปลงโครงการให้ด าเนินโครงการท่ีก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบ 

แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน (โครงการท่ีได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงินและ 
โครงการท่ีได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงินเป็นโครงการประเภท Y2) ท้ังนี้สามารถด าเนิน
กิจกรรมบางส่วนของโครงการดังกล่าวเท่าท่ีมีงบประมาณอยู่ได้ส่วน กิจกรรมท่ีเหลือของโครงการ
สามารถน าไปด าเนินการในปีถัดไปโดยให้ประสานหารือกับส านักงบประมาณก่อนด าเนินการ 

  ท้ังนี้ให้เป็นอ านาจของก.บ.จ. หรือก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบท้ังนี้ให้ก.บ.จ. และ
 ก.บ.ก. รายงานการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้อ.ก.บ.ภ.ท่ีก ากับดูแลภาคทราบภายใน๑๕วัน
 นับแต่วันส้ินไตรมาสท่ีได้รับอนุมัติให้เปล่ียนแปลงโครงการ 
 จึงน าเรียนในท่ีประชุม เพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่4     เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาขอความเห็นชอบในหลักการขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ผลผลิต
พัฒนาศักยภาพที ่มุ ่ง เน ้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โครงการ 
Kalasin Green Market กิจกรรมยกระดับศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
งบประมาณ 319,500 บาท เพื่อด าเนินโครงการ Kalasin Green Market กิจกรรม
ยกระดับพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร งบประมาณ 
319,500 บาท 

 
         /จังหวัดกาฬสินธุ์... 

นายประยูร ศิริวรรณ 
หน.สนจ.กส.       

(ฝ่ายเลขานุการฯ) 
 

นายประยูร ศิริวรรณ 
หน.สนจ.กส.       

(ฝ่ายเลขานุการฯ) 
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  - จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเงินเหลือจ่ายจาการด าเนินงานโครงการ Kalasin Green Market 

จ านวน 319 ,500บาท ซึ ่งอ าเภอเขาวงได้ขอใช้เง ินเหลือจ่ายดังกล่าวไปด าเน ิน    
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร    
จึงขอให้ผู้แทนอ าเภอเขาวงได้น าเสนอข้อมูลโครงการท่ีขอใช้เงินเหลือจ่ายให้ท่ีประชุม
พิจารณา 

 - อ าเภอเขาวงขอใช้เงินเหลือจ่าย จ านวน 319,500 บาท เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายโนนส าราญ – ถ้ าผานาค บ้านโนนส าราญ หมู่ท่ี 5 
ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทางยาว 
134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 536 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร ซึ่งน าเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้อ าเภอเขาวงใช้เงินเหลือจ่ายจ านวน 319,500 บาท ด าเนินโครงการตามท่ีเสนอ 
 

 4.2  การปร ับ เป ้าหมายการพ ัฒนาจ ังหว ัด (วิส ัยทัศน ์)  พ .ศ .2566 -2570                              
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจาก“ม่ังคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง” เป็น “ม่ังคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

  - จากการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ต่อแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2564 ณ โรงแรมชาลองบูทรีค ท่ีประชุมได้
เห็นชอบ ให้มีการปรับเป้าหมายพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน์) เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีแหล่งทรัพยากรและแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายจึงควรมีการส่งเสริมด้านการ
ท่องเท่ียว โดยปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย เห็นชอบให้ปรับ
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด จากเดิม“ม่ังคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”   
เป็น “มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จึงน าเรียน                    
ท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

 

  - เป็นการปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ปรับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน์) จากเดิม “มั่งค่ังด้วยเกษตรปลอดภัย                  
ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ” เป็น “ มั่งค่ังด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเท่ียววิถีใหม่ ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ” 

 4.3 เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบจังหวัด 31 โครงการ งบประมาณ 605,785,000 บาท งบกระทรวง 
กรม  1 โครงการ 3,327,565,500 บาท งบท้องถิ่น 5 โครงการ 1,067,052,342 
บาท) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,000,402,842 บาท  

  - จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีค าส่ังท่ี 4932/2564 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 แต่งต้ังคณะท างาน
ขับเคล่ือนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 (ทบทวนปี 2566) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     
ซึ่งประกอบด้วยคณะท างาน 4 ประเด็นการพัฒนาโดยให้คณะท างานท้ัง 4 ประเด็นการพัฒนาไป
ประชุมเพื่อก าหนดแผนงาน/โครงการในแต่ละประเด็นการพัฒนา และให้น าแผนงาน/โครงการ
ดังกล่าวให้ภาคส่วนต่างๆได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะในการประชุมระดมความคิดเห็น เมื่อวันท่ี 
3 กันยายน 2564 ท่ีผ่านมา ซึ่งได้ข้อสรุปจ านวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ดังนี้ 

                                                                                                                       /1.1 งบจังหวัด... 

นายประยูร ศิริวรรณ 
หน.สนจ.กส. 

(ฝ่ายเลขานุการฯ) 
 

นายประยูร ศิริวรรณ 
หน.สนจ.กส. 

(ฝ่ายเลขานุการฯ) 
 

นายประยูร ศิริวรรณ 
หน.สนจ.กส.       

(ฝ่ายเลขานุการฯ) 
 

นายสน่ัน พงษ์อักษร 
รอง ผวจ.กส 
(ประธาน) 

 

ผู้แทน นายอ าเภอ
เขาวง 
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1.1 งบจังหวัด พ.ศ.2566 จ านวน 31 โครงการ (รวมงบประมาณโครงการ  
             ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม  
              605,785,000 บาท ) โดยแยกเป็น 4 ประเด็นการพัฒนาดังนี้ 

- ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาศักยภาพท่ีมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและ  
   อาหารปลอดภัย จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 189,206,800 บาท  
          - ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียวและ  
   ส่งเสริมการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมปลอดภัย จ านวน 4 โครงการ  
            งบประมาณ 260,816,000 บาท 

- ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   และส่ิงแวดล้อม จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 87,235,000 บาท    
            - ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนามนุษย์ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มี
   ความมั่นคงและสงบสุข จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ 58,527,200 บาท  

ซึ่งนอกจากโครงการตามประเด็น ท้ัง 4 ประเด็นแล้วยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
   จังหวัดแบบบูรณาการงบประมาณ 10,000,000 บาท  

1.2 งบกระทรวง กรม 1 โครงการ งบประมาณรวม 3,327,565,500 บาท 
1.3 งบท้องถ่ิน 5 โครงการ งบประมาณรวม 1,067,052,842 บาท  

          - ท้ังนี้ ในส่วนของงบกระทรวงและงบท้องถิ่น เนื่องจากยังมีส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเพิ่มเติม จึงขอความเห็นชอบอนุมัติในหลักการ ให้ส่วนราชการ 
เสนอ งบกระทรวง กรม และงบท้องถิ่นเพื่อเพิ่มโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาจังหวัดฯ 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

ระเบียบวาระที่ 5     เร่ืองอื่นๆ 

 เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์มีทิศทางท่ีชัดเจน การด าเนินโครงการต่างๆเกิด
 ผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง จึงขอเสนอแนวทางดังนี้ 
  1. ควรน าผลสัมฤทธิ์โครงการปีท่ีผ่านมาน าเสนอ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  2. การน าเสนอโครงการใหม่ต้องมีการวิเคราะห์ว่า ตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัดหรือไม่ 
  3. ควรมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดว่าไปในทิศทางใด ควรจัดท าโครงการอะไร 
 หน่วยงานใดรับผิดชอบ เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาจังหวัดมีความชัดเจน 

 - ในปี 2564 จังหวัดมีการแต่งต้ังคณะท างานออกตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่างๆ
 อย่างไรก็ตามขอให้ส านักงานจังหวัดน าข้อเสนอแนะแนวทางของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
 กาฬสินธุ์ไปพิจารณาด าเนินการ 

          

 

 

 

          /นายสนั่น... 

 

รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน 
อธิการบดี ม.กส. 

 

นายสน่ัน พงษ์อักษร 
รอง ผวจ.กส 
(ประธาน) 

 





ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สังคมและความม่ันคง เศรษฐกิจ

1 อ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ

ต ำบลกำฬสินธ์ุ    
(เทศบำลเมืองกำฬสินธ์ุ)

  

ต ำบลนำจำรย์   

ต ำบลเหนือ   

ต ำบลขม้ิน   

ต ำบลโพนทอง   

ต ำบลกลำงหม่ืน  

ต ำบลล ำพำน  

ต ำบลล ำคลอง   

ต ำบลหลุบ   

ต ำบลล ำปำว   

ต ำบลห้วยโพธ์ิ   

ต ำบลเชียงเครือ   

ต ำบลบึงวิชัย   

ต ำบลไผ่   

ภาคผนวก ฉ

อ าเภอ ต าบลท่ี
สรุปปัญหาความต้องการของประชาชน

สรุปปัญหาความต้องการรายต าบลจังหวัดกาฬสินธ์ุ



ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สังคมและความม่ันคง เศรษฐกิจ
อ าเภอ ต าบลท่ี

สรุปปัญหาความต้องการของประชาชน

ต ำบลภูปอ   

ต ำบลภูดิน   

ต ำบลหนองกุง   

2 อ ำเภอกมลำไสย

ต ำบลกมลำไสย   

ต ำบลโคกสมบูรณ์   

ต ำบลเจ้ำท่ำ   

ต ำบลดงลิง   

ต ำบลธัญญำ   

ต ำบลโพนงำม   

ต ำบลหลักเมือง   

ต ำบลหนองแปน   

3 อ ำเภอกุฉินำรำยณ์

ต ำบลบัวขำว   

ต ำบลกุดหว้ำ  

ต ำบลจุมจัง   

ต ำบลนำขำม   

ต ำบลเหล่ำใหญ่  



ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สังคมและความม่ันคง เศรษฐกิจ
อ าเภอ ต าบลท่ี

สรุปปัญหาความต้องการของประชาชน

ต ำบลเหล่ำไฮงำม   

ต ำบลนำโก  

ต ำบลหนองห้ำง  

ต ำบลสมสะอำด  

ต ำบลสำมขำ   

ต ำบลแจนแลน  

ต ำบลกุดค้ำว  

4 อ ำเภอยำงตลำด

ต ำบลยำงตลำด   

ต ำบลหัวนำค ำ  

ต ำบลบัวบำน   

ต ำบลคลองขำม  

ต ำบลหนองตอกแป้น   

ต ำบลนำดี   

ต ำบลดอนสมบูรณ์   

ต ำบลหัวงัว   

ต ำบลนำเชือก   

ต ำบลอุ่มเม่ำ  



ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สังคมและความม่ันคง เศรษฐกิจ
อ าเภอ ต าบลท่ี

สรุปปัญหาความต้องการของประชาชน

ต ำบลเว่อ   

ต ำบลหนองอิเต่ำ   

ต ำบลเขำพระนอน   

ต ำบลหนองอิต้ือ   

ต ำบลโนนสูง   

5 อ ำเภอท่ำคันโท

ต ำบลท่ำคันโท   

ต ำบลกุงเก่ำ   

ต ำบลกุดจิก   

ต ำบลดงสมบูรณ์   

ต ำบลนำตำล   

ต ำบลยำงอู้ม   

6 อ ำเภอสมเด็จ

ต ำบลสมเด็จ   

ต ำบลแซงบำดำล   

ต ำบลหมูม่น   

ต ำบลศรีสมเด็จ   

ต ำบลหนองแวง   



ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สังคมและความม่ันคง เศรษฐกิจ
อ าเภอ ต าบลท่ี

สรุปปัญหาความต้องการของประชาชน

ต ำบลผำเสวย   

ต ำบลมหำไชย   

ต ำบลล ำห้วยหลัว   

7 อ ำเภอเขำวง

ต ำบลคุ้มเก่ำ  

ต ำบลสงเปลือย 

ต ำบลกุดฉิมคุ้มใหม่  

ต ำบลหนองผือ  

ต ำบลสระพังทอง   

ต ำบลกุดปลำค้ำว 

8 อ ำเภอค ำม่วง

ต ำบลโพน   

ต ำบลทุ่งคลอง   

ต ำบลนำบอน  

ต ำบลเนินยำง   

ต ำบลดินจ่ี   

ต ำบลนำทัน   

9 อ ำเภอสหัสขันธ์



ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สังคมและความม่ันคง เศรษฐกิจ
อ าเภอ ต าบลท่ี

สรุปปัญหาความต้องการของประชาชน

ต ำบลโนนบุรี   

ต ำบลสหัสขันธ์   

ต ำบลโนนน้ ำเกล้ียง   

ต ำบลนิคม   

ต ำบลนำมะเขือ   

ต ำบลภูสิงห์   

ต ำบลโนนศิลำ   

ต ำบลโนนแหลมทอง   

10 อ ำเภอนำมน

ต ำบลนำมน   

ต ำบลหนองบัว  

ต ำบลหลักเหล่ียม   

ต ำบลสงเปลือย   

ต ำบลยอดแกง   

11 อ ำเภอหนองกุงศรี

ต ำบลหนองกุงศรี  

ต ำบลหนองหิน  

ต ำบลหนองใหญ่  



ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สังคมและความม่ันคง เศรษฐกิจ
อ าเภอ ต าบลท่ี

สรุปปัญหาความต้องการของประชาชน

ต ำบลโคกเครือ  

ต ำบลหนองบัว  

ต ำบลเสำเล้ำ  

ต ำบลหนองสรวง  

ต ำบลดงมูล  

ต ำบลล ำหนองแสน  

ต ำบลค ำก้ำว  

12 อ ำเภอร่องค ำ

ต ำบลร่องค ำ  

ต ำบลเหล่ำอ้อย   

ต ำบลสำมัคคี   

13 อ ำเภอห้วยเม็ก

ต ำบลห้วยเม็ก  

ต ำบลกุดโดน  

ต ำบลเหมือดแก้ว 

ต ำบลค ำใหญ่  

ต ำบลหัวหิน  

ต ำบลโนนสะอำด  



ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สังคมและความม่ันคง เศรษฐกิจ
อ าเภอ ต าบลท่ี

สรุปปัญหาความต้องการของประชาชน

ต ำบลพิมูล 

ต ำบลบึงนำเรียง  

ต ำบลทรำยทอง   

14 อ ำเภอห้วยผ้ึง

ต ำบลค ำบง   

ต ำบลนิคมห้วยผ้ึง  

ต ำบลไค้นุ่น  

ต ำบลหนองอีบุตร   

15 อ ำเภอดอนจำน

ต ำบลดอนจำน   

ต ำบลม่วงนำ   

ต ำบลดงพยุง   

ต ำบลนำจ ำปำ   

ต ำบลสะอำดไชยศรี   

16 อ ำเภอนำคู

ต ำบลนำคู  

ต ำบลภูแล่นช้ำง   

ต ำบลบ่อแก้ว  



ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สังคมและความม่ันคง เศรษฐกิจ
อ าเภอ ต าบลท่ี

สรุปปัญหาความต้องการของประชาชน

ต ำบลสำยนำวัง  

ต ำบลโนนนำจำน   

17 อ ำเภอสำมชัย

ต ำบลส ำรำญ   

ต ำบลส ำรำญใต้   

ต ำบลหนองช้ำง   

ต ำบลค ำสร้ำงเท่ียง   

18 อ ำเภอฆ้องชัย

ต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  

ต ำบลเหล่ำกลำง  

ต ำบลโคกสะอำด  

ต ำบลศิลำเลิง  

ต ำบลล ำชี   



ท าเนียบหน่วยงานอ้างอิงข้อมูล 
 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ                                           
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( www.nso.go.th) 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
( www.nesdb.go.th) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพลังงาน 
    กรมชลประทาน ( www.rid.go.th)       กรมธุรกิจพลังงาน ( www.doeb.go.th) 
กรมประมง ( www.fisheries.go.th)                                        
    กรมปศุสัตว์ ( www.dld.go.th) 

      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                  
.    ( www.dede.go.th) 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ( www.oae.go.th)  กระทรวงมหาดไทย 
       กรมการปกครอง ( www.dopa.go.th, bgs.moph.go.th ) 
กระทรวงแรงงาน       กรมการพัฒนาชุมชม ( www.cdd.go.th/ecdd/ ) 
     ส านักงานประกันสังคม ( www.sso.go.th )       กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                     

.    ( 122.155.1.145/in.directing-6.191/ ) 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  กระทรวงยุติธรรม 
กรมการท่องเที่ยวและกีฬา ( www.tourism.go.th)       กรมคุมประพฤติ ( 210.246.159.140/dopkpis.php) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงศึกษาธิการ 
     ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                            
.    (www.violence.in.th) 

      ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                                 
.    ( www.onec.go.th) 

     ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 
     มนุษย์ (www.m-society.go.th ) 

      ส านักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
.    ( www.bopp-obec.go.th) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงสาธารณสุข 
     กรมควบคุมมลพิษ ( www.pcd.go.th)       กรมสุขภาพจิต ( www.dmh.go.th) 
     กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( www.dmcr.go.th)  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
     กรมป่าไม้ ( www.forest.go.th)  http://bps.ops.moph.go.th/Healthinformation/index.htm 
     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ( www.dnp.go.th)       ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( www.nhso.go.th) 
กระทรวงพาณิชย์  การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
     ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ( www.price.moc.go.th)  การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ                                                  
( www.royalthaipolice.go.th) 

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                     
( www.baac.or.th) 

 

ภาคผนวก ช 
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