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มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
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ผลการประเมิน/ผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด คะแนน
เต็ม 

2.1 รอยละของระดับความ 
พึงพอใจของผูรับบริการ 
 

 มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป 
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 - หนวยงานหรือสถาบันท่ีดำเนินการสำรวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ ได แก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
- ดำเนินการสำรวจเม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2565 
- จำนวนประชากรในพ้ืนท่ี ณ วันท่ีดำเนินการสำรวจ 
จำนวน  820,585 คน 
- จำนวนประชากรผูกรอกแบบสำรวจ จำนวน  400 คน 
คิดเปนรอยละ 100 ของประชากรท่ี 
ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการในภาพรวม รอยละ 95.69 แยกเปน            

(1) ดานรายไดหรือภาษี คือ งานการจัดเก็บภาษี
น้ำมันและคาธรรมเนียมจากผูเขาพักโรงแรม 
ระดับความพึงพอใจรอยละ 95.88 

(2) งานดานโครงสรางพ้ืนฐาน คือ งานซอมบำรุง
ถนนลาดยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ  
ระดับความพึงพอใจรอยละ 95.56 

(3) งานดานสาธารณภัย คือ งานขุดเจาะและเปาลาง 
บอบาดาล  
ระดับความพึงพอใจรอยละ 95.55 

(4) งานดานการศึกษา คือ งานใหบริการเก่ียวกับงาน
สันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม และประเพณี
ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ   
ระดับความพึงพอใจรอยละ 96.10 

(5) งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ คือ 
งานบริการกำจัดขยะท่ีมีพิษและเปนอันตราย  
ระดับความพึงพอใจรอยละ 95.53 

(6) งานดานอ่ืน  ๆเชน การใหบริการหองประชุมฯ 
ยืมโตะ เตนท เกาอ้ี พัดลม   
ระดับความพึงพอใจรอยละ 95.50 

 
 
          เอกสารหนา  1  ถึงหนา 145  

 

 

 

 

 

 

 



 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

(Executive Summary) 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคท่ัวไปเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ วัตถุประสงคเฉพาะ คือ เพ่ือประเมิน
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการใหบริการ 6 งาน (1) งานดานรายไดหรือภาษี คืองานการ
จัดเก็บภาษีน้ำมันและคาธรรมเนียมจากผูเขาพักโรงแรม (2) งานดานโครงสรางพ้ืนฐาน คือ งานซอม
บำรุงถนนลาดยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ (3) งานดานสาธารณภัย คือ งานขุดเจาะและเปาลางบอ
บาดาล (4) งานดานการศึกษา คืองานใหบริการเก่ียวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรมและ
ประเพณีของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ (5) งานดานการรักษาความสะอาด
ในท่ีสาธารณะคืองานบริการกำจัดขยะท่ีมีพิษและเปนอันตราย (6) งานบริการงานดานอ่ืนๆ เชน การ
ใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ เตนท เกาอ้ี พัดลม 

ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึง
พอใจรอยละ 95.69(x=4.79,S.D.=0.49) ซ่ึงจัดอยูในระดับมากท่ีสุด และงานบริการ 6 งานดาน พบวา 
ระดับความพึงพอใจงานดานการศึกษา คืองานใหบริการเก่ียวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา 
วัฒนธรรมและประเพณีของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  อยูในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.10(x=4.81,S.D.=0.43) รองลงมาคือ งานบริการงานดาน
รายไดหรือภาษี คือ งานการจัดเก็บภาษีน้ำมันและคาธรรมเนียมจากผูเขาพักโรงแรม โดยมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจรอยละ 95.88(x=4.79,S.D.=0.47) งานดานโครงสรางพ้ืนฐาน คือ งานซอมบำรุง
ถนนลาดยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ ระดับความพึงพอใจรอยละ95.56(x=4.78,S.D.=0.47) งานบริการ
งานดานสาธารณภัย คือ งานขุดเจาะและเปาลางบอบาดาล มีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 
95.55(x=4.78,S.D.=0.42) งานบริการงานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ คือ งานบริการ
กำจัดขยะท่ีมีพิษและเปนอันตราย มีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.53(x=4.78,S.D.=.52) และงาน
บริการงานงานบริการงานดานอ่ืนๆ เชน การใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ เตนท เกาอ้ี พัดลม โดยมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.50(x=4.78,S.D.=0.65) ซ่ึงจัดอยูในระดับมากท่ีสุดตามลำดับเชนกัน 

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจตอการใหบริการอยูในระดับมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มีศักยภาพสูงในการใหบริการท่ีดี สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
และความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดเปนอยางดี 

โดยสรุป องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ เปนองคกรท่ีมี
ศักยภาพสูงในการบริการประชาชนดังน้ันควรรักษาระดับการบริการใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
และเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางย่ังยืนสำหรับองคกรตลอดไป และท่ีสำคัญควรพัฒนาการใหบริการอยาง
ตอเน่ืองสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูมารับบริการ ซ่ึงผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คือ มี
คาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.96 (ไดระดับ 10 คะแนน)  



  

คำนำ 
 

 การศึกษาเพ่ือสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการและคุณภาพการใหบริการประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในคร้ังน้ี ดำเนินการภายใตขอตกลงรวม (Term of Reference) ระหวาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กับ 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล

และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีตองการเพ่ิมประสิทธิภาพในการนำนโยบายไปสูการ

ปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 

พ.ศ.2548 

 การศึกษาประเมินผลครั้งน้ี มีความมุงหมายท่ีจะสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการและ

คุณภาพการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อำเภอเมือง จังหวัด

กาฬสินธุ ท่ีเนนการประเมินผลเชิงระบบเพ่ือใหเห็นถึงความเช่ือมโยงขององคประกอบในระบบ

บริการประชาชน นอกจากน้ันยังไดทำการประเมินผลสำหรับใชเปนขอมูลในการพัฒนาศักยภาพและ

ปรับปรุงระบบการใหบริการเพ่ือยกระดับคุณภาพบริการและใชเปนแนวทางวางแผนปรับปรุงการ

ใหบริการขององคกรใหดีย่ิงข้ึนในอนาคต 

 การศึกษาเพ่ือประเมินคร้ังน้ี สำเร็จลงได เพราะความรวมมือของนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดและคณะผูบริหาร บุคลากรขององคกร ท่ีอำนวยความสะดวกในทุกข้ันตอนของการประเมิน

และขอขอบคุณคณะผูชวยนักวิจัยทุกทาน ท่ีใชความทุมเทในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนผูให

ขอมูล ทุกทาน ทำใหการดำเนินงานศึกษาประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค สำนักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี 

 

 

 

  

 สำนักบริการวิชาการ 

                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พฤศจิกายน  2565 
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สารบัญ 
 

 หนา 
บทสรุปสำหรับผูบริหาร (Executive  Summary) 

คำนำ 

สารบัญ 

บทที่ 1 บทนำ 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของการประเมิน 

1.2 วัตถุประสงคการประเมิน 

1.2.1 วัตถุประสงคเฉพาะ 

          1.3  ขอบเขตของการวิจัย  

1.4 กรอบการประเมินผล 

1.5 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

บทที ่2 แนวคิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2.2 ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 

2.3 องคประกอบของการติดตามประเมินผล 

2.4 กรอบแนวคิดแผนการบริการราชการแผนดิน 

2.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.6 สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการประเมินผล 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล 

3.3 กระบวนการประเมินผล 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล     

3.5 การวิเคราะหและประมวลผล 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

3.7 การแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

          3.8 การนำเสนอขอมูล 
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 ข 

สารบัญ (ตอ) 
 

 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล                                                                                                

            ตอนท่ี 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจในงานบริการดานงานรายไดหรือภาษี คืองาน 
                         การจัดเก็บภาษีน้ำมันและคาธรรมเนียมจากผูเขาพักโรงแรม 
 ตอนท่ี 3  ระดับความพึงพอใจในงานบริการดานงานโครงสรางพื้นฐาน คืองาน 
                         ซอมบำรุงถนนลาดยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 
 ตอนท่ี 4  ระดับความพึงพอใจในงานบริการดานงานดานสาธารณภัย   
                         คืองานขุดเจาะและเปาลางบอบาดาล 
            ตอนท่ี 5  ระดับความพึงพอใจในงานบริการดานงานดานการศึกษา คือ                                
                         งานใหบริการเกี่ยวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม 
                         และประเพณีของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารจังหวัดกาฬสินธุ       
 ตอนท่ี 6  ระดับความพึงพอใจในงานบริการดานงานดานการรักษาความสะอาด 
                         ในที่สาธารณะ คือ งานบริการกำจัดขยะท่ีมีพิษและเปนอันตราย 
 ตอนท่ี 7  ระดับความพึงพอใจในงานบริการดานงานดานอื่น ๆ เชน  
    การใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ เต็นท เกาอี้ พัดลม 
 ตอนท่ี 8  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผูเขารับบริการขององคการ 
                        บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
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 ค 

สารบัญตาราง 
                                                                                                     หนา  

              
ตารางที่ 1  แสดงจำนวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามเพศ      101  
ตารางที่ 2  แสดงจำนวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามชวงอายุ      102 
ตารางที่ 3  แสดงจำนวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนก ตามระดับการศึกษา 103                                                                            
ตารางที่ 4  แสดงจำนวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอาชีพ        104  
ตารางที่ 5  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ  105 
              ดานงานรายไดหรือภาษี คืองานการจัดเก็บภาษีน้ำมันและคาธรรมเนียม 
              จากผูเขาพักโรงแรม  ดานที่ 1 ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ   
ตารางที่ 6  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ  106 
              ดานงานรายไดหรือภาษี คืองานการจัดเก็บภาษีน้ำมันและคาธรรมเนียม 
              จากผูเขาพักโรงแรม  ดานที่ 2 ดานชองทางการใหบริการ 
ตารางที่ 7  แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ 107 
              ดานงานรายไดหรือภาษี คืองานการจัดเก็บภาษีน้ำมันและคาธรรมเนียม 
              จากผูเขาพักโรงแรม  ดานที่ 3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
ตารางที่ 8  แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ 108 
              ดานงานรายไดหรือภาษี คืองานการจัดเก็บภาษีน้ำมันและคาธรรมเนียม 
              จากผูเขาพักโรงแรม  ดานที่ 4 ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ตารางที่ 9  แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ 109 
              ในภาพรวมงานบริการดานงานรายไดหรือภาษี คืองานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน 
              และคาธรรมเนียมจากผูเขาพักโรงแรม ทั้ง 4 ดาน 
ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ 110 
               ดานงานโครงสรางพื้นฐาน คืองานซอมบำรุงถนนลาดยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 
               ดานที่ 1 ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 
ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ 111 
               ดานงานโครงสรางพื้นฐาน คืองานซอมบำรุงถนนลาดยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 
               ขององคการบริหารสวนจังหวัด  ดานที่ 2 ดานชองทางการใหบริการ                                
ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ 112 
               ดานงานโครงสรางพื้นฐาน คืองานซอมบำรุงถนนลาดยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 
               ขององคการบริหารสวนจังหวัด  ดานที่ 3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ                                                 
ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ 113 
               ดานงานโครงสรางพื้นฐาน คืองานซอมบำรุงถนนลาดยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 
               ดานที่ 4 ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ตารางที่ 14 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 114   
               ในภาพรวม ดานงานโครงสรางพื้นฐาน คืองานซอมบำรุงถนนลาดยางในเขต 
               จังหวัดกาฬสินธุ ทัง้ 4 ดาน                                                                                                                             



 ง

สารบัญตาราง (ตอ) 
                                                                                                     หนา 

              
ตารางที่ 15 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ 115 
               ดานงานสาธารณภัย คือ งานขุดเจาะและเปาลางบอบาดาล 
               ดานที ่1 ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ                                                      
ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ 116 
               ดานงานสาธารณภัย คือ งานขุดเจาะและเปาลางบอบาดาล 
               ดานที่ 2 ดานชองทางการใหบริการ                                
ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ 117 
               ดานงานสาธารณภัย คือ งานขุดเจาะและเปาลางบอบาดาล 
               ดานที่ 3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
ตารางที่ 18 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ 118 
               ดานงานสาธารณภัย คือ งานขุดเจาะและเปาลางบอบาดาล 
               ดานที่ 4 ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  
ตารางที่ 19 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ 119 
               ในภาพรวมงานบริการดานงานสาธารณภัย คือ งานขุดเจาะและ 
               และเปาลางบอบาดาล ทั้ง 4 ดาน 
ตารางที่ 20 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ 120 
               ดานงานการศึกษา คือ งานใหบริการเก่ียวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา   
               วัฒนธรรม  และประเพณีของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารจังหวัดกาฬสินธุ          
               ดานที่ 1 ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ                                                      
ตารางที่ 21 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ 121 
               ดานงานการศึกษา คือ งานใหบริการเก่ียวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา   
               วัฒนธรรม และประเพณีของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารจังหวัดกาฬสินธุ          
               ดานที่ 2 ดานชองทางการใหบริการ                                
ตารางที่ 22 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ  122 
               ดานงานการศึกษา คือ งานใหบริการเก่ียวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา   
               วัฒนธรรม และประเพณีของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารจังหวัดกาฬสินธุ          
               ดานที่ 3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ                                                 
ตารางที่ 23 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ   123 
               ดานงานการศึกษา คือ งานใหบริการเก่ียวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา   
               วัฒนธรรม และประเพณีของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารจังหวัดกาฬสินธุ          
               ดานที่ 4 ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
 
 
 



 จ

สารบัญ (ตอ) 
                   หนา 

  
ตารางที่ 24  แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในงานบริการ   124   
                ในภาพรวม ดานงานการศึกษา คือ งานใหบริการเกี่ยวกับงานสันทนาการ ดนตรี  
                กีฬา วัฒนธรรม และประเพณีของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารจังหวัดกาฬสินธุ          
                ทั้ง 4 ดาน 
ตารางที่ 25  แสดงคาเฉลีย่สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในงานบริการ          127 
                ดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ คือ งานบริการกำจัดขยะที่มีพิษ 
                และเปนอันตราย ดานที่ 1 ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 
ตารางที่ 26  แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในงานบริการ          128  
                ดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ คือ งานบริการกำจัดขยะที่มีพิษ 
                และเปนอันตราย ดานที่ 2 ดานชองทางการใหบริการ 
ตารางที่ 27  แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในงานบริการ          129  
                ดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ คือ งานบริการกำจัดขยะที่มีพิษ 
                และเปนอันตราย ดานที่ 3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ                                                 
ตารางที่ 28  แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในงานบริการ          129 
                ดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ คือ งานบริการกำจัดขยะที่มีพิษ 
                และเปนอันตราย ดานที่ 4 ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ตารางที่ 29  แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในงานบริการ          130   
                ในภาพรวม ดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ คือ งานบริการกำจัดขยะที่มี 
                พิษและเปนอันตราย ทั้ง  4  ดาน 
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฉ

สารบัญ (ตอ) 

                  หนา 
 
ตารางที่ 30  แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในงานบริการ        131   
                ดานงานดานอื่น ๆ เชน การใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ เต็นท เกาอี้ พัดลม 
                ดานที่ 1 ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ         
ตารางที่ 31  แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในงานบริการ        132    
                ดานงานดานอื่น ๆ เชน การใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ เต็นท เกาอี้ พัดลม 
                ดานที่ 2 ดานชองทางการใหบริการ                
ตารางที่ 32  แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในงานบริการ        133 
                ดานงานดานอื่น ๆ เชน การใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ เต็นท เกาอี้ พัดลม 
                ดานที่ 3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ                                                                        
ตารางที่ 33  แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในงานบริการ        134 
                ดานงานดานอื่น ๆ เชน การใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ เต็นท เกาอี้ พัดลม 
                ดานที่ 4 ดานสถานทีแ่ละสิ่งอำนวยความสะดวก 
ตารางที่ 34  แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในงานบริการ        135 
                ในภาพรวม ดานงานดานอื่น ๆ เชน การใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ เต็นท  
                เกาอ้ี พัดลม ทั้ง  4  ดาน                                
ตารางที่ 35  แสดงรอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการองคการบริหารสวนจังหวัด           136 
                กาฬสินธุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ช

สารบัญภาพ 
                                                                         
หนา 
 

ภาพที่ 1  แสดงกรอบในการประเมิน   7                               
ภาพที่ 2  แสดงจำนวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามเพศ       101
ภาพที่ 3  แสดงจำนวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอายุ                        102           
ภาพที่ 4  แสดงจำนวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกระดับการศึกษา   103  
ภาพที่ 5  แสดงจำนวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอาชีพ                    104 
ภาพที่ 6  แสดงรอยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ                               109 
            ดานงานรายไดหรือภาษ ีคืองานการจัดเก็บภาษีน้ำมันและคาธรรมเนียม 
            จากผูเขาพักโรงแรม ทั้ง 4 ดาน   
ภาพที่ 7  แสดงรอยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการในภาพรวม                             114 
            ดานงานโครงสรางพื้นฐาน คืองานซอมบำรุงถนนลาดยางในเขต 
            จังหวัดกาฬสินธุ ทั้ง 4 ดาน 
ภาพที่ 8  แสดงรอยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ                                          119 
            ดานงานดานสาธารณภัย คืองานขุดเจาะและเปาลางบอบาดาล 
            ทั้ง 4 ดาน 
ภาพที่ 9  แสดงรอยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ                                          125 
            ดานงานการศึกษา คือ งานใหบริการเก่ียวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา   
            วัฒนธรรม และประเพณีของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารจังหวัดกาฬสินธุ          
            ทั้ง 4 ดาน 
ภาพที่ 10 แสดงรอยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ                                         130 
             ดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ คือ งานบริการกำจัดขยะที่มีพิษ 
             และเปนอันตราย ทัง้ 4 ดาน 
ภาพที่ 11 แสดงรอยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ  ดานอื่น ๆ เชน                      135               
  การใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ เต็นท เกาอี้ พัดลม ทั้ง 4 ดาน 
ภาพที่ 12 แสดงรอยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหาร    138 
             สวนจังหวัดกาฬสินธุ  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ     

 
  
 



บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของการประเมิน 

 แนวความคิดในการ “ใหบริการประชาชน” ของภาครัฐมิไดเกิดข้ึนในประเทศไทยประเทศ
เดียว  ทุกประเทศท่ีพัฒนาแลว หรือกำลังพัฒนา มีความพยายามท่ีจะปฏิรูปการบริการประชาชนให
ดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึนและท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ความพึงพอใจของประชาชนและการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน เปาหมายของการบริการประชาชนน้ันเปนส่ิงท่ีวัดยากเพราะเปนความรูสึกของประชาชน
วามีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดซ่ึงในสังคมมีกลุมบุคคลหลายกลุม หลายระดับ ทำใหมาตรการใน
การตรวจสอบและประเมินดำเนินการไดยาก ซ่ึงแตกตางกับภาคเอกชนท่ีสามารถดำเนินการประเมิน
ไดดวยการเปรียบเทียบผลขาดทุนและกำไรของแตละปวาเพ่ิมหรือลด ท้ังน้ีมาตรการวัดผลกำไร
ขาดทุนเปนเร่ืองของตัวเลขท่ีสามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดจากการดำเนินการตลอดท้ัง
ปของบริษัท ซ่ึงแตกตางจากภาครัฐแตความพยายามของภาครัฐในชวงระยะเวลาเกือบ 20 ป ท่ีผาน
มาท้ังในประเทศและตางประเทศก็ตางพยายามกำหนดนโยบายและมาตรการตางๆ ท่ีจะพัฒนา
คุณภาพในการบริการสาธารณะใหดีย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิง “ความพึงพอใจ” ตอข้ันตอนการ
ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว ทัศนคติและจิตบริการของเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีตอประชาชนให
เปรียบเสมือนเปน “ลูกคา” ตามแนวคิดของภาคเอกชนและส่ิงอำนวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานตาง  ๆ
ท่ีรัฐควรจัดหาเพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึงแตความพึงพอใจอยางเดียว
ไมเพียงพอจะตองคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐดวย ซ่ึง
แนวคิดการบริการสาธารณะในประเทศไทยน้ันไดนำแนวคิดสัญญา/ขอตกลงการบริการสาธารณะกับ
ทุกสวนราชการโดยใหมีการปรับปรุงพัฒนาการบริการสาธารณะ โดยใหมีการปฏิบัติงานท่ีมุงเนน
เปาหมายมากข้ึนและจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักการสำคัญของการบริหารจัดการท่ีมุงเนน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะระหวางรัฐกับ
องคกรปกครองทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง การจัดสรรสัดสวนภาษี
และอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองทองถ่ินดวยกันเอง 
นอกจากน้ี แผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ 2543 กำหนดกรอบ
แนวคิด เปาหมายและแนวทางการกระจายอำนาจ โดยยึดหลักการมีสวนรวมจากทุกฝายไมเปนแผน
ท่ีเบ็ดเสร็จ มีกระบวนการยืดหยุน และสามารถปรับวิธีการใหสอดคลองกับสถานการณและการ
เรียนรูจากประสบการณท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี ไดกำหนดกรอบแนวคิดไว 3 ดาน คือ 1) อิสระในการกำหนด
นโยบายและการบริหารจัดการ โดยยังคงรักษาความเปนรัฐเด่ียวและความมีเอกภาพของประเทศ    
2) ดานการบริหารราชการแผนดินและการบริหารราชการสวนทองถ่ินโดยปรับบทบาทของราชการ 
บริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาคใหสวนทองถ่ินเขามาดำเนินการแทนเพ่ือใหราชการ
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บริหารสวนกลางและบริหารสวนภู มิภาครับผิดชอบภารกิจมหาภาคและภารกิจท่ีเกินขีด
ความสามารถขององคกรปกครองทองถ่ิน โดยกำกับดูแลองคกรปกครองทองถ่ินในดานนโยบายและ
ดานกฎหมายเทาท่ีจำเปนสนับสนุนดานเทคนิควิชาการ และตรวจสนองติดตามประเมินผล  3) ดาน
ประสิทธิภาพการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีดีข้ึน
ไมต่ำกวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบตอ
ผูใชบริการมากข้ึน รวมท้ังสงเสริมใหภาคประชาสังคมและชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจรวม
ดำเนินงาน และติดตามตรวจสอบแนวทางการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พิจารณาจากอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังน้ี ยังข้ึนอยูกับความพรอมขององคกร
ปกครองทองถ่ินท่ีจะรับการถายโอน รวมท้ังการสรางกลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมา
รองรับตลอดจนการปรับปรุงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของภารกิจท่ีถายโอนจัดเปน 6 กลุมภารกิจ  
ไดแก 1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย 4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียว 5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและ 6) ดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถ่ิน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน,2546) 

การจัดรูปองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงเปนการปกครองสวนทองถ่ินรูปหน่ึงท่ีใชอยูไดมีการ
ปรับปรุงแกไข และวิวัฒนาการมาตามลำดับ โดยจัดใหมีสภาจังหวัดข้ึนคร้ังแรกใน ป พ.ศ.2476 ตาม
ความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบ เทศบาลพ.ศ.2476 ฐานะของสภาจังหวัดขณะน้ันมีลักษณะเปน
องคกรตัวแทนของประชาชนทำหนาท่ีใหคำปรึกษาหารือ แนะนำแกคณะกรรมการจังหวัดยังมิไดมี
ฐานะเปนนิติบุคคลท่ีแยกตางหากจากราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือเปนหนวย การปกครอง
ทองถ่ินตามกฎหมาย 

ตอมาในป พ.ศ.2481ไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัดพ.ศ.2481ข้ึนโดยมีความประสงค
ท่ีจะแยก กฎหมายท่ีเก่ียวกับ สภาจังหวัดไวโดยเฉพาะสำหรับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภา
จังหวัดน้ันยังมิไดมีการ เปล่ียนแปลงฐานะและบทบาทของสภาจังหวัดไปจากเดิมกลาวคือสภา
จังหวัดยังคงทำหนาท่ีเปนสภาท่ีปรึกษาของ คณะกรรมการจังหวัดเทาน้ันจนกระท่ังไดมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ.2495 ซ่ึงกำหนดให ผูวาราชการ
จังหวัดเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบบริหารราชการในสวน จังหวัดของ
กระทรวงทบวงกรมตางๆโดยตรงแทนคณะกรรมการจังหวัดเดิมโดยผลแหงพระราชบัญญัติฯน้ีทำให 
สภาจังหวัดมีฐานะเปนสภาท่ีปรึกษาของผูวาราชการจังหวัด แตเน่ืองจาก บทบาท และการ
ดำเนินงานของสภาจังหวัด ในฐานะท่ีปรึกษา ซ่ึงคอยใหคำแนะนำและควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของจังหวัด ไมสูจะไดผลสมความมุงหมายเทาใด นัก จึงทำใหเกิดแนวความคิดท่ีจะปรับปรุงบทบาท
ของสภาจังหวัดใหมีประสิทธิภาพ โดยใหประชาชนไดเขามา มีสวน ในการปกครองตนเองย่ิงข้ึน พ.ศ.
2498 อันมีผลใหเกิด “องคการบริหารสวนจังหวัด” ข้ึน ตามกฎหมาย มีฐานะ เปนนิติบุคคลแยก
จากจังหวัด ในฐานะท่ีเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค ตอมาประกาศคณะปฏิบัติ ฉบับท่ี 218 ลง
วันท่ี 29 กันยายน 2515 ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทวาดวยการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน ได
กำหนดใหองคการบริหารสวน จังหวัดมีฐานะเปนหนวยการปกครองทองถ่ินรูปหน่ึงเม่ือสภาจังหวัด
แปรสภาพมาเปนสภาการปกครอง ทองถ่ินจึงมีบทบาทและอำนาจหนาท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมาก 
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การจัดต้ังและการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร ราชการสวนจังหวัดพ.ศ.2498 ซ่ึงกำหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีฐานะเปน
นิติบุคคลและประกาศของคณะ ปฏิวัติฉบับท่ี 218 ไดกำหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปน
หนวย การปกครองสวนทองถ่ินรูปหน่ึง ดังน้ันองคการ บริหารสวนจังหวัดจึงเปนหนวยราชการ
บริหารสวนทองถ่ินท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลและในพระราชบัญญัติฯดังกลาว ไดกำหนดอำนาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนจังหวัดไววาองคการฯ อาจดำเนินกิจการสวนจังหวัดภายในเขตจังหวัดนอก
เขตเทศบาล และเขตสุขาภิบาลเชน การรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และสงเสริมวัฒนธรรม การสาธารณูปการ การปองกันโรค การ
บำบัดโรค และ การจัดต้ังและบำรุงสถานพยาบาลฯลฯเปนตนนอกจากน้ีองคการบริหารสวนจังหวัด
ยังอาจทำกิจการซ่ึงอยูนอกเขตในเม่ือกิจการน้ันจำเปนตอง ทำและเปนการเก่ียวเน่ืองกับกิจกรรมท่ี
ดำเนินตาม อำนาจหนาท่ีอยูภายในเขตของตน โดยได รับความยินยอมจากสภา เทศบาล 
คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตำบลท่ีเก่ียวของน้ัน และได รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลวดวย โครงสรางการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด มี
องคประกอบท่ีสำคัญอยู 2 สวน คือ 

 สภาจังหวัด ทำหนาท่ีเสมือนฝายนิติบัญญัติ 
 ฝายบริหาร มีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาฝายบริหาร 

หนวยงานภายในขององคการบริหารสวนจังหวัด มีพนักงานสวนทองถ่ิน เปนเจาหนาท่ี
ทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีปฏิบัติงานอันเปนภารกิจประจำสำนักงานหรืออาจจะนอก
สำนักงานก็ได  ซ่ึงมีความเก่ียวพันกับชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางใกลชิด เพราะหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตองติดตอและใหบริการแกประชาชน ท้ังในเร่ืองการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย การวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม และการทำนุ บำรุง  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต และภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูกับทองถ่ิน
ซ่ึงนับวาเปนภาระหนาท่ี ท่ีใกลชิดกับประชาชนในทองถ่ินมาก (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 
2546) 

ดังน้ัน ภารกิจสำคัญประการหน่ึงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินคือ ความรับผิดชอบ 
(Accountability) ในความคาดหวังและตอบสนองความตองการของประชาชนตอระบบราชการใน
เร่ืองของคุณภาพการให บ ริการ ซ่ึงหมาย ถึงความ รับ ผิดชอบทางการเมือง (Political  
Accountability) ดวยเชนกันในการมุงเนนการตอบสนองตอตัวแสดง (Actor) ท่ีอยูภายนอก
หนวยงานของผูบริหาร ภายใตกลไกดานการเมือง ผูบริหารจะตองตัดสินใจใชดุลยพินิจท่ีจะตอง
ตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของกลุมและปจเจกบุคคลท่ีหลากหลายท่ีอาง
ความชอบธรรม ไดแก พลเมือง ฐานคะแนนเสียง ผูรับบริการ ผูเสียภาษี ลูกคา เจาหนาท่ีท่ีมาจาการ
เลือกต้ัง และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกและแนวคิดท่ีสำคัญประการหน่ึงท่ีเขามามีสวนสัมพันธกับ
ความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐคือแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public 
Management : NPM) ท่ีนำไปสูการพัฒนาและปรับปรุงองคการแบบใหมโดยนำแนวคิดทางการ
ตลาด (Marketing) มาปรับใชกับการใหบริการของภาครัฐ คือ ประชาชนเปรียบเสมือนลูกคา 



 

โครงการสำรวจความพึงพอใจในการใหบรกิารขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  ประจำป  2565 

4

(Customer) ผูมารับบริการจากรัฐ รัฐจำเปนท่ีจะตองตอบสนองความคาดหวังและใหบริการลูกคา
ดวยความพึงพอใจ  (วสันต ใจเย็น,2549:39–55)   

นอกจากความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐตอประชาชนแลว รัฐยังตองสงเสริมและ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมท้ังการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ ทุกระดับซ่ึงการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคำนึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐ 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,2546) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546     
ซ่ึงเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติราชการโดยคำนึงถึงประโยชนสุขของประชาชน การบริหารราชการ
เกิดผลสัมฤทธ์ิและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และตองตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในการอำนวยความสะดวกในการใหบริการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจำเปน
เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอยางตอเน่ือง และในการประเมินผลการปฏิบัติราชการน้ัน ตองใหเปนไปตามหมวดท่ี 8 ของ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีกำหนดให
สวนราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยจัดใหมี คณะผูประเมินอิสระ ดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับสัมฤทธิผลของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในการบริการ ดังน้ัน สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ จึงกำหนดใหทุกสวนราชการมีการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติราการ โดยอยูภายใตกรอบการประเมิน 4 มิติ ไดแก (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ,2546 ) 

มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร คือ สวนราชการแสดงผลงาน ท่ีบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายตามท่ีไดรับงบประมาณมาดำเนินการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนและ
ผูรับบริการ เชน ผลสำเร็จในการบรรลุเปาหมาย ตามแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ ความสำเร็จ
ในการบรรลุเปาหมาย ผลผลิตของสวนราชการ เปนตน 

มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ คือ สวนราชการแสดงการใหความสำคัญกับผูรับบริการ
ในการใหบริการท่ีมีคุณภาพ สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ เชน ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ เปนตน 

มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือสวนราชการแสดงความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการ เชน การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ การควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน เปนตน 

มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคการ คือ สวนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความ
พรอมกับการเปล่ียนแปลงขององคการ เชน การบริหารความรูในองคการ การจัดการสารสนเทศและ
การบริหารการเปล่ียนแปลง เปนตน 

การประเมินท้ัง 4 มิติ น้ีจะเปนกรอบในการจัดสรรรางวัลพิเศษ บำเหน็จความชอบหรือ
จัดสรรเงินรางวัลเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกสวนราชการ โดยใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวน
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ราชการน้ัน เพ่ือนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการ หรือจัดสรรเงินรางวัลใหชาราชการใน
สังกัด ในกรณีท่ีสวนราชการดำเนินการใหบริการ ท่ีมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด หรือ
สามารถเพ่ิมผลงาน หรือผลสัมฤทธ์ิโดยไมเพ่ิมคาใชจาย และคุมคาตอภารกิจของรัฐหรือสามารถกำ
เนินการไดตามแผนการลดคาใชจายตอหนวย 

สำหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความ
แตกตาง ไปจากสวนราชการท่ัวๆไป “สวนราชการ” ตามมาตราท่ี 4 ของ พ.ร.บ วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริการกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีอยูในกำกับของราชการ ฝายบริหาร
แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมาตรา 52 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำ
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาน้ี โดยอยางนอยมี
หลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ท่ีสอดคลองกับบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 ของพระราชกฤษฎีกาน้ี และ
ใหกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีดูแลและใหความชวยเหลือองคกรปกครองทองถ่ินในการจัดทำ
หลักเกณฑดังกลาว ดังน้ัน องคกรปกครองทองถ่ิน จึงใชกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีการาชการท้ัง 4 มิติ คือ มิติท่ี 1 ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร มิติท่ี 2 
ดานคุณภาพการใหบริการ มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติท่ี 4 ดานการ
พัฒนาองคการ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546 ) 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ เปนหนวยงานราชการใน
องคกรปกครองทองถ่ิน ซ่ึงจะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 2565 
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ขางตนน้ัน การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  จำเปนตองมีหนวยงานกลางท่ีมีความเปนอิสระมารับผิดชอบ
การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
 สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปนสถาบันการศึกษาท่ีมีหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบดานการวิจัย มีบุคลากรเพียงพอในการดำเนินการวิจัย จัดเปนองคกรกลางในภูมิภาค  
จึงไดรับการประสานจากองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ใหเปนหนวยงานกลางท่ีจะดำเนินการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ ในมิติดานคุณภาพการใหบริการตามกรอบการประเมินผล
ความพึงพอใจการปฏิบัติราชการใน 4 ดาน ดวยกัน คือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดาน
ชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก และ
งานบริการ 4 งานดาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงการสำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการในคร้ังน้ี คณะผูวิจัยไดดำเนินการประเมินผลในรูปแบบของการทำการวิจัยเชิงประเมิน
ตามกิจกรรมของโครงการท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ รวม 6 งาน 
ท่ีตองการประเมินคือ 

1. งานดานรายไดหรือภาษี คือ งานการจัดเก็บภาษีน้ำมันและคาธรรมเนียมจากผูเขาพัก
โรงแรม 

2. งานดานโครงสรางพ้ืนฐาน คือ งานซอมบำรุงถนนลาดยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 
3. งานดานสาธารณภัย คือ งานขุดเจาะและเปาลางบอบาดาล 



 

โครงการสำรวจความพึงพอใจในการใหบรกิารขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  ประจำป  2565 

6

4. งานดานการศึกษา คือ งานใหบริการเก่ียวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม
และประเพณีของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

5. งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ คือ งานบริการกำจัดขยะท่ีมีพิษและเปน
อันตราย 

6. งานดานอ่ืน  ๆเชน การใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ เต็นท เกาอ้ี พัดลม 
 ผลการวิจัยคร้ังน้ีคาดวาจะเปนประโยชนสำหรับองคการบริการสวนจังหวัดกาฬสินธุ       
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ นำไปปรับปรุง คุณภาพการใหบริการเพ่ือผูรับบริการมีความพึงพอใจ
มากข้ึนและเปนสารสนเทศสำหรับผูบริหารใชประกอบการพิจารณาในการกำหนดประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ และเพ่ือประเมินองคกร มิติดานคุณภาพการใหบริการ ประจำปงบประมาณ 
2565 ของขาราชการ พนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และเจาหนาท่ีในสังกัดตอไป 

1.2 วัตถุประสงคการประเมิน 
 1. วัตถุประสงคเฉพาะ 

เพ่ือสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  ประเมินความพึง
พอใจในผลงานท่ีปรากฏ 6 งาน ดังน้ี 

โครงการท่ี  1 : งานดานรายไดห รือภาษี คือ งานการจัดเก็บภาษีน้ำมันและ
คาธรรมเนียมจากผูเขาพักโรงแรม 

โครงการท่ี 2 : งานดานโครงสรางพ้ืนฐาน คือ งานซอมบำรุงถนนลาดยางในเขตจังหวัด
กาฬสินธุ 

โครงการท่ี 3 : งานดานสาธารณภัย คือ งานขุดเจาะและเปาลางบอบาดาล 
โครงการท่ี 4 : งานดานการศึกษา คือ งานใหบริการเก่ียวกับงานสันทนาการ ดนตรี 

กีฬา วัฒนธรรม และประเพณีของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
โครงการท่ี 5 : งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ คือ งานบริการกำจัดขยะ

ท่ีมีพิษและเปนอันตราย 
โครงการท่ี 6 : งานดานอ่ืน  ๆเชน การใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ เต็นท เกาอ้ี  

พัดลม 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 -  ประชากรท่ีทำการประเมิน ประชากรท้ังส้ิน 820,585 คน ทำการเก็บกลุมตัวอยาง  
ท้ังหมด 400 คน   
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1.4  กรอบการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  1  แสดงกรอบในการประเมินผล 

บริบท (Contexts) 
 

 สภาพแวดลอมของการ
ใหบริการ 

ปจจัยนำเขา (Input) 
 

 บุคลากรผูใหบริการ 

 ขอมูลขาวสาร 

กระบวนการ (Processes) 
 

 กระบวนการใหบริการ 

ผลผลิต (Products) 
 

 ผลการดำเนินงานภาพรวม 

 ผลการดำเนินงานตามภารกิจ 

 

การสะทอนผล (Feedback) 
 

 

 จุดแข็ง 
 จุดออน 

 ขอเสนอแนะ/การพัฒนาศักยภาพ 
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1.5 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ไดแนวทางหรือประเด็นในการพัฒนาศักยภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน 
           2. ไดทราบระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในการใหบริการของหนวยงาน เพ่ือจะ
นำมาใชในการปรับทิศทางการพัฒนาบริการใหมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน 
           3. สามารถนำผลการประเมินไปใชในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากรขององคกร 

 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหผูศึกษางานวิจัยเชิงประเมิน  เร่ือง  “โครงการสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการ
และคุณภาพการใหบริการของขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ” มีความเขาใจตรงกัน 
คณะผูวิจัยจึงนิยามศัพทท่ีใชในงานวิจัยไวดังน้ี  

1. “ ผูรับบริการ ” หมายถึง ผูมารับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อำเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ ประจำป 2565    

2.“ การใหบริการ ” หมายถึง การใหบริการแกผูมารับบริการขององคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ  

3. “ ความพึงพอใจ ”  หมายถึง  ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีเกิดจากการใหบริการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ใน 4 ดาน ดังน้ี 

3.1) “ กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ”  หมายถึง มีกระบวนการข้ันตอนใน 
การใหบริการท่ีไมซับซอน มีการจัดลำดับของการใหบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว และใชเวลาในการ
บริการอยางเหมาะสม 

3.2) “ ชองทางการใหบริการ ” หมายถึง ชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย   

ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน มีความสะดวก รวดเร็ว มีผังลำดับ

ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 

3.3) “ เจาหนาท่ีผูใหบริการ ” หมายถึง เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
กาฬสินธุ ท่ีทำหนาท่ีใหบริการ อำนวยความสะดวกแกผูรับบริการดวยความสุภาพออนนอม มีความ
รอบรูและสามารถใหคำแนะนำแกผูมารับบริการไดอยางถูกตอง 

3.4) “ ส่ิงอำนวยความสะดวก ” หมายถึง  อาคารสถานท่ี  เชน  หองพัก  หองน้ำ  
ท่ีจอดรถ  สะดวกแกการใหบริการ และมีความปลอดภัย มีเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีทันสมัยเพียงพอ
แกการใหบริการ รวมไปถึงอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีการจัดใหอยางเหมาะสม 

4.  “ อบจ. ”  หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด 
5.  “ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ” หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 



95 
 

 

 
 

 
บทที ่2 

แนวคิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษา ไดคนควาจากเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนำมาประกอบการ
วิจัย ซึ่งประกอบดวยสาระสำคัญดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2. ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 
3. องคประกอบของการติดตามประเมินผล 
4. กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผนดิน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6.   สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ เปนลักษณะนามธรรม ไมสามารถที่จะมองเห็นเปนรูปรางได แตสามารถ
สังเกตไดจากการแสดงออก “พึง” เปนคำชวยกิริยา หมายถึง“ควร”เชน พึงใจ หมายความวา เหมาะ
ใจ พอใจ เปนความรูสึกที่มีความสุข เมื่อไดรับความสำเร็จตามความมุงหมาย และความตองการ 
ความพึงพอใจเปนเรื่องของบุคคล เปนความรูสึกสวนตัวของบุคคลที่มีความหมายกวาง ความพึง
พอใจโดยทั่วไปตรงกับคำภาษาอังกฤษ “Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยสังเขปดังนี้ 

กูด (Good.1973:384) กลาววาความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับของความ
พงึพอใจ ซึ่งเปนผลมาจากความสนใจ และ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีตองานของเขา 

แมงเกิลสิดอรฟฟ (Mangelsdorff.1978:86) กลาววา ความพึงพอใจเปนเกณฑอยางหนึ่งที่
ใชสำหรับวัดคุณภาพของงาน 

วอลแมน (Wolman.1973:333) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ 
หมายถึง “ความรูสึกที่มีความสุขเมื่อไดรับผลสำเร็จตามความมุงหมายของความตองการ หรือ
แรงจูงใจ” จากคำจำกัดความขางตนจะสังเกตไดวา ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดถาบุคคลไดรับการ
ตอบสนองเปนอยางดีไมวาจะเปนดานวัตถุหรือดานจิตใจ ซึ่งความพึงพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพ
ของงาน หรือสิ่งที่มีการนำเสนอในรูปแบบที่นาพอใจ 

สุโท เจริญสุข (2519:23) กลาววา “ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนสวนหนึ่งของเจตคติ 
ซึ่งเปนสวนสำคัญในการเรียนรูอีกประการหนึ่ง” 

สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรูสึกของผูเปนประชากรที่มีตอการ
บริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนสวนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเปน
สวนสำคัญในการเรียนรูอีกประการหนึ่ง 
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2.2 ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือปจจุบัน
เรียกวา “แผนยุทธศาสตร” สามารถใชเปนกลไกในการติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรที่
กำหนดไวโดยจะปรากฏในรูปแบบรายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร โดยขอมูลที่ไดจะถูกสงไป
ยัง “หนวยติดตามและประเมินผล” (Monitoring and Evaluation Unit) ซึ่งเปนหนวยรวบรวม 
วิเคราะหขอมูลในภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้ยังทำหนาที่ เปน “ระบบสัญญาณเตือนภัย
ลวงหนา” (Early Warning System) วาองคกรทองถิ่น มีแผนยุทธศาสตรที่ดีหรือไม อยางไร 
สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไวเพียงใด ผลการดำเนินงานตามแผนเปนอยางไร เพื่อ
ประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายในทุกชวง
ของแผนตอไปในอนาคต (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 2548) 

 
2.3 องคประกอบของการติดตามประเมินผล 

ระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประกอบดวยองคประกอบสามสวนหลัก คือ 
สวนปจจัยนำเขา (Input) สวนของกระบวนการ (Process) และสวนของผลลัพธ (Output)         
(กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 2548) ดังตอไปนี้ 

1. ปจจัยนำเขา (Input) คือปจจัยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีเพื่อเขาสูระบบ
ติดตาม และประเมินผล ไดแก แผนยุทธศาสตร ผูประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน 

2. กระบวนการติดตาม (Process) คือชวงของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
ทองถิ่นซึ่งจะทำใหทราบวา แผนยุทธศาสตรที่กำหนดไวดีเพียงใด สามารถวัดผลไดจริงหรือไมเปนไป
ตามเปาหมายเพียงใด เพื่อบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดำเนินงาน สูการบรรลุแผนที่กำหนดไวได เนนการติดตามการดำเนินงานโครงการ การเฉพาะกิจ 
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

3. ผลลัพธ (Output) เปนการติดตามชวงสุดทายหรืออาจเรียกวา “การประเมินแผน
ยุทธศาสตร” ซึ่งจะไดแสดงใหเห็นวา ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามเปาหมายที่ไดกำหนดไวหรือไม เพื่อเปน
ประโยชนสำหรับบุคลากร หนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของ และเปนฐานในการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตรของทองถิ่น อันไดแก ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ตอผลการดำเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอการดำเนินงานในแตละยุทธศาสตร และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด 

 
2.4 กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผนดิน 

แผนการบริหารราชการแผนดินซึ่งคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ เมื่อ 12 เมษายน พ.ศ.2548 มี
สาระสำคัญบนพื้นฐานหลักการที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา เมื่อวันที่      
4 มีนาคม พ.ศ. 2548 ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร 9 ประเด็น (กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น 2548) ดังนี้ 

1. การขจัดความยากจน 
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2. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
 
ทั้งนี้ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นโดยตรงมี 6 

ยุทธศาสตร ไดแก 1) การขจัดความยากจน 2) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3) การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
5) การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ 6) การสงเสริม
ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 
2.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.5.1 การขจัดความยากจน 
เพื่อใหสามารถขจัดความยากจนของประเทศใหหมดสิ้นไป โดยบูรณาการการบริหารจัดการ

งบประมาณและการปฏิบัติ การแกไขปญหาความยากจนทั้งระบบตั้งแตบุคคล ชุมชนและประเทศ 
โดยในระดับชุมชน มีเปาหมายประสงคเพื่อเสริมสรางกระบวนการชุมชนเขมแข็งและเชื่อมโยง
ประโยชนจากปจจัยแวดลอม โดยชุมชนจะไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และไดรับโอกาสในการ
เขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อแกไขปญหาของชุมชนเองโดยมีกลยุทธหลัก ไดแกการยกระดับกองทุน
หมูบานเปนธนาคารหมูบาน  การสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับกิจกรรมที่เปนความตองการ
พื้นฐานของชุมชน การจัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรใหครบทุกหมูบานการพัฒนาองค
ความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานดานการเกษตร เชน โรงสีขาวพัฒนาเศรษฐกิจ และเครื่องจักรกลเกษตรขั้นพื้นฐาน เปนตน  
สำหรับระดับบุคคล มีเปาประสงคใหประชาชนยากจนไดรับโอกาสในการเขาสูทุน ที่ทำกิน  และ
ไดรับการพัฒนาความรูเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมีกลยุทธหลักไดแกการจัดคาราวาน
แกจนที่ใหบริการและคำแนะนำดานอาชีพ การขยายโอกาสเขาสูทุนผานระบบการแปลงสินคาของ
เกษตรกรอยางตอเนื่องและเปนธรรม และการสงเสริมกระบวนการเรียนรู และการประยุกตใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5.2 การพัฒนาและสังคมที่มีคุณภาพ 
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับโครงสรางประชากร เศรษฐกิจ และ

สังคมในอนาคต จะตองใหความสำคัญกับการสรางคนใหมีความรู มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
ครอบครัวอบอุน มีวัฒนธรรม มีสภาพแวดลอมที่ดี  มีสังคมที่สันติ และเอื้ออาทร ปราศจากอบายมุข
และสิ่งเสพติด โดยการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม 
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จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ  อนุรักษสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปญญา
ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจร 
มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อลดรายจายดานการรักษาพยาบาลของรัฐ เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย
ในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และทำใหผูดอยโอกาส ผูประกอบอาชีพ และเกษตรกรรายยอย  
ไดรับความคุมครองทางสังคม รวมทั้งเตรียมความพรอมแกสังคม เพื่อใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มี
คุณคา 

2.5.3 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 
เพื่อใหการปรับโครงสรางเศรษฐกิจเปนกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยใหกาวสูเศรษฐกิจที่

มีสมรรถนะสูง สมดุลและเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญตอการพัฒนาคน องค
ความรู  นวัตกรรมและโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตรที่สำคัญ เชน การปรับโครงสรางภาคการเกษตร  
การปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม  และการปรับโครงสรางการทองเที่ยว การบริการและการคา 
เปนตน 

2.5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การใชทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยการผลิตเพื่อสนองความตองการในการบริโภค         

เปนจำนวนมากสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความ
ยั่งยืนของประเทศ จึงจำเปนตองเสริมสรางใหเกิดความสมดุลระหวางการใชประโยชน กับการ
อนุรักษ  และทดแทนอยางเหมาะสม เพื่อคืนความสมบูรณใหกับธรรมชาติ มีฐานทรัพยากรการผลิต
และสรางรายไดใหกับประชาชน  ควบคูกับการคุมครองและใชประโยชนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ฟนฟูทรัพยากรดินและการใชประโยชนใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ บริหารจัดการน้ำอยาง
เปนระบบเพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ำขาดแคลน น้ำทวม และคุณภาพน้ำ รวมทั้งการควบคุม
มลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุนละออง กาซ กลิ่นและเสียง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  โดย
ดำเนินการภายใตการมีสวนรวมของเอกชน  ชุมชนทองถิ่นเพื่อใหเกิดความรวมมือ และเปนพลังการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศสูความยั่งยืน 

2.5.5 การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารการเมืองที่ดี 
รากฐานการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งอยางยั่งยืน 

คือ การปรับปรุงตัวบทกฎหมายใหทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขั้น พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมใหประชาชนไดรับความเสมอภาคและเปนธรรม สามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก
กระบวนการยุติธรรมไดอยางรวดเร็ว การพัฒนาระบบราชการใหมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบ
ได ปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมทั้งการสงเสริมระบบธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและ
สังคม เสริมสรางความเชื่อมั่นเชื่อถือของประชาชนในกลไกการดำเนินงานภาคเอกชนและภาครัฐใน
ทุกระดับ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มุงเนนประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชนเปน
สำคัญ 

2.5.6 การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
การสงเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมและคุมครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชน การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสม และรวมกับ



13 
 

โครงการสำรวจความพึงพอใจในการใหบรกิารขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสนิธุ  อำเภอเมอืง  จังหวัดกาฬสนิธุ  ประจำป  2565 
 

 
 

ทุกภาคสวนที่จะสงเสริมและยกระดับสิทธิมนุษยชนใหทัดเทียมระดับสากล รวมถึงการสงเสริม
สนับสนุนองคกรอิสระตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ สงเสริมบทบาทผูนำชุมชน หรือปราชญ ทองถิ่น 
สงเสริมองคกรพัฒนาเอกชนที่สรางสรรค และกระบวนการประชาสังคม ที่ประชาชนมีสวนรวมใน
การกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
และการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับ 
 โดยสรุป  จากหลักการแนวคิดการติดตามประเมินผลขางตน  ผูประเมินไดนำมากำหนดเปน
ตัวชี้วัดการศึกษาประเมินผลในครั้งนี้  เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลผลิตหรือการ
ปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งประกอบดวยการดำเนินงานขององคกรภาพรวมซึ่งเปนผล
การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาขององคกร และผลการดำเนินงานตามภารกิจ ตามยุทธศาสตร
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผนวกกับแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ ชี้วัดตาม
แนวทางของ ก.พ.ร. ซึ่งประกอบดวย ความพึงพอใจตอระบบอำนวยความสะดวกความพึงพอใจตอผู
ใหบริการ นอกจากนี้ผูประเมินยังมีการประเมินผลสะทอนการพัฒนาระบบการจากประชาชน  
สำหรับการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลปอนกลับสำหรับการนำมาปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพระบบบริการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในโอกาสตอไป 
 
2.6 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 

 กาฬสินธุเปนจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณแหงหนึ่งในภาคอีสานจากหลักฐานทางประวัติ
ศาสตรพบวา เริ่มตั้งเปนเมืองในสมัยรัตนโกสินทร เมื่อป พ.ศ. 2336 โดยทาวโสมพะมิตร ไดอพยพ
หลบภัยมาจากดินแดนฝงซายแมน้ำโขงพรอมไพรพล และมาตั้งบานเรือนอยูริมน้ำปาว เรียกวา  
“บานแกงสําโรง” แลวไดนําเครื่องบรรณาการเขาถวายสวามิภักดิ์ตอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ
าจุฬาโลกมหาราช ตอมาไดรับพระกรุณาโปรดเกลายกฐานะบานแกงสําโรงขึ้นเปนเมือง และ
พระราชทานนามวา “เมืองกาฬสินธุ” หรือ “เมืองน้ำดํา” ซึ่งเปนเมืองที่สําคัญทางประวัติศาสตรมา
ตั้งแตสมัยโบราณกาล “กาฬ” แปลวา “ดํา” “สินธุ” แปลวา “น้ำ” กาฬสินธุจึงแปลวา“น้ำดํา” ทั้ง
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งใหทาวโสมพะมิตรเปน “พระยาชัยสุนทร”
ครองเมืองกาฬสินธุ เปนคนแรก กาฬสินธุมีของดีหลากหลายดังคําขวัญที่วา “หลวงพอองคดํา ลือ
เลื่อง เมืองฟาแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไท ผาไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธาร 
ลําปาว ไดโนเสารสัตวโลกลานป” 

 1. ดานกายภาพ 
  1.1  ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล 
    จังหวัดกาฬสินธุ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และอยู
ตอนกลางของภาค อยูระหวาง เสนรุงที่16-17องศาเหนือ และอยูระหวางเสนแวงที่ 103–104 องศา
ตะวันออก หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 519 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 6,946.75 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 4.3 ลานไร และมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  ดังนี้  
 



14 
 

โครงการสำรวจความพึงพอใจในการใหบรกิารขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสนิธุ  อำเภอเมอืง  จังหวัดกาฬสนิธุ  ประจำป  2565 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 ทิศเหนือ         ติดจังหวัดสกลนคร         และ   จังหวัดอุดรธานี  
 ทิศตะวันออก   ติดจังหวัดรอยเอ็ด          และ   จังหวัดมุกดาหาร  
 ทิศใต         ติดจังหวัดรอยเอ็ด          และ   จังหวัดมหาสารคาม  
 ทิศตะวันตก   ติดจังหวัดมหาสารคาม     และ   จังหวัดขอนแกน 
 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ   

 จังหวัดกาฬสินธุมีลักษณะภูมิประเทศแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก     
    1.2.1 ลักษณะพื้นที่ตอนบน ไดแก บริเวณอำเภอทาคันโท อำเภอคำมวง 
อำเภอสามชัย อำเภอนาคูและอำเภอเขาวง ซึ่งเปนบริเวณแนวเทือกเขาภูพาน มีภูเขาสลับซับซอน 
และมีที่ราบในบริเวณระหวางหุบเขาสลับกับปาทึบ ไดแก ปาดงมูล และปาดงแมเผด บริเวณดังกลาว
เปนแหลงตนน้ำลำธารหลอเลี้ยงจังหวัดกาฬสินธุ  ที่สำคัญไดแก ลำน้ำปาว และลำน้ำพาน มีเขื่อนลำ
ปาวเพื่อเก็บกักน้ำไวใชในการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง  

 1.2.2  ลักษณะพื้นที่ตอนกลาง ไดแก บริเวณอำเภอหนองกุงศรี อำเภอสหัสขันธ 
อำเภอสมเด็จ อำเภอหวยผึ้ง อำเภอนามน อำเภอกุฉินารายณ และอำเภอหวยเม็ก ลักษณะภูมิประเทศเปน
เนินเขาสลับกับปาโปรงและทุงราบ  

 1.2.3 ลักษณะพื้นที่ตอนลาง ไดแก บริเวณอำเภอยางตลาด อำเภอเมือง
กาฬสินธุ อำเภอรองคำ  อำเภอกมลาไสยอำเภอดอนจาน และอำเภอฆองชัยลักษณะภูมิประเทศเปน
ที่ราบต่ำเปนแหลงเพาะปลูกที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ เปนบริเวณที่รับน้ำชลประทานจาก
โครงการชลประทานลำปาว และมีลำน้ำชี ลำน้ำพาน ลำหวย บึง และหนองน้ำทั่วไป 
  1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
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  ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีลักษณะคลายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คือ มีอากาศรอนและคอนขางหนาวในฤดูหนาว สวนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกชวงเดือนพฤษภาคม ถึง
เดือนตุลาคม จังหวัดกาฬสินธุมีฝนตกเฉลี่ย 1,283.6 มิลลิลิตร/ป อุณหภูมิสูงสุด 41.8 องศาเซลเซียส
และอุณหภูมิต่ำสุด 9.9 องศาเซลเซียส  
(ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ) 
  1.4  ลักษณะของดิน 
    จากการสำรวจสภาพดินของจังหวัดกาฬสินธุแบงดินตามลักษณะพ้ืนที่ที่เกิดและ
ศักยภาพการใชประโยชนที่ใกลเคียงกัน ดังนี้ 
     1.4.1 ดินที่เกิดในที่ราบน้ำทวมถึง แบงเปน 2 ประเภท คือดินที่เกิดตามสันริม
ฝงแมน้ำ ไดแก ดินชุดเชียงใหม มีลักษณะเนื้อดินละเอียดปานกลางเนื้อดินดานบนเปนดินรวน หรือ
รวนปนทรายแปง สีน้ำตาลเขมหรือ   สีน้ำตาลปนเทาเขม มีปฏิกิริยาเปนกรดปานกลาง ถึงเปนกรด
เล็กนอย มีคาของ PH อยูระหวาง 6.0 – 6.5 สวนดินชั้นลางมีลักษณะเนื้อดินไมแนนอน อาจเปนดิน
รวนหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนแดง หรือสีน้ำตาลปนเหลืองเขม มี
ปฏิกิริยาเปนกรดเล็กนอยถึงปานกลาง คาของ PH ประมาณ 6.5 – 7.0 เหมาะสำหรับทำนาปลูกขาว 
     1.4.2 ดินที่เกิดในที่ราบต่ำของตะพักลำน้ำ จะพบในบริเวณพื้นที่ที่มีระดับดิน 
สูงกวาดินพวกแรกที่วามาแลวเล็กนอย ซึ่งพอจะแยกออกเปน 4 พวกใหญๆ ดังนี้ 
 - ดินที่มีเนื้อดินลึก ไดแก ดินชุดรอยเอ็ด ที่พบมากที่สุด ดินชนิดนี้มี
ลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายละเอียด หรือดินรวนสีน้ำตาลปนเทาเขม มีปฏิกิริยาเปนกรดแก 
หรือกรดปานกลาง คาของ PH ประมาณ  5 – 6 ดินนี้มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ำ ใหผลผลิต
ขาวเฉลี่ยอยูระหวาง 20 – 30 ถังตอไร 
      -   ดินที่มีเนื้อดินตื้น ไดแก ชุดดินอน ดินเพ็ญ จะพบชั้นกรวดลูกรัง หรือชั้นศิลา
แลงอยูตื้นประมาณ  50  เซนติเมตร  
      -   ดินที่เปนทรายจัด ไดแก ดินชุดอุบลเปนดินทรายรวน ลึกเกิน 80 
เซนติเมตร 
      -   ดินเค็ม ไดแก ดินชุดอุดร ในดินชุดนี้จะสังเกตเห็นงายในฤดูแลงจะมี
คราบเกลือขาวๆ อยูท่ีผิวดินบนสภาพดินดังกลาวเหมาะสำหรับทำไรนาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.4.3ดินที่ดอน เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร เชน มันสำปะหลัง และออย อีกท้ัง
ยังคงสภาพเปนปาธรรมชาติ ดินพวกนี้พบในพื้นที่ที่เรียกวา ที่ราบของตะพักลำน้ำชั้นกลาง กับที่ราบ
ของตะพักลำน้ำชั้นสูง มีลักษณะทั่วไปเปนลุมๆ ดอนๆ แบบลูกคลื่น จะสังเกตไดงาย คือ อยูสูงกวา
ดินที่ใชทำนา 
(ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ) 

    1.4.4 การใชประโยชนที่ดิน 
       จังหวัดกาฬสินธุ มีพื้นที่รวม จำนวน 4.34  ลานไร (4,341,716 ไร) 
จำแนกการใชประโยชนที่ดินแบงออกเปน   
      (1) พื้นที่ปาไม จำนวน 0.47 ลานไร (470,460 ไร) หรือ รอยละ 10.84 
ของพ้ืนที่จังหวัด 
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      (2) พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 2.70 ลานไร (2,701,256 ไร) หรือ รอยละ 
62.21 ของพื้นที่จังหวัด 

    -  พื้นที่เกษตรถือครอง จำนวน 2.24 ลานไร (2,151,631 ไร) หรือ รอยละ 
79.66 ของพื้นที่การเกษตร 

    -  พื้นที่เกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานจำนวน0.40 ลานไร (493,866 
ไร ) หรือ รอยละ 18.28 ของพ้ืนที่การเกษตร 

    -  พื้นที่เกษตรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 0.06 ลานไร  (55,759 ไร) 
หรือรอยละ 2.06 ของพื้นที่การเกษตร 

    (3) พื้นที่นอกการเกษตร จำนวน 1.17 ลานไร (1,170,000 ไร) หรือรอยละ 
26.95 ของพื้นที่จังหวัด 
(ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดกาฬสินธุ/สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ/โครงการ
ชลประทานกาฬสินธุ) 
 

  
 2. ดานการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
    จังหวัดกาฬสินธุ  แบงการปกครองสวนภูมิภาค ออกเปน 18 อำเภอ  135  ตำบล  
1,584 หมูบาน โดยมีอำเภอ ดังนี ้

 1. อำเภอเมืองกาฬสินธุ  จำนวน    17 ตำบล 185 หมูบาน  
 2. อำเภอกมลาไสย   จำนวน    8 ตำบล 111 หมูบาน  
 3. อำเภอกุฉินารายณ   จำนวน           12       ตำบล 145 หมูบาน 
 4. อำเภอเขาวง    จำนวน             6 ตำบล  71 หมูบาน  
 5. อำเภอคำมวง    จำนวน             6 ตำบล  71 หมูบาน  
 6. อำเภอทาคันโท           จำนวน             6       ตำบล  60 หมูบาน   
 7. อำเภอนามน    จำนวน             5       ตำบล  67 หมูบาน 
 8. อำเภอยางตลาด        จำนวน        15       ตำบล 208 หมูบาน  
 9. อำเภอรองคำ    จำนวน             3       ตำบล  40 หมูบาน 
 10. อำเภอสมเด็จ    จำนวน             8       ตำบล  94 หมูบาน 
 11. อำเภอสหัสขันธ   จำนวน             8       ตำบล  85 หมูบาน 
 12. อำเภอหนองกุงศรี  จำนวน             9       ตำบล 113 หมูบาน 
 13. อำเภอหวยผึ้ง   จำนวน             4       ตำบล  52 หมูบาน 
 14. อำเภอหวยเม็ก   จำนวน             9       ตำบล  84 หมูบาน 
 15. อำเภอฆองชัย   จำนวน             5       ตำบล  48 หมูบาน 
 16. อำเภอดอนจาน   จำนวน             5       ตำบล  48 หมูบาน 
 17. อำเภอนาคู    จำนวน             5       ตำบล  55 หมูบาน 
 18. อำเภอสามชัย   จำนวน             4       ตำบล  47 หมูบาน 
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การปกครองสวนทองถิ่น  จำนวนทั้งสิ้น  151  แหง  ประกอบดวย   
    -  องคการบริหารสวนจังหวัด จำนวน  1  แหง 
    -  เทศบาลเมือง จำนวน  2  แหง     
    -  เทศบาลตำบล จำนวน 77  แหง   
    -  องคการบริหารสวนตำบล จำนวน  71  แหง  

     (ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ, สำนักงานสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ) 
   2.2  การเลือกตั้ง 
     2.2.1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
       จังหวัดกาฬสินธุ  ประกอบไปดวย 18 อำเภอ แบงเขตการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ออกเปน 5 เขตการเลือกตั้ง  ดังนี้ 
 เขตเลือกตั้งที่1 : อำเภอเมืองกาฬสินธุ, อำเภอรองคำและอำเภอกมลาไสย
(เฉพาะตำบลโคกสมบูรณ ตำบลโพนงาม ตำบลดงลิง และตำบลเจาทา) 
 เขตเลือกตั้งที่2 : อำเภอยางตลาด, อำเภอฆองชัย และอำเภอกมลาไสย 
(เฉพาะตำบลหนองแปน ตำบลกมลาไสย ตำบลหลักเมือง และตำบลธัญญา) 
 เขตเลือกตั้งที ่3 . อำเภอหวยเม็ก, อำเภอหนองกุงศร,ีอำเภอทาคันโท และ
อำเภอสหัสขันธ 
 เขตเลอืกตั้งที่4 : อำเภอสามชัย, อำเภอคำมวง, อำเภอสมเด็จ, อำเภอ
นามน และอำเภอดอนจาน 
 เขตเลือกตั้งที่5 : อำเภอกุฉินารายณ, อำเภอเขาวง, อำเภอนาค ูและ
อำเภอหวยผึ้ง 

 (ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ) 

 
 3. ประชากร 
  3.1  ขอมูลเกี่ยวกับประชากร 
    จังหวัดกาฬสินธุ   มีประชากรทั้งสิ้น ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 จำนวน 
820,585 คน แยกเปนหญิง จำนวน 414,757 คน และ ชาย จำนวน 405,828 คน ประชากรสวน
ใหญอยูในวัยทำงาน โดยอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดแก อำเภอเมืองกาฬสินธุ  รองลงมาคือ 
อำเภอยางตลาด และกุฉินารายณ ความหนาแนนของประชากร 141.84 คน/ตร.กม. 
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ปรามิดประชากรจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ. 2563 

 
หมายเหตุ  : โครงสรางประชากรใชขอมูลผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูทะเบียนบาน กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย 
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  เมื่อนำขอมูลประชากรของจังหวัดกาฬสินธุมาวิเคราะหตามชวงอายุแลว พบวา  
โครงสรางประชากรของจังหวัดกาฬสินธุ เปนรูปปรามิดแบบรวงผึ้ง แสดงใหเห็นวาประชากรของ
จังหวัดกาฬสินธุมีอัตราเด็กแรกเกิด 0 – 4 ปต่ำ ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานชวงอายุ 25 – 44 ป มี
จำนวนมาก ซึ่งถือเปนประชากรวัยแรงงานที่จะสรางมูลคาและผลผลิตใหกับจังหวัด สำหรับในระยะ 
20 ป ขางหนา โครงสรางประชากรจังหวัดกาฬสินธุจะประสบปญหาประชากร วัยแรงงานนอยลง 
และมีประชากรอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปสูงขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเปน
หลัก เนื่องจากเปนภาคการผลิตที่ใชแรงงานในชวงอายุดังกลาว สวนภาคการเกษตร อาจไมมาก
เทาที่ควร ลักษณะโครงสรางประชากรเชนนี้จะสงผลใหขาดกำลังแรงงานเพื่อสรางผลผลิตและขยาย
เศรษฐกิจ ในขณะที่ประชาชนวันสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นจะเปนภาระตองบประมาณของรัฐเพิ่มขึ้นในการ
จัดสวัสดิการและดูแลสุขภาพของประชาชนสูงอาย ุ
  3.2  ชวงอายุและจำนวนประชากร 
 จำนวนประชากรแยกรายอายุ จังหวัดกาฬสินธุ (มกราคม 2563) 

ลักษณะขอมลู ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ 483,447 493,728 977,175 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล    
 - ผูที่มีสัญชาตไิทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน 482,088 493,153 975,241 
 - ผูที่ไมไดสญัชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน 620 226 846 
 - ผูที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานกลาง (ทะเบียนซึ่งผูอำนวยการ
ทะเบียนกลาง กำหนดใหจัดทำขึ้นสำหรับ  
   ลงรายการบุคคลที่ไมอาจมีชื่อในทะเบียนบาน) 

846 183 6,022 

 - ผูที่อยูระหวางการยาย (ผูที่ยายออกแตยังไมไดยายเขา) 183 63 246 
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แยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 

 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน (http://www.bora.dopa.go.th) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม

 นอยกวา 1 ป          3,788          3,657          7,445 26 ป          7,172          6,910        14,082 52 ป          8,859          9,470        18,329 78 ป          1,431          2,029          3,460

1 ป          4,242          4,003          8,245 27 ป          7,486          7,118        14,604 53 ป          8,129          8,452        16,581 79 ป          1,280          1,801          3,081

2 ป          4,368          4,301          8,669 28 ป          7,635          7,259        14,894 54 ป          7,880          8,271        16,151 80 ป          1,030          1,509          2,539

3 ป          4,912          4,450          9,362 29 ป          7,593          7,132        14,725 55 ป          7,736          8,055        15,791 81 ป             968          1,499          2,467

4 ป          4,848          4,540          9,388 30 ป          7,352          6,924        14,276 56 ป          7,207          7,727        14,934 82 ป             872          1,407          2,279

5 ป          4,935          4,792          9,727 31 ป          7,223          6,678        13,901 57 ป          6,622          6,989        13,611 83 ป             666          1,229          1,895

6 ป          5,452          5,070        10,522 32 ป          7,230          6,919        14,149 58 ป          6,495          6,868        13,363 84 ป             564          1,024          1,588

7 ป          5,447          5,164        10,611 33 ป          7,097          6,641        13,738 59 ป          5,856          6,509        12,365 85 ป             486             816          1,302

8 ป          5,953          5,570        11,523 34 ป          7,305          6,767        14,072 60 ป          5,754          6,445        12,199 86 ป             410             744          1,154

9 ป          5,696          5,454        11,150 35 ป          7,436          7,050        14,486 61 ป          5,490          5,990        11,480 87 ป             377             655          1,032

10 ป          5,716          5,409        11,125 36 ป          7,434          7,143        14,577 62 ป          5,072          5,773        10,845 88 ป             312             640             952

11 ป          5,658          5,413        11,071 37 ป          7,506          7,038        14,544 63 ป          4,941          5,295        10,236 89 ป             269             474             743

12 ป          5,791          5,465        11,256 38 ป          7,783          7,339        15,122 64 ป          4,418          4,977          9,395 90 ป             187             365             552

13 ป          5,926          5,734        11,660 39 ป          7,676          7,476        15,152 65 ป          4,326          4,837          9,163 91 ป             140             243             383

14 ป          5,918          5,559        11,477 40 ป          7,879          7,512        15,391 66 ป          3,984          4,712          8,696 92 ป             118             246             364

15 ป          5,898          5,702        11,600 41 ป          7,784          7,561        15,345 67 ป          3,730          4,427          8,157 93 ป             105             186             291

16 ป          6,052          5,744        11,796 42 ป          7,523          7,293        14,816 68 ป          3,508          4,250          7,758 94 ป               66             133             199

17 ป          5,870          5,580        11,450 43 ป          8,104          8,074        16,178 69 ป          3,354          4,046          7,400 95 ป               45               82             127

18 ป          5,828          5,413        11,241 44 ป          8,123          8,250        16,373 70 ป          3,187          3,965          7,152 96 ป               39               50               89

19 ป          5,744          5,198        10,942 45 ป          8,036          8,242        16,278 71 ป          3,113          3,849          6,962 97 ป               28               44               72

20 ป          6,016          5,349        11,365 46 ป          8,483          8,834        17,317 72 ป          2,865          3,456          6,321 98 ป               23               34               57

21 ป          5,390          5,674        11,064 47 ป          8,663          9,021        17,684 73 ป          2,547          3,306          5,853 99 ป               15               31               46

22 ป          5,385          6,065        11,450 48 ป          8,632          9,036        17,668 74 ป          2,318          2,884          5,202 100 ป               12               22               34

23 ป          6,783          6,708        13,491 49 ป          8,776          9,125        17,901 75 ป          2,082          2,573          4,655

24 ป          7,242          7,088        14,330 50 ป          8,911          9,459        18,370 76 ป          1,947          2,500          4,447

25 ป          7,169          7,076        14,245 51 ป          8,681          9,085        17,766 77 ป          1,640          2,156          3,796

มากกวา 100

 ป
              35               44               79
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103,318
39,330 26,173 20,592 11,610 4,800 837 7910

200,000 จํานวนนักเรียนรายสังกดั

 4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา   

จังหวัดกาฬสินธุ มีการจัดการศึกษาครอบคลุมทุกระดับ ทั้งระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา  ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ มี “มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ” เปนมหาวิทยาลัยประจำจังหวัด  

หนวยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุมีดังนี้ 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาอาชีพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนและชุมชนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

3. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาระดับปฐมวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการการศึกษา
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการการศึกษา
อุดมศึกษา (ระดับปริญญา) และต่ำกวาระดับอุดมศึกษา (ต่ำกวาระดับปริญญา)  

6. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทยการศึกษาระดับปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

7. สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

8. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกระทรวงวัฒนธรรมจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและอุดมศึกษา (ระดับปริญญา)  

ในปพ.ศ.2563มีจำนวนสถานศึกษาทั้งหมด 1,173 แหง มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 
207,451 คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน11,127 คนมีจำนวนหองเรียน 8,505 หอง 
และ มีครูผูสอน9,398 คนจำนวนนักเรียนเฉลี่ยตอหองอยูที่ 24.39 คน และอัตราเฉลี่ย ครู 1 คน ตอ 
นักเรียน 22.07 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ  
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ตารางแสดงขอมูลหนวยงาน/ จำนวนผูเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) 

สังกัด/ หนวยงาน จำนวน 
สถานศึกษา 

ผูเรียน 
เตรยีม 

ความพรอม เด็กเล็ก กอน 
ประถม ประถม ม.ตน ม.ปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา คน

พิการ รวม 

1. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ             
   1.1 สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)             
        1)  สพป.กาฬสินธุ เขต 1 174   4,253 16,398 1,772      22,423 
        2)  สพป.กาฬสินธุ เขต 2 170   4,336 13,362 2,839      20,537 
        3)  สพป.กาฬสินธุ เขต 3 199   4,944 19,644 2,997      27,585 
        4)  สพม. เขต 24 55     17,869 14,030     31,899 
        5)  ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดกาฬสินธุ 1 407          407 
        6)  โรงเรียนกาฬสินธุปญญานุกูล 1   3 119 174 171     467 
   1.2 สำนกังานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา (สช.)             
        1)  โรงเรียนเอกชนจังหวัด 53  323 7,414 11,459 1,237 159     20,592 
   1.3 สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา (สอศ.) 17       7,995 3,587 28  11,610 
   1.4 สำนกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย              
        1)  กศน. อำเภอ 18   750 10,370 14,969 2    82 26,173 
   1.5 สำนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)             
        1)  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 1         4,440  4,440 
        2)  วิทยาลยัศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ 1         360  360 
2. สังกัดกระทรวงมหาดไทย             
   2.1 สำนกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่น             
        1)  สถานศึกษา 15   1,874 2,558 3,517 3,049     10,998 
        2)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 438  19,343         19,343 

   2.2 สำนกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 7  120 853 1,506 132 41     2,652 
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สังกัด/ หนวยงาน จำนวน 
สถานศึกษา 

ผูเรียน 
เตรยีม 

ความพรอม เด็กเล็ก กอน 
ประถม ประถม ม.ตน ม.ปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา คน

พิการ รวม 

   2.3 องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสนิธุ 12     3,329 3,008     6,337 

3. สังกัดสำนักพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ             

        1) สถานศึกษา/ โรงเรียนพระปรยิัติธรรม 10     547 290     837 

4. กระทรวงวัฒนธรรม             

        1) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ) 1     127 322   342  791 

รวม 1,173 407 19,786 23,677 65,796 44,910 36,039 7,997 3,587 5,170 82 207,451 
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ตารางแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามสังกัด (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) 

สังกัด/ หนวยงาน จำนวนบุคลากร จำนวนนกัเรียน/ นักศกึษา จำนวน 
หองเรยีน บริหาร สอน สนับสนุน รวม ชาย หญิง รวม 

1. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ         
   1.1 สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 

        

        1)  สพป.กาฬสินธุ เขต 1 142 1,219 18 1,379 11,650 10,773 22,773 1,609 
        2)  สพป.กาฬสินธุ เขต 2 225 1,298 - 1,523 10,812 9,725 20,537 1,657 
        3)  สพป.กาฬสินธุ เขต 3 169 1,901 153 2,223 14,333 13,252 27,585 1,878 
        4)  สพม. เขต 24 88 2,056 150 2,294 14,010 17,889 31,899 921 
        5)  ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดกาฬสินธุ 1 71 4 76 242 165 407 6 
        6)  โรงเรียนกาฬสินธุปญญานุกูล 2 16 - 18 298 169 467 51 
   1.2 สำนกังานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษา (สช.) 

        

        1)  โรงเรียนเอกชนจังหวัด 53 983 - 1,036 10,267 10,325 20,592 785 
   1.3 สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
(สอศ.) 

48 447 190 685 7,127 4,483 11,610 592 

   1.4 สำนกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศัย (กศน.) 

        

        1)  กศน. อำเภอ 18 425 44 487 14,339 11,834 26,173 653 
   1.5 สำนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

        

        1)  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 26 332 265 623 1,441 2,999 4,440  
        2)  วิทยาลยัศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ 

6 24 16 46   360  

2. สังกัดกระทรวงมหาดไทย         
   2.1 สำนกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่น         
        1)  สถานศึกษา 2 73 - 75   10,998  
        2)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       19,343  
   2.2 สำนกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 10 101 7 108 1,327 1,325 2,652 90 
   2.3 องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสนิธุ 30 304 28 362 2,866 3,471 6,337 163 
3. สังกัดสำนักพระพุทธศาสนาแหงชาติ         
        1) สถานศึกษา/ โรงเรียนพระปรยิัติธรรม 14 87 22 123 837 - 837 57 
4. กระทรวงวัฒนธรรม         
        1) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (วิทยาลัย
นาฏศิลปกาฬสินธุ) 

5 61 3 69 363 428 791 43 

รวม 839 9,398 900 11,127 89,912 86,838 207,451 8,505 

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ 
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ตารางแสดงคาเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาศึกษาปที่ 6 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 

คากลางของ
ประเทศ 

กาฬสนิธุ อันดับ 
(ประเทศ) 

คากลางของ
ประเทศ 

กาฬสนิธุ อันดับ 
(ประเทศ) 

คากลางของ
ประเทศ 

กาฬสนิธุ อันดับ 
(ประเทศ) 

33.23 28.84 71 35.02 30.34 - 32.34 28.08  

 

ตารางแสดงคาเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาศึกษาปที่ 3 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 

คากลางของ
ประเทศ 

กาฬสนิธุ อันดับ 
(ประเทศ) 

คากลางของ
ประเทศ 

กาฬสนิธุ อันดับ 
(ประเทศ) 

คากลางของ
ประเทศ 

กาฬสนิธุ อันดับ 
(ประเทศ) 

34.33 31.98 - 37.50 35.67 - 36.30 34.85 - 

 

ตารางแสดงคาเฉลี่ย O-NET ประถมศึกษาปที่ 6 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 

คากลางของ
ประเทศ 

กาฬสนิธุ อันดับ 
(ประเทศ) 

คากลางของ
ประเทศ 

กาฬสนิธุ อันดับ 
(ประเทศ) 

คากลางของ
ประเทศ 

กาฬสนิธุ อันดับ 
(ประเทศ) 

39.79 36.66 - 43.41 39.79 - 37.99 34.81 - 

หมายเหตุ :  ขอมูลไมไดจัดลำดับในระดับประเทศอยางเปนทางการ  
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 การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา 

  อัตราสวนนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับกอนประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเทาไดเขาเรียนทุกคน 

ที ่ นักเรียนแยกรายกลุมอายุ นักเรียน ประชากร รอยละ 
1 กอนประถมศึกษา (อายุ 2 - 5 ป) 43,463 40,119 108.34 
2 ประถมศึกษา (อายุ 6 - 11 ป) 65,796 67,877 96.93 
3 มัธยมศึกษาตอนตน (อายุ 12 - 14 ป) 44,910 35,006 128.29 
4 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

(อายุ 15 - 17 ป) 
44,036 34,348 128.21 

รวมทั้งหมด 198,205 177,350 111.76 
 
 

 

 

 

 

 

 

   ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ 

การขยายโอกาสทางการศึกษา จากป 2560-2563พบวา ประชาการที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่

มีงานทำ เปนผูไมมีการศึกษา ไดแก ผูเรรอนท่ีไมไดเรียนหนังสือ ลดลงจากจำนวน 1,700 คน เปน

จำนวน 450  คน คิดเปนรอยละ 0.20 ของผูมีงานทำทั้งสิ้น โดยประชากรสวนใหญจบการศึกษา

ระดับประถมศึกษาซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน 235,600 คน เปนจำนวน 280,370 คน รองลงมาเปน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ลดลงจากจำนวน 191,300 เปนจำนวน 52,060 คน   

 

43,463 65,796 44,910 44,036

40,119

67,877

35,006 34,348

108.34 96.93 128.29 128.210

20,000

40,000

60,000
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การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
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ตารางแสดงจำนวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทำ แยกตามระดับการศึกษาป2559 – 2563 
    หนวย : พันคน/ รอยละ 

 

สถานภาพแรงงาน/ป พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 
ผูมีงานทำ 437.05 100.00 423.44 100.00 407.50 100.00 395.31 100.00 
     ไมมีการศึกษา 0.45 0.10 0.74 0.17 0.31 0.08 0.41 0.10 
     การศึกษาระดับประถม 280.37 64.10 265.59 62.72 247.01 60.62 231.64 58.60 
     การศึกษาระดับมัธยมตน 82.06 11.00 48.72 11.50 48.33 11.86 45.81 11.60 
     การศึกษาระดับมัธยมปลาย 63.26 14.00 52.29 12.35 51.41 12.62 59.53 15.10 
     การศึกษาระดับอาชีวะ 8.41 1.50 7.52 1.77 5.49 1.35 6.53 1.70 
     การศึกษาระดับอุดมศึกษา 40.91 9.30 48.58 11.47 54.96 13.49 51.38 13.00 

   (ท่ีมา : สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ)   

 4.2 สาธารณสุข 
1)สถานบริการสาธารณสุขตารางแสดงจำนวนสถานบริการสาธารณสุข จำแนกรายอำเภอ 

ลำดับ อำเภอ 

รพศ./รพท./รพช. รพ.สต. 

ระดับ แหง 

ขนาด
เตียง ขนาด

ใหญ 
ปกต ิ รวม 

(ตาม
กรอบ) 

4601 เมือง S 1 540 2 19 21 
4602 นามน F2 1 30 - 6 6 
4603 กมลาไสย F1 1 120 1 9 10 
4604 รองคำ F2 1 30 - 2 2 
4605 กุฉินารายณ M2 1 160 - 17 17 
4606 เขาวง F2 1 90 - 5 5 
4607 ยางตลาด M2 1 120 2 15 17 
4608 หวยเม็ก F2 1 30 1 8 9 
4609 สหัสขันธ F2 1 30 - 8 8 
4610 คำมวง F2 1 60 1 5 6 
4611 ทาคันโท F3 1 30 - 7 7 
4612 หนองกุงศร ี F2 1 60 2 7 9 
4613 สมเด็จ M2 1 90 1 8 9 
4614 หวยผึ้ง F2 1 30 - 5 5 
4615 สามชัย F2 1 30 - 5 5 
4616 นาคู F3 1 40 - 7 7 
4617 ดอนจาน F3 1 0 - 6 6 
4618 ฆองชัย F3 1 10 - 7 7 

รวมกาฬสินธุ 1,500 10 146 156 
แหลงขอมูล: รายงานสรุปสถานการณรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สถานบันรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล 
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  2) บุคลากรทางการแพทยในป 2564 มีแพทยทั้งหมด 199 คน โดยมีอัตราสวน
แพทยตอประชากรเทากับ ประชากร 4,910 คน/แพทย 1 คน 
 

ตำแหนงสายงาน สสจ. รพช. สสอ. รพท. รวม อัตราสวน:ประชากร 

แพทย 2 121 - 76 199 1 : 4,910 
ทันตแพทย 4 56 - 15 75 1 : 13,029 
เภสัชกร 10 109 - 36 155 1 : 6,304 
พยาบาลวิชาชีพ 8 948 288 522 1,766 0.425694444 
พยาบาลเทคนิค - 1 - 3 4 1 : 244,294 
นักเทคนิคการแพทย - 57 - 14 71 1 : 13,763 
นักวิชาการสาธารณสุข 43 76 315 32 466 1 : 2,097 
นักกายภาพบำบัด - 53 - 10 63 1 : 15,511 
นักรังสีการแพทย - 10 - 9 19 1 : 51,430 
นักวิทยาศาสตรการแพทย - 3 - 1 4 1 : 244,294 
แพทยแผนไทย 2 27 5 4 38 1 : 25,715 
นักโภชนาการ - 11 - 3 14 1 : 69,798 
นักจิตวิทยา(คลินิก) - 1 - 1 2 1 : 488,588 
นักสังคมสงเคราะห - - - 1 1 1 : 977,175 
เจาพนักงานสาธารณสุข 8 12 162 3 185 1 : 5,282 
เจาพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ) - 45 2 8 55 1 : 17,767 
เจาพนักงานทันตสาธารณสขุ 2 34 59 - 95 1 : 10,286 
เจาพนักงานเภสัชกรรม 2 80 2 20 104 1 : 9,396 
เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย - 13 - 8 21 1 : 46,532 
เจาพนักงานเวชสถิต ิ - 15 - 7 22 1 : 44,417 
เจาพนักงานเวชกรรมฟนฟ ู - 1 - - 1 1 : 977,175 
เจาพนักงานรงัสีการแพทย - 8 - 1 9 1 : 108,575 
ขาราชการอื่น  ๆ 32 88 1 33 154 1 : 6,345 
รวมขาราชการ 113 1,769 834 807 3,523 0.234027778 
ลูกจางประจำ 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 0.453472222 
ลูกจางชั่วคราว (สายวิชาชีพ)/(สายสนับสนุน) 23 48 54 417 542 1 : 1,803 
รวมทั้งหมด 64 1096 448 807 2,415 0.15625 

3) สาเหตุการปวยและตายดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 
   เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายจำแนกตามกลุมโรค ของจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งแต ป 
2561–2564 พบวา กลุมโรคที่เปนสาเหตุการตายมากที่สุด 3 อันดับแรก และอัตราตายมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
คือ  

  1. เนื้องอก อัตราตาย 139.97, 149.59,122.02 และ 71.94 ตอประชากรแสนคน
ตามลำดับ  

  2.  โรคระบบไหลเวียนโลหิต อัตราตาย 80.29, 81.54,73.32 และ 56.28   
ตอประชากรแสนคน 
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3.  โรคของระบบทางเดินหายใจ อัตราตาย 58.56, 78.09,60.40 และ 37.05 ตอประชากรแสนคน ตามลำดับ 
จำนวนและอัตราการตายตอประชากร 100,000 คน จำแนกตามกลุมโรค ป   2561 - 2564 

กลุมสาเหต ุ
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา 
เนื้องอก ( C00 -D49 ) 1379 140 1475 150 1200 122 703 72 
โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00- I99 ) 791 80 804 82 721 73 550 56 
โรคของระบบทางเดินหายใจ(J00- J98 ) 577 59 770 78 594 60 362 37 
โรคของระบบสืบพันธุและทางเดินปสสาวะ 

597 61 661 67 627 64 418 43 
(N00-N99) 
โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99) 587 60 745 76 559 57 335 34 
โรคระบบประสาท(G00-G98 ) 174 18 633 64 399 41 280 29 
โรคของตอมไรทอโภชนาการและเมตาบอลิซึม(E00- E88 ) 464 47 426 43 314 32 201 21 
ระบบยอยอาหาร (K00 - K92 ) 382 39 391 40 326 33 188 19 
โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 

61 6 36 4 23 2 7 1 
 (L00 - L98) 
โรคของระบบกลามเนื้อ กระดูกและเนื้อเยื่อประสาท (M00 - M99) 23 2 39 4 37 4 25 3 
โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม (F01-F99) 22 2 17 2 18 2 6 1 
ภาวะบางอยางที่เกิดในระยะปริกำเนิด 

26 3 22 2 7 1 7 1 
 (P00-P96) 
ความผิดปกติ ความพกิารแตกำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99) 24 2 13 1 12 1 188 19 
โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและความผิด  

15 2 11 1 12 1 11 1 
ปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุมกัน(D50-D89) 

 

ที่มา : สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขป 2561-2563, ป 2564ระบบขอมูลการเกิด – ตาย ระหวางเดือน มกราคม – มีนาคม 2564(https://deathbirthrepo.dcs.moph.go.th/) 

หมายเหตุ : สาเหตุการตายที่ไมนำมาจัดอันดับ 2 กลุมคือ 1) กลุมอาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางหองปฏิบัติการที่มิไดมีรหสั
ระบุไว 2) กลุมสาเหตุตายภายนอกของอาการปวย การตายและผลที่ตามมาที่มิไดระบุไวที่อื่น 
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4) สาเหตุการปวย 
 ผลการใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล  
            ประเภทผูปวยนอก จำแนกตามกลุมโรคที่สำคัญ ตั้งแตป 2561– 2564พบวา 

กลุมโรคที่เปน สาเหตุการปวย 3 อันดับแรก คือ 1) โรคเบาหวาน 2) ความดันโลหิตสูงที่ไมมีสาเหตุ
นำ และ 3)  โรคเนื้อเยื่อผิดปกต ิตามลำดับ ประเภทผูปวยใน กลุมโรคที่เปนสาเหตุการปวยที่พบมาก
ที่สุด คือ 1) โรคปอดบวม 2) การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะและ 3) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ 
, ไมระบุเฉพาะและหลายบริเวณในรางกาย ตามลำดับ 

สาเหตุการปวยของผูปวยนอกจำแนกตามกลุมโรคที่สำคัญ จงัหวัดกาฬสินธุ ป 2561 - 2564 
ลำดับ ชื่อโรค 2561 2562 2563 2564 

1 เบาหวาน 375,987 360,007 346,556 239,969 
2 ความดันโลหิตสูงที่ไมมีสาเหตุนำ 262,669 268,013 275,375 190,315 
3 เนื้อเยื่อผิดปกติ 357,449 374,642 350,393 188,197 
4 การติดเชื้อของทางเดินหายใจสวนบนแบบเฉียบพลันอื่นๆ 230,467 192,006 157,795 88,107 
5 โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 135,024 123,240 108,635 63,854 
6 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟนและโครงสราง 125,370 124,256 102,786 58,433 
7 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆ ไมระบุเฉพาะและหลายบริเวณในรางกาย 76,894 69,397 60,661 40,435 
8 พยาธิสภาพของหลังสวนอื่น ๆ 62,848 66,839 63,126 36,362 
9 โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 58,062 58,924 50,979 28,869 
10 ฟนผุ 48,508 38,929 66,582 27,276 

 ที่มา  :เว็บ HDC สสจ  .กาฬสินธุ  https //:ksn .hdc .moph .go .th /hdc /main /index_pk .phpกลุมรายงานมาตรฐาน ป 
2564 ขอมลูระหวางวันที่ 1 ตลุาคม 2562  – - 20มิถุายน2564 

สาเหตุการปวยของผูปวยใน จำแนกตามกลุมโรค เขตบริการสุขภาพที่ 7 จังหวัดกาฬสินธุ ป 2561- 2564 
ลำดับ ชื่อโรค 2561 2562 2563 2564 

1 ปอดบวม 8,779 7,219 6,809 3,607 
2 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ 3,604 3,801 3,172 2,370 
3 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไมระบุเฉพาะและหลายบริเวณในรางกาย 3,701 3,634 3,436 2,223 
4 เบาหวาน 3,939 4,103 3,885 2,100 
5 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใตผิวหนัง 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 ที่มีปญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ และถุง

น้ำคร่ำและปญหาที่อาจจะเกิดไดในระยะคลอด 
2,852 2,717 2,618 1,439 

9 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปงพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 2,346 2,116 2,169 1,293 
10 ความผิดปกติของตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิกอ่ืน ๆ 1,697 2,602 2,579 1,284 

จำนวนและอัตราปวยดวยโรคทีต่องเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก พ.ศ. 2560 – 25633  
ที่มา  :เว็บ HDC สสจ  .กาฬสินธุ  https //:ksn .hdc .moph .go .th /hdc /main /index_pk .php กลุมรายงานมาตรฐาน ป 2564 

ขอมูลระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562  – 20 มิถุายน2564 
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ลำดับ ชื่อโรค 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2564 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา 
1 อุจจาระรวง 11,299 1,146.91 9,213 935.11 12,484 1,266.12 7,764 751.44 
2 ไขหรือไขไมทราบสาเหต ุ 3,404 345.52 2,940 298.41 4,196 425.56 3,467 335.55 
3 ปอดบวม 1,338 135.81 2,094 212.54 2,895 293.61 1,845 178.57 
4 ไขหวัดใหญ 164 16.65 688 69.83 521 52.84 557 53.91 
5 D.H.F. 203 20.61 605 61.41 654 66.33 799 77.33 
6 อาหารเปนพิษ 1,752 177.84 1,291 131.04 1,480 150.10 1,006 97.37 
7 Dengue fever 562 57.05 426 43.24 484 49.09 614 59.43 
8 ตาแดง 1,295 131.45 881 89.42 790 80.12 612 59.23 
9 มือ เทา ปาก 843 85.57 559 56.74 459 46.55 231 22.36 
10 สุกใส 415 42.12 614 62.32 573 58.11 376 36.39 

 

ที่มา : รายงานระบาดวิทยา (R506) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 2560 – 2563 
 

 
จำนวนและอัตราปวยดวยโรคทีต่องเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก พ.ศ.2564 

ลำดับ ชื่อโรค 
พ  .ศ  . 2564 

จำนวน อัตรา 

1 อุจจาระรวง 3,955 382.78 
2 ไขหรือไขไมทราบสาเหตุ 1,187 114.88 
3 ปอดบวม 912 88.26 
4 อาหารเปนพิษ 576 55.74 
5 D.H.F.(รวม) 48 3.38 
6 Dengue fever 38 2.61 
7 ตาแดง 207 20.03 
8 ไขหวัดใหญ 28 2.70 
9 สุกใส 122 11.80 
10 มือ เทา ปาก 106 10.25 

ที่มา : รายงานระบาดวิทยา (R506) สำนักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ 2564                                       
(ขอมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564) 
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 4.3 อาชญากรรม  
สถิติคดีอาชญากรรม 4 กลุม มีแนวโนมลดลง และโดยสวนใหญสามารถจับคุม

สำเร็จ ที่สะทอนใหเห็นถึงความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ 
เมื่อเปรียบเทียบกับในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผลปรากฏดังตาราง 

ตารางเปรียบเทียบสถิติคดีอาชญากรรม 4 กลุม ป 2563 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 
 

ที่มา: สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

 4.4ยาเสพติด 
จากสถิติผลการจับกุมยาเสพติด ตั้งแต พ.ศ. 2559 - 2562 พบวา คดียาเสพติดใน

ป 2562 มีทั้งสิ้น 2,710 คดี ลดลงจากป พ.ศ. 2561 ที่มีทั้งสิ้น 3,185คดี ลดลง 475 คดี หรือลดลง
รอยละ-14.91ผูตองหาในป 2562 ทั้งหมด 2,807 คน ลดลงจากป พ.ศ. 2561 ที่มี 3,350คน 
ผูตองหาลดลง 543 คน หรือลดลงคิดเปนรอยละ-16.20 สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติด
ยังคงเกิดขึ้นซึ่งอาจเปนภัยคุกคามของการพัฒนาจังหวัดได จำเปนที่จะตองมีการควบคุมการแพร
ระบาดอยางตอเนื่องโดยมีพื้นที่การแพรระบาดของยาเสพติดในจังหวัดกาฬสินธุ พบวา มีการแพร
ระบาดของยาเสพติดกระจายอยูทุกอำเภอ  
 

แผนภูมิแสดงสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด เปรียบเทียบ ป 2559 – 2562 

 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยามเสพติด กระทรวงยุติธรรม 

รับแจง จับกุม รับแจง จับกุม รับแจง จับกุม รับแจง จับกุม

(คดี) (คดี) (คดี) (คดี) (คดี) (คดี) (คดี) (คดี)

1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศ 133 128 303 291 114 112 207 200

2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย 411 360 1,119 936 428 376 709 601

3 ฐานความผิดพิเศษ 63 45 149 104 42 38 86 73

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

ที่ ประเภทความผิด

จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดขอนแกน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด

1,894 

2,331 

3,185 

2,710 

2,022 
2,413 

3,350 

2,807 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จาํนวนคดี ผูต้อ้งหา
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  4.5 การสังคมสงเคราะห 
4.5.1 จำนวนและสัดสวนคนจน  

 
 
 จังหวัดกาฬสินธุ มีรอยละของประชากรที่อยูใตเสนความยากจน พ.ศ. 2562 รอยละ 20.21    

อยูในอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดแมฮองสอน (สัดสวนคนจนรอยละ 49.13) จังหวัด
ปตตานี (สัดสวนคนจนรอยละ 39.27) ขณะที่คากลางของประเทศอยูที่รอยละ 9.85 และคากลาง
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูที่รอยละ 6.24 จังหวัดกาฬสินธุมีสัดสวนคนจนลดลงจากป พ.ศ. 
2561 รอยละ -11.05 โดยจังหวัดกาฬสินธุเปนจังหวัดที่ติดอันดับยากจนหนาแนนนับตั้งแตป 2547 - 
2561 จำนวนความถี่ 14 ครั้ง (ขอมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
สำนักงานสถิติแหงชาต,ิประมวลผลโดยสำนักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) นับเปนปญหาที่สำคัญของจังหวัดที่ตองแกไข โดยจังหวัดได
เรงแกไขปญหานี้ผานโครงการ “Kalasin Happiness Model” และในการจัดทำแผนพัฒนา    
จังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ. 2566 – 2570 จังหวัดกาฬสินธุมุงลดความยากจนโดยมีเปาหมายใหสัดสวน
คนจนลดลงรอยละ 4.5 ตอป  

 
ป 2558 2559 2560 2561 2562 

จำนวนคนจน (คน) 144,700 259,300 266,200 251,500 161,000 
เสนความยากจน (บาท/คน/เดือน) 2,394 2,422 2,443 2,475 2,559 
สัดสวนคนจน 17.78 31.99 32.96 31.26 20.21 

 

ที่มา :ขอมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแหงชาติ,ประมวลผล
โดยสำนักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
  4.5.2 สถาบันครอบครัว 

ในป 2561 จังหวัดกาฬสินธุมีสถิติการหยารางของคูสมรส 1,617 คู และการจด
ทะเบียนสมรส 3,972 คู คิดเปนสัดสวน 1:3.33 
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ตารางแสดงจำนวนการหยารางของคูสมรสที่ไดจดทะเบียนหยา ป 2560 – 2562 
 

จังหวัด/ทะเบียน/ป 
พ.ศ. 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

สัดสวน คู สัดสวน คู สัดสวน คู 

กาฬสินธุ 
(ทะเบียนหยา) 

 
(ทะเบียนสมรส) 

 
1:2.76 

 
1,351 

 
    3,734 

 
1:2.66 

 
1,617 

 
4,309 

 
1:2.66 

 
1,454 

 
3,861 

 

(ที่มา: ฐานขอมูลกรมการปกครองดานการทะเบียนหยา/สมรส)   
  
 5.ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนสง 

จังหวัดกาฬสินธุ  มีทางหลวงแผนดิน  และทางหลวงจังหวัด  ใชในการเดินทาง
ติดตอในจังหวัดและระหวางจังหวัด ไดโดยสะดวกมีถนนเชื่อมตอระหวางตำบลและหมูบานในชนบทซึ่งมี
ประโยชนตอการเดินทางไปมา และการขนสงผลิตผลทางการเกษตร จำนวนรถที่จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติรถยนต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน  291,359 คัน และจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติขนสงทางบก จำนวน 13,211  คัน 

 

   ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอตางๆ 
 1. อำเภอเมือง–อำเภอนามน  ระยะทาง 42 กิโลเมตร 
 2. อำเภอเมือง–อำเภอกมลาไสย  ระยะทาง 13 กิโลเมตร 
 3. อำเภอเมือง–อำเภอรองคำ  ระยะทาง 38 กิโลเมตร  

  4. อำเภอเมือง–อำเภอกุฉินารายณ  ระยะทาง 80 กิโลเมตร 
  5. อำเภอเมือง–อำเภอเขาวง  ระยะทาง 98 กิโลเมตร 

 6. อำเภอเมือง – อำเภอยางตลาด  ระยะทาง 16 กิโลเมตร 
  7. อำเภอเมือง–อำเภอหวยเม็ก  ระยะทาง 48 กิโลเมตร 
  8. อำเภอเมือง–อำเภอสหัสขันธ  ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
  9. อำเภอเมือง–อำเภอคำมวง  ระยะทาง 85 กิโลเมตร 

 10. อำเภอเมือง–อำเภอทาคันโท  ระยะทาง        109 กิโลเมตร 
  11. อำเภอเมือง–อำเภอหนองกุงศรี ระยะทาง 62 กิโลเมตร 
  12. อำเภอเมือง – อำเภอสมเด็จ  ระยะทาง 42 กิโลเมตร 

 13. อำเภอเมือง – อำเภอหวยผึ้ง  ระยะทาง 59 กิโลเมตร 
 14. อำเภอเมือง – อำเภอสามชัย  ระยะทาง 85 กิโลเมตร 
 15. อำเภอเมือง – อำเภอนาค ู  ระยะทาง 88 กิโลเมตร 
 16. อำเภอเมือง – อำเภอดอนจาน  ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
 17. อำเภอเมือง – อำเภอฆองชัย  ระยะทาง 38 กิโลเมตร 
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   การเดินทาง ระหวาง กาฬสินธุ – กรุงเทพฯ 
 การเดินทางโดยรถยนตระยะทางจากกรุงเทพฯ – กาฬสินธุ มีระยะทาง 

519กิโลเมตร  ใชเสนทางหลวงหมายเลข 2 เลี้ยวขวาไปตามเสนทางหลวงหมายเลข 23 และ 213 มี
รถประจำทาง ของบริษัทขนสง จำกัด และรถรวมของเอกชนใหบริการหลายเที่ยวตอวัน 

 การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพถึงกาฬสินธุ  สามารถขึ้นลงที่สถานีรถไฟ
จังหวัดขอนแกน จากนั้นโดยสารรถประจำทางจากขอนแกนถึงกาฬสินธุ ระยะทางประมาณ 80 
กิโลเมตร 

 การเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพถึงจังหวัดกาฬสินธุสามารถขึ้นลงที่
สนามบินจังหวัดขอนแกนและจังหวัดรอยเอ็ด 

(ที่มา : สำนักงานขนสงจังหวัดกาฬสินธุ) 
 

  5.2 การไฟฟา 
จังหวัดกาฬสินธุ มีผูใชไฟฟาในป พ.ศ. 2563 จำนวน 296,550ราย เพิ่มขึ้นจากป 2562 

จำนวน 7,548ราย หรือคิดเปนรอยละที่เพิ่มขึ้น +2.61 (ป 2562 มีจำนวนผูใชไฟฟา 289,002ราย) 
โดยกิจการที่มีผูใชไฟฟามากท่ีสุด คือ บานอยูอาศัย (นอยกวา 150 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอเดือน) บานอยู
อาศัย (150 และมากกวา กิโลวัตต-ชั่วโมงตอเดือน) กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง และอื่นๆ 
ตามลำดับ ดังตารางสถิติผูใชไฟฟา และการจำหนายพลังงานไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค จำแนก
ตามประเภทผูใช พ.ศ. 2560 – 2563 

 

สถิติผูใชไฟฟา และการจำหนายพลังงานไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
จำแนกตามประเภทผูใช พ.ศ. 2560 – 2563 

หนวย : (กิโลวัตต-ชั่วโมง) 
รายการ ป 

2560 2561 2562 2563 
จำนวนการไฟฟา 18 18 18 18 
จำนวนผูใชไฟฟา (ราย) 278,117 283,855 289,002 296,550 
- บานอยูอาศัย  
(นอยกวา 150 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอเดือน) 

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

 - บานอยูอาศัย (150 และมากกวา 
กิโลวัตต-ชั่วโมงตอเดือน) 

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

- กิจการขนาดเล็ก 19,545 20,249 20,521 20,412 
- กิจการขนาดกลาง 521 547 582 606 
 - กิจการขนาดใหญ 23 22 27 27 
 - กิจการเฉพาะอยาง 26 29 33 30 
 - องคกรที่ไมแสวงหากำไร - - 2 2 
 - สูบน้ำเพื่อการเกษตร 90 90 94 95 
 - ไฟชั่วคราว 5,475 6,172 6,759 7,567 
 - ไฟสำรอง 3 3 3 3 
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รายการ ป 
2560 2561 2562 2563 

 - ไฟที่สามารถงดจายไฟฟาได - - - - 
 - สถานีอัดประจไุฟฟา - - - - 
พลังงานไฟฟาท่ีจำหนายและใช 
(กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

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

 - บานอยูอาศัย (นอยกวา 150 
กิโลวัตต-ชั่วโมงตอเดือน) 

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

 - บานอยูอาศัย (150 และมากกวา 
กิโลวัตต-ชั่วโมงตอเดือน) 

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

 - กิจการขนาดเล็ก(กิโลวัตต-ชั่วโมง) 112,649,584 113,373,973 121,985,683 121,960,052 
 - กิจการขนาดกลาง(กิโลวัตต-ชั่วโมง) 105,770,904 112,864,825 123,122,870 124,252,019 
 - กิจการขนาดใหญ(กิโลวัตต-ชั่วโมง) 177,785,475 156,321,762 178,104,829 162,181,348 
 - กิจการเฉพาะอยาง 4,211,297 4,366,594 4,746,003 3,545,884 
 - องคกรที่ไมแสวงหากำไร 19,616 - 15,103 50,386 
 - สูบน้ำเพื่อการเกษตร 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 
 - ไฟสำรอง 1,702,120 1,499,000 1,609,560 1,873,720 
 - ไฟที่สามารถงดจายไฟฟาได - - - - 
สถานีอัดประจุไฟฟา - - - - 

 

ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
  5.3 การประปา 

จังหวัดกาฬสินธุมีการประปาในความรับผิดชอบ 3 แหง ประกอบดวย การประปา
สวนภูมิภาค  สาขากาฬสินธุ  การประปาสวนภูมิภาค  สาขากุฉินารายณ  และ การประปาสวนภูมิภาค
สาขาสมเด็จ มีกำลังผลิตที่ใชงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 44,840 ลูกบาศกเมตร/วัน มีผูใชน้ำจำนวน 
35,324 ราย(ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค) 

 

ขอมูลสำคัญการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดกาฬสินธุ 
ป จำนวนผูใชน้ำ

(ราย) 
กำลังผลิตที่ใชงาน 
  (ลบ.ม/วัน) 

ปริมาณน้ำผลิต 
(ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ำผลิตจาย 
     (ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ำจำหนาย 
    (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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ขอมูลสำคัญการประปาสวนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ 
ป จำนวนผูใชน้ำ

(ราย) 
กำลังผลิตที่ใชงาน 
   (ลบ.ม/วัน) 

ปริมาณน้ำผลิต 
(ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ำผลิตจาย 
      (ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ำจำหนาย 
   (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 
2561      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 

(ที่มา : สำนักงานการประปา การประปาสวนภูมิภาค  สาขากาฬสินธุ) 
 

ขอมูลสำคัญการประปาสวนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ 
ป จำนวนผูใชน้ำ

(ราย) 
กำลังผลิตที่ใชงาน 
  (ลบ.ม/วัน) 

ปริมาณน้ำผลิต 
 (ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ำผลิตจาย 
    (ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ำจำหนาย 
    (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 

(ที่มา : สำนักงานการประปา การประปาสวนภูมิภาค  สาขากุฉินารายณ) 
 

ขอมูลสำคัญการประปาสวนภูมิภาค สาขาสมเด็จ 
ป จำนวนผูใชน้ำ

(ราย) 
กำลังผลิตที่ใชงาน 
  (ลบ.ม/วัน) 

ปริมาณน้ำผลิต 
(ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ำผลิตจาย 
    (ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ำจำหนาย 
    (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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  5.4 โทรศัพท 
ในป  2559  มีชุมสายโทรศัพท โครงขายของ TOT จำนวน 70 ชุมสาย 25,123 

เลขหมาย มีชุมสายโทรศัพทโครงขายของ TT&T จำนวน 8 ชุมสาย 6,217 เลขหมายเลขหมายที่เปด
ใชแลวในสวนของโครงขาย TOT จำนวน 15,029  เลขหมาย และโครงขาย TT&T จำนวน 2,804  
เลขหมาย โดยประเภทผูเชาสวนมากเปนบานพักอาศัย ธุรกิจสวนราชการ ตามลำดับ (ที่มา : บ.ทีโอ
ที จำกัด จำกัด (มหาชน)) 
     5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
จังหวัดกาฬสินธุมีรอยละของครัวเรือนที่มีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยตั้งแตป 2557-
2561 มีครัวเรือนที่มีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้นจาก 34,308  ครัวเรือน หรือรอยละ 15.1 ในป 
2557 เปน 137,597 ครัวเรือน หรือรอยละ 53.7 ในป 2561  

ป จำนวนครัวเรือนท้ังสิ้น จำนวนครัวเรือนท่ีเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
จำนวน (ครัวเรือน) รอยละ 

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 

ที่มา : การสำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำนักงานสถิติ
แหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ขอมูลลาสุดที่มีการสำรวจ) 
 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 

 6.1.1 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 
 จังหวัดกาฬสินธุ  มีพื้นที่ 6,946.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,341,716 ไร มีเนื้อท่ีถือ

ครอง  เพื่อการเกษตรในป พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 2,832,890 ไร คิดเปนรอยละ 65.25 ของพื้นที่
ทั้งหมด และเกษตรกรที่ไดขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งสิ้น 274,107 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 88.10 ของ
ครัวเรือนท้ังจังหวัด 

         (ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ/สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ/สำนักงาน
ปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ/สำนักงานการยางฯ กาฬสินธุ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564) 

 6.1.1.1 ขาว 
“ขาว” เปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกาฬสินธุ และมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด 

โดยทั่วไปจะเปนการปลูกขาวนาป และขาวนาปรัง ตอมาจังหวัดไดสงเสริมการปลูกขาวหอมมะลิ
ปลอดภัย (GAP) และขาวหอมมะลิอินทรีย 
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ตารางแสดงขอมูลการผลิตขาวนาป 

ที่ พ.ศ. พื้นที่ปลูก (ไร) พื้นที่เก็บเกี่ยว 
(ไร) 

ผลผลิตรวม (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ปริมาณ
จำหนาย(ตัน) 

รายไดจากการจำหนาย 
(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 
 

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ 

  จังหวัดกาฬสินธุมีการปลูกขาวนาปในปการผลิต 2563/2564 จำนวน  1,506,892 
ไร โดยมีการปลูกเพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2562/2563 จำนวน 21,257 ไร (ปการผลิต 2562/2563 
ปลูกขาวนาป 1,485,635ไร) หรือมีการปลูกขาวนาปเพิ่มขึ้น รอยละ +1.43 มีผลผลิตรวม 553,665 
ตัน เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2562/2563 จำนวน 40,458 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ +7.88 และ ผลผลิต
เฉลี่ยตอไร 374 กิโลกรัมตอไร เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2562/2563 จำนวน 2 กิโลกรัมตอไร หรือ
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ +0.54 อยางไรก็ตามจังหวัดกาฬสินธุยังมีผลผลิตตอไรคอนขางต่ำเมื่อเทียบกับ
คาเฉลี่ยของผลผลิตขาวตอไรเฉลี่ยทั้งประเทศ โดยผลผลิตขาวตอไรของประเทศไทยเทากับ 453 
กิโลกรัมตอไร หรือต่ำกวาคาเฉลี่ยของประเทศรอยละ -22 

  การปลูกขาวนาปของจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งแตปการผลิต 2559/2560 ถึงปการผลิต 
2563/2564 จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น เปนผลมาจากราคาขาวนาปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแตละปการ
ผลิต และจากนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนปลูกพืชชนิดอื่นแทนขาวเพื่อใหเกษตรกรมีรายไดมากกวา
การปลูกขาว แตภาพรวมแลวตั้งแตปการผลิต 2559/2560 จังหวัดกาฬสินธุมีการปลูกขาวนาป
เพิ่มขึ้นทุกปการผลิต ยกเวนปการผลิต 2560/61 ที่เกษตรกรมีการปลูกขาวนาปนอยกวาปการผลิต 
2559/2560 เล็กนอย จำนวน 1,578 ไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ 
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ตารางแสดงขอมูลการผลิตขาวนาปรัง 

ที่มา :สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ 
 

  จังหวัดกาฬสินธุมีการปลูกขาวนาปรังในปการผลิต 2562/2563 จำนวน  292,638 
ไร  โดยมีการปลูกเพ่ิมขึ้นจากปการผลิต 2561/2562 จำนวน 2,772 ไร (ปการผลิต 2561/2562ปลูก
ขาวนาปรัง 289,865 ไร) หรือมีการปลูกขาวนาปรังเพิ่มขึ้น รอยละ +0.96 มีผลผลิตรวม 186,614 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2561/2562 จำนวน 6,192 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ +3.43  และ ผลผลิตเฉลี่ยตอ
ไร 645 กิโลกรัมตอไร เพิ่มขึ้นมากกวาปการผลิต 2561/2562 จังหวัดกาฬสินธุมีผลผลิตตอไรสูงกวา
คาเฉลี่ยของประเทศเล็กนอย โดยผลผลิตขาวนาปรังตอไรของประเทศไทยเทากับ 631 กิโลกรัมตอไร 
การปลูกขาวนาปรังของจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งแตปการผลิต 2558/2559 ถึงปการผลิต 2562/2563 มี
การเพาะปลูกเพิ่มขึ้น โดยปการผลิต 2562/2563 ราคา ตอตันอยูที่ 11,554.50 บาทตอตัน เพิ่มขึ้น
จากปการผลิต 2561/2562 รอยละ +24.31 (ปการผลิต 2561/2562 ราคาตอตันเทากับ 9,295 
บาทตอตัน) มีรายไดจากการจำหนาย 2,113,106,401.56 บาทสำหรับปการผลิตทีข่าวนาปรังมีราคา
ตอตันดีที่สุดตั้งแตปการผลิต 2558/2559  - ปการผลิต 2562/63 คือ ปการผลิต 2560/61 มีราคา
ตอตันเทากับ 12,471บาททำใหมีรายไดจากการจำหนาย 2,191,011,532.92 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :ศูนยเมล็ดพันธุขาวกาฬสินธุ 

ที่ ปการ
ผลิต 

พื้นที่ปลูก 
(ไร)  

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว (ไร)  

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ปริมาณ
จำหนาย(ตัน) 

รายไดจากการจำหนาย 
(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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จังหวัดกาฬสินธุมีการปลูกขาวหอมมะลิปลอดภัย (GAP) ในปการผลิต 2563/64 จำนวน 4,784 ไร  
โดยมีการปลูกเพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2562/63  จำนวน 1,904 ไร (ปการผลิต 2562/63 ปลูกขาว
หอมมะลิปลอดภัย (GAP) 2,880ไร) หรือมีการปลูกขาวหอมมะลิปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้นรอยละ 
66.11 มีผลผลิตรวม 1,789.22 ตัน เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2562/63 จำนวน 717.86 ตัน เพิ่มขึ้น
รอยละ +67.00 ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 374 กิโลกรัมตอไร เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2562/63 จำนวน 2 
กิโลกรัมตอไร หรือเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ +0.51 การปลูกขาวหอมมะลิปลอดภัย (GAP) ตั้งแตปการผลิต 
2559/60 ถึงปการผลิต 2563/64 มีการเพิ่มขึ้น และลดลง ไมสม่ำเสมอ ในดานของราคามีแนวโนมที่
ดีขึ้นในชวงปการผลิต 2559/60 – 2560 - 2561 โดยปการผลิต 2560/61 ราคาตอตันอยูที่ 15,000 
บาทตอตัน เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2559/60 รอยละ 50 (ปการผลิต 2559/60 ราคาตอตันเทากับ  
10,000 บาทตอตัน) โดยการผลิตรอบ 5 ป ในปการผลิต 2560/2561 มีราคาตอตันสูงที่สุด คือ 
15,000 บาท/ตัน และดานรายไดจากการจำหนายปการผลิต 2560/61  มีรายไดรวมมากกวาทุกป
การผลิต โดยในปการผลิต 2562/2563 มีการเพาะปลูกลดลงจึงมีผล ทำใหผลผลิตและมูลคาลดลง
มากกวาทุกปการผลิตในรอบ 5 ปที่ผานมา 

 
ตารางแสดงขอมูลการผลิตขาวหอมมะลิปลอดภัย (GAP) 

 

ที ่ ปการผลิต พื้นที่ปลูก 
(ไร)  

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว (ไร)  

ผลผลิต
รวม (ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร)  

ปริมาณ
จำหนาย

(ตัน) 

รายไดจากการ
จำหนาย (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 
 

ที่มา : ศูนยเมล็ดพันธุขาวกาฬสินธุ 

จังหวัดกาฬสินธุมีการปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย ในปการผลิต 2562/63 จำนวน  1,155 ไร  โดยมี
การปลูกลดลงจากปการผลิต 2561/62 จำนวน 340 ไร (ปการผลิต 2561/62 ปลูกขาวหอมมะลิ
อินทรีย 1,5498ไร) หรือมีการปลูกขาวหอมมะลิปลอดภัย (GAP) ลดลงรอยละ -22.70  มีผลผลิต
รวม 346.500 ตัน ลดลงจากปการผลิต 2561/62 จำนวน -152.32 ตัน ลดลงรอยละ -30.50  
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 300 กิโลกรัมตอไร ลดลงเมื่อเทียบกับปการผลิต 2561/62 การปลูกขาวหอมมะลิ
อินทรียของจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งแตปการผลิต 2558/2559 ถึงปการผลิต 2562/63 เพิ่มขึ้นสูงสุดมาก
ถึง 14,513.1 ไรหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26,387.5  ในปการผลิต 2560/61 เนื่องจากในปการผลิต 
2558/59  มีการปลูกเพียง 55 ไร ในดานของราคามีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง จนถึงปการผลิต 
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2562/63 โดยปการผลิต 2562/2563 ราคาตอตันอยูที่ 19,000 บาท ตอตัน เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 
2558/59  รอยละ +58.65  (ปการผลิต 2558/59 ราคาตอตันเทากับ 11,975.84 บาทตอตัน) โดย
การผลิตรอบ 5 ป แตในดานรายไดจากการจำหนายปการผลิต 2560/61 มีรายไดรวมมากกวาปการ
ผลิต 2562/63 เนื่องจากมีพ้ืนที่ปลูกขาวหอมมะลิอินทรียมากกวา 

ที่มา : ศูนยเมล็ดพันธุขาวกาฬสินธุ 

6.1.1.2ผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 

จังหวัดกาฬสินธุมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สรางรายไดใหแกจังหวัดไดแก  มันสำปะหลัง และ
ออยโรงงาน และมีพืชเศรษฐกิจรอง ไดแก ยางพารา แตงโม  ปาลมน้ำมัน และพุทรา 

ตารางแสดงขอมูลการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ป 2559-2562 
ที่ พืชเศรษฐกจิ พ.ศ. ผลผลิตรวม (ตัน) พื้นที่ปลูก 

(ไร)  
แหลงปลูกที่สำคัญ ปริมาณจำหนาย

(ตัน) 
มูลคาการจำหนาย 

(บาท) 

1 มันสำปะหลัง 2559 761,819.62 244,421 เมืองกาฬสินธุ หนองกุงศรี  
กุฉนิารายณ สหัสขันธ 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 ออยโรงงาน 2559 4,115,022.17 396,151 หนองกุงศรี กุฉินารายณ 

ทาคันโท สามชัย หวยเม็ก
และคำมวง 

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 
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พื �นที�ปลกู (ไร่) ผลผลติรวม (ตนั) รายไดจ้ากการจาํหน่าย (บาท)
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ที่ พืชเศรษฐกจิ พ.ศ. ผลผลิตรวม (ตัน) พื้นที่ปลูก 
(ไร)  

แหลงปลูกที่สำคัญ ปริมาณจำหนาย
(ตัน) 

มูลคาการจำหนาย 
(บาท) 

3 ยางพารา  2559 26,708.79 198,268 กุฉินารายณ เมืองกาฬสินธุ  
หนองกุงศรี คำมวงและ
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 
  2563 36,142 202,544  36,142 769,667,382 
4 ปาลมน้ำมัน 2559 1,138 3,341 กุฉินารายณหนองกุงศรี    

คำมวง 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 คำมวง ดอนจาน  

เมืองกาฬสินธุ ทาคันโท 
และสหัสขันธ 

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 

 

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ ขอมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2564  
   
  6.2 การประมง 

ตั้งแตป 2559-2563 จังหวัดกาฬสินธุมีการจับสัตวน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาติ โดย
เฉลี่ย 5,917,134.738 กิโลกรัม มีการเพาะเลี้ยงสัตวที่ทำรายไดใหแกจังหวัด เชน กุงกามกราม และ
ปลากระชัง CP 

 
ที่ พ.ศ. จับจากแหลงน้ำธรรมชาติ (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 
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ตารางแสดงการจดทะเบียนเปนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำแนกเปนรายอำเภอ 

 
ที่มา: สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ 

สำหรับการผลิตกุงกามกรามนั้น ในป 2563 จังหวัดกาฬสินธุมีจำนวนผูเลี้ยงกุง
กามกราม จำนวน 1,100 ราย เนื้อที่รวม 8,573.25 ไร ผลผลิต 2,914.00 ตัน มูลคา 728.50 ลาน
บาท ปญหาที่ผานมาเกษตรกรประสบกับการสงน้ำผานคลองชลประทานไมตอเนื่อง บอเลี้ยงกุงของ
เกษตรกร สวนใหญคอนขางตื้นประมาณ 80 เซนติเมตร ตากบอลอกเลนกนบอไมเหมาะสม ปลอย
กุงในอัตราที่หนาแนน ไมนำเครื่องตีน้ำมาใชในการเพิ่มออกซิเจนในชวงวิกฤติสภาพอากาศปดและไม
มีบอพักน้ำ แนวทางการเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้นกวาเดิม 15 เปอรเซ็นตหรือประมาณ 250 ตันหรือคิด
เปนมูลคา 63 ลานบาท โดยสงเสริมแนะนำใหเกษตรปลอยกุงในอัตราที่เหมาะสม ใหมีการลอกเลน
ตากบอที่เหมาะสม แนะนำเทคนิคการเลี้ยงกุงใหไดผลผลิตดี โดยในป 2561 ไดนำเกษตรเขตอำเภอ
ยางตลาดเขารวมโครงการแปลงใหญจำนวน 50 ราย (ป 2560 ไดนำเกษตรกรเขตอำเภอเมือง
กาฬสินธุเขารวมโครงการแปลงใหญ 30 ราย)  

ตารางแสดงการเพาะเลี้ยงกุงกามกราม จังหวัดกาฬสินธุ 
ป จำนวนเกษตรกร 

(ราย) 
เนื้อที่รวม(ไร) ผลผลติ (ตัน) มูลคา      

     (ลานบาท) 
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 

 
 ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ 

  

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล จํานวนผูประกอบการท้ังหมดแบบพาณิชย แบบยังชีพ เพาะฟกอยางเดียว เพาะฟก/อนุบาล อนุบาลอยางเดียว
เมือง 969 2 971 158 851 1 3 20
กมลาไสย 1146 - 1146 102 1214 - 1 -
รองคํา 225 - 225 2 233 - - 1
กุฉินารายณ 1111 - 1111 9 1276 - 2 -
เขาวง 631 - 631 23 705 - - -
ยางตลาด 4325 2 4327 1306 3475 - 3 7
หวยเม็ก 740 - 740 126 691 - - -
สหัสขันธ 586 - 586 44 582 - - -
คํามวง 154 - 154 4 155 - - -
ทาคันโท 115 - 115 - 119 - - -
หนองกุงศรี 512 - 512 333 185 - - -
สมเด็จ 468 - 468 7 483 1 - -
หวยผึ้ง 422 - 422 22 439 - - -
สามชัย 39 - 39 1 40 - - -
นาคู 278 - 278 1 323 - - -
ดอนจาน 883 - 883 5 895 - - -
ฆองชัย 121 - 121 6 116 - - -
รวม 12,725 4 12,729 2,149 11,782 2 9 28

อําเภอ
ประเภทการจดทะเบียน ประเภทฟารม
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 6.3 การปศุสัตว 

6.3.1) สุกรแนวโนมความตองการของตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นประกอบกับการ
สงออกไปยังประเทศเพื่อนบานมีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น แตจังหวัดกาฬสินธุยังผลิตสุกรไดปริมาณนอย 
ดังนั้นควรสงเสริม/จูงใจ ใหเกษตรกรขยายการเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้น โดยเนนการปรับปรุงฟารมใหได
มาตรฐานและมีสุขอนามัย 

 
จังหวัด จำนวนสุกร (ตัว) เกษตรกร (ราย) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
1. ขอนแกน 186.500 200.161 214,330 4.098 3.895 3,506 
2. รอยเอ็ด 123.968 129.242 88,242 5.825 5.755 3,012 
3. กาฬสินธุ 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 

 

 6.3.2) ไกเนื้อ ไกไข เปดเนื้อ เปดไข 
            ความตองการไกเนื้อ ไกไข เปดเนื้อ และเปดไขเพิ่มขึ้น ทั้ งในตลาด
ภายในประเทศและตลาดตางประเทศ แตเกษตรกรในกาฬสินธุยังมีการเลี้ยงไกและเปดในปริมาณ
นอย จึงควรสงเสริมการเลี้ยงไกและเปด โดยเนนการจัดการฟารมที่ไดมาตรฐาน (GAP) ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

1,035

1,147

687

990

1,100

6,670

8,236

5,985

7,586

8,573

1,332

1,670

1,077

2,580

2,914

334

415

269

645

729

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

ปี 2558

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

แผนภูมิแสดงการเพาะเลี�ยงกุ้งก้ามกราม จังหวดักาฬสินธ์ุ

มลูค่า (ลา้นบาท) ผลผลติ (ตนั) เนื �อที�รวม (ไร่) จาํนวนเกษตรกร (ราย)
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จังหวัด 
จำนวนเปดเนื้อ (ตัว) เกษตรกร (ราย) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1. ขอนแกน 119.963 125,024 124,516 2.713 2,796 2,520 

2.กาฬสินธุ 9.403 23,357 24,974 589 826 944 

3. มหาสารคาม 70.448 71,115 71,981 3.788 3,530 3,498 

4. รอยเอ็ด 39.563 41,379 68,755 2.125 2,091 2,023 

จังหวัด 
จำนวนเปดไข (ตัว) เกษตรกร (ราย) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1. ขอนแกน 79.359 118,978 160,423 1.417 1,765 1,861 

2. รอยเอ็ด 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. กาฬสินธุ 43.765 58,332 53,296 1.525 1,625 1,593 
 

6.3.3) โคเนื้อ โคนม 

  ปริมาณความตองการโคเนื้อและโคนมในประเทศยังมีสูง โดยผลผลิตจากโคเนื้อ
และโคนมจึงยังเปนที่ตองการของตลาด ขณะที่การเลี้ยงโคเนื้อและโคนมมีตนทุนสูง เกษตรกรไมมี
เงินทุนเพียงพอ ดังนั้น จึงควรหาแหลงเงินทุนใหแกเกษตรกร และสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อ
ถายทอดองคความรูใหแกกันและสรางอำนาจตอรองทางการตลาด 

 

 

2561 2562 2563 2561 2562 2563

1. ขอนแกน 1.315.803 1,356,913 1,556,382 1,619 1,756 1,633

2. รอยเอ็ด 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. กาฬสินธุ 97,823 83,990 76,595 519 481 527

2561 2562 2563 2561 2562 2563

1. ขอนแกน 1.090.167 1,153,980 993,213 2.396 3,764 3,696

2. รอยเอ็ด 746.575 761,952 1,205,098 2.705 3,556 4,668

3.กาฬสินธุ 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
จํานวนไกเน้ือ (ตัว) เกษตรกร (ราย)

จังหวัด
จํานวนไกไข (ตัว) เกษตรกร (ราย)
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2561 2562 2563 2561 2562 2563

147,752 160.859 182,318 28,570 28.438 29,763

204,483 219.419 241,253 49,589 49.98 53,337

173.789 189.897 196,535 34,77 35.146 38,528

79.95 85.257 91,438 18.121 18.731 19,511

2. รอยเอ็ด

3. มหาสารคาม

4. กาฬสินธุ

จังหวัด
จํานวนโคเน้ือ (ตัว) เกษตรกร (ราย)

1. ขอนแกน

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โดยสรุปสถานการณดานการเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุมีปจจัยที่สงผลตอการผลิต
ภาคการเกษตรมากที่สุดคือ นโยบายของรัฐบาล และความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร
โดยภาคเกษตรกรรมของจังหวัดกาฬสินธุดำเนินการในรูปแบบเกษตรเชิงพาณิชย หรือ เกษตร
อุตสาหกรรม โดยมีมูลคาดานการเกษตรคิดเปนรอยละ 23.1 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 
โดยจังหวัดกาฬสินธุมีศักยภาพในการผลิตสินคาเกษตรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะขาว ออย และมัน
สำปะหลัง เนื่องจากความเหมาะสมของพื้นที่การเพาะปลูก และมีปริมาณผลผลิตตอไรสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับจังหวัดใกลเคียง นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่รองรับผลผลิตทางการเกษตร 
ซึ่งมีที่ตั้งอยูในพื้นที่ของจังหวัด เชน โรงสีขาวขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โรงงานผลิต
น้ำตาล และโรงงานผลิตแปงมันสำปะหลัง ตลอดจนมีความไดเปรียบเชิงภูมิศาสตร เพราะเปน
ศูนยกลางในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนั้น ทิศ
ทางการพัฒนาของจังหวัดจึงไดใหความสำคัญกับภาคเกษตรกรรมในฐานะตนน้ำที่จะสงตอ
อุตสาหกรรมและการแปรรูปในดานอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาเกษตร อุตสาหกรรม
อาหารสัตว การผลิตอาหารปลอดภัย เปนตนโดยเนนการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสู
มาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางไรก็ตาม 
ราคาสินคาเกษตรมีความผันผวน หากสามารถสงเสริมใหเกษตรปลูกพืชอื่นในฤดูที่วางเวนจากการ
เพาะปลูกพืชหลัก จะทำใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นอีกทาง 

สวนสถานการณดานปศุสัตวของจังหวัดกาฬสินธุ ยังมีผลิตภัณฑและการเลี้ยงสัตว
เศรษฐกิจคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใกลเคียง ทั้งที่มีศักยภาพของพ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว
ใกลเคียงกันจึงควรสงเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย เชน การทำ Contract Farm รวมกับ
โครงการอาหารปลอดภัย (KS) หรือ เนนการสรางแรงจูงใจใหบริษัทอุตสาหกรรมอาหาร เชน CP และ 
BETAGO เขามาขยายฐานการผลิตในพื้นที่จังหวัดมากขึ้น ภายใตมาตรฐานการผลิตที่สะอาด ถูก

2561 2562 2563 2561 2562 2563

1. ขอนแกน 30.352 29.745 30,446 774 742 750

2.มหาสารคาม 5144 5.923 7,203 142 172 220

3. รอยเอ็ด 507 318 536 34 31 26

4. กาฬสินธุ 645 733 729 38 46 50

จังหวัด
จํานวนโคนม (ตัว) เกษตรกร (ราย)
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สุขอนามัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเปนรายไดเสริมในชวงที่วางเวนจากการเก็บเกี่ยว และลด
สัดสวนคนจนใหไดรอยละ 4.5 ตอป 
 

6.4 การบริการ  
ในป 2562 จังหวัดกาฬสินธุมีจำนวนผูเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นจากป 2561 จำนวน 6,652 คน 

หรือคิดเปนรอยละ +0.87  และมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น จำนวน 18.78ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิด
เปนรอยละ 1.54 สวนใหญเปนนักทัศนาจรชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวไทย โดยมีคาใชจายตอหัว เพิ่มขึ้น
จำนวน 11.08 บาท/คน/วัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 1.27 โดยคาใชจายเฉลี่ยผู เยี่ยมเยือนชาว
ตางประเทศสูงที่สุดอยูที่ 1,239.33 บาท/คน/วัน   

ตารางแสดงจำนวนผูมาเยี่ยมเยือน รายได คาใชจาย และวันพักจากการทองเที่ยวป 2558-2562 

ป จำนวนผูมาเยี่ยมเยือน 
Growth 
rate% 

รายได 
(ลานบาท) 

คาใชจาย
เฉลี่ย 

(บาท/คน/
วัน) 

 รวมทั้งสิ้น ไทย ตางชาต ิ    

2558 553,772 550,623 3,149 +3.45 799.80 790.24 

2559 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 : *ขอมูลเบื้องตนจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
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  6.5 การทองเที่ยว 
แผนที่ทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
จังหวัดกาฬสินธุ มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มี

ความโดดเดนและเปนเอกลักษณ แหลงโบราณคดีที่นาสนใจแหลงทองเที่ยววิถีชุมชน แหลงทองเที่ยง
ยุคกอนประวัติศาสตร  ที่มีการคนพบซากพืชซากสัตวโบราณที่กลายเปนหินเชนซากไดโนเสารตนไม
หินพันปซากปลา และหอยโบราณที่ สูญพันธุไปแลวหลายพันปและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติดังนี้ 

1) เมืองฟาแดดสงยางวัดโพธิ์ชัยพระธาตุยาคูอยูที่บานเสมาอำเภอกมลาไสย
เปนเมืองโบราณที่มีซากอิฐปนดินเปนขอบคูเมืองสองชั้นผังเมืองรูปไขแบบทวาราวดีขุดพบพระพิมพ
ดินเผาและใบเสมาทั้งที่อยูในดินและปกอยูเปน
แนวมากมายมีลวดลาย การแกะสลักที่สวยงาม
มากและยังพบโบราณวัตถุที่สามารถประมาณ
อายุเมืองไดวาราว พ.ศ.1300-1600 และมีพระ
ธาตุยาคูหรือพระธาตุใหญเปนสถูปสมัยทวาร
วดี(ราวพุทธศตวรรษที่13–15ตั้งอยูทุงนาทาง
ทิศเหนือบานเสมาเปนโบราณสถานที่คอนขาง
สมบูรณมากอยูในบริเวณเมืองฟาแดดสงยาง
และยังมีสถานที่นาสนใจใกลเคียงกับเมืองฟา
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แดดสงยางเชนวัดโพธิ์ชัยเสมารามเปนวัดโบราณในสมัยเดียวกัน สิ่งที่นาสนใจภายในวัด ไดแกใบ
เสมาหินสมัยทวาราวดีที่ปกอยูเปนแนวกำแพงและที่เก็บรวบรวมไวในวัดเปนบางสวน ที่ใบเสมา
จำหลักเปนภาพตางๆ สวนมากสลักเปนภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและโนนสาวเอมีซากโบสถจมดินอยู
และมีซากโบราณสถานอยูทั่วไปโดยเฉพาะคูเมืองโบราณ 

  
2) วัดพุทธนิมิตภูคาว
ตั้ งอยูบ านนาสีนวล 
อำเภอสหัสขันธ หาง
จากอำเภอสหัสขันธ 
ประมาณ 7 กิโลเมตร 
ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยยาสน ตะแคงซาย 
ภายในวัดยังมีอุโบสถ
แ บ บ เป ด แ ก ะส ลั ก
ลวดลายสวยงาม ตาม

ประตูหนาตาง เพดาน เปนภาพพุทธประวัติทศชาติชาดก และยังมีวิหารสังฆนิมิตซึ่งเปนที่เก็บ
พระพุทธรูป และพระเครื่องรุนตางๆ ที่ยาหากเปดใหเขาชมทุกวัน 
 
 

3)  พ ร ะ พุ ท ธ รู ป
ส ถ า น ภู ป อ เป น ที่
ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น
พระพุทธรูป โบราณ
ปางไสยาสนฝมือชาง
จากสมั ยทวาราวดี
จำหลักบนหนาผา 2 
องคเปนที่เคารพบูชา
ข อ ง ช า ว จั ง ห วั ด
กาฬสินธุและใกลเคียง 
บริเวณนี้ยังมีทิวทัศน

ตามธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแกการพักผอนอยางยิ่ง 
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          4)  พุทธสถานภูสิงหตั้งอยูบนยอด
เขาภูสิงห อำเภอสหัสขันธ ใกลตลาดสหัสขันธ
หางจากจังหวัดกาฬสินธุ 34 กม. มีทางขึ้น 2 
ทาง คือ  ทางลาดยางคดเคี้ยวขึ้นตามไหลเขา
ทางทิศตะวันตก และทางเดินเทาทำเปนบันได 
104 ขั้นทางทิศตะวันออกเปนสถานที่พักผอน
ที่รมรื่นลอมรอบดวยธรรมชาติ ทั้งยังมองเห็น
ทิวทัศนของทุงนาหมูบานและ น้ำในเขื่อนลำ
ปาวอันสวยงามอีกดวย พุทธสถานภูสิงหเปน
ที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล ซึ่ งเปน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย หนาตักกวาง 10.5 
เมตร มีพุทธลักษณะสงางามเปนพระพุทธรูป
ที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสรางเมื่อป พ.ศ. 2511 

 
  
 
5) วัดวังคำ ตั้งอยูที่ บ.นาวี ต.สงเปลือย 

อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ มีเนื้อที่กวา 8 ไรเริ่มกอสราง
(อยางเปนทางการ) ตั้งแตวันที่  22 กุมภาพันธ 
2539 โดยคณะชาวบานนาวีและหมูบานใกลเคียง 
แ ล ะ ไ ด รั บ ก า ร ป ร ะ ก า ศ ตั้ ง เ ป น วั ด ใ น
พระพุทธศาสนา มีนามวา “วัดวังคำ”  สังกัดคณะ
ส งฆ ธ รรม ยุ ต นิ ก าย เมื่ อ วั น ที่  7 ก รก ฎ าค ม 
2543 ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกลาฯพระราชทานเขต
วิสุงคามสีมาแกวัดวังคำ  เมื่อวันที่  7 มีนาคม 
2545 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานพระราชานุญาตใหเชิญตราสัญลักษณ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ประดิษฐานที่หนาบันอุโบสถ (สิม) วัดวังคำ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547การกอสรางวัดวังคำไดนำสถาปตยกรรมแบบลานชางไดแก “วัดเชียง
ทอง” แหงเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว มาเปนตนแบบ นอกจากโบสถอันงดงามวิจิตรแลว วัดวังคำ
ยังมีงานพุทธศิลปอิทธิพลศิลปะลานชางปรากฏใหเห็นในหลายจุดดวยกัน ไมวาจะเปน องคพระธาตุ
สีทองอรามที่ไดรับอิทธิพลมาจากธาตุหลวงเมืองเวียงจันทน สปป.ลาว ศาลาการเปรียญหลังใหญที่
ภายในประดิษฐาน “หลวงปูว ังคำ” พระประธานศิลปะลานชางอันงดงาม 
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6) อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร 
(เจาโสมพะมิตร) อยูบริเวณ
กลางเมืองกาฬสินธุ เปนเจา
เมื อ งค น แ รก ข อ งจั งห วั ด
กาฬสินธุ  หลอดวยสัมฤทธิ์
เทาตัวจริง ยืนอยูบนแทนมือ
ขวาถือกาน้ำ มือซายถือกระบี่
บั้งเงิน 
 

 
 
7)  กลุมทอผาไหมแพรวาบาน

โพน เปนกลุมทอผา ที่ไดรับอนุเคราะหให
อยูในโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระ
นางเจาฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง  ผาแพรวาทอ
จากผาไหมดวยลายมัดหมี่ฝมือละเอียด
ประณีตเปนงานศิลปหัตถกรรมของ ชาวผู
ไทที่หาไดนอยแหงในประเทศไทย 
 

8)  พิพิธภัณฑสิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ   

อยูหางจากตัวจังหวัดกาฬสินธุไปทางทิศ

เหนือระยะทางประมาณ 30กิ โลเมตร

สามารถเดินทางโดยใชทางหลวงหมายเลข 

227 (กาฬสินธุ -สหัสขันธ-คำมวง-วังสาม

หมอ-พังโคน)  กอนถึงตัวอำเภอสหัสขันธ 

ประมาณ  1  กิโลเมตร เลี้ยวขวาเขาสูวัด

สักกะวันตรงขามโรงเรียนสหัสขันธศึกษา

เปนระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรเดิมคือ

ศูนยวิจัยไดโนเสารภูกุมขาวซึ่งดำเนินการ

มาตั้งแตป พ.ศ. 2538 เพื่อเปนสถานที่

ปฏิบัติงานศึกษาวิจัยอนุรักษเก็บรวบรวมตัวอยางอางอิงซากไดโนเสารและสัตวรวมสมัย และนำ

ขอมูลเหลานี้ไปเผยแพรแกนักทองเที่ยวในรูปของพิพิธภัณฑไดโนเสารซึ่งเปนแหลงไดโนเสารกินพืชที่
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สมบูรณที่สุดของประเทศไทย   โดยพบกระดูกไดโนเสารเกือบทั้งตัวมากกวา 650 ชิ้น เปนกระดูก

สวนขา ซี่โครง คอและหางของไดโนเสารกินพืชไมนอยกวา 7 ตัวนอกจากนี้ยังพบฟนของไดโนเสาร

กินพืชและกินเนื้ออีกอยางละ 2 ชนิดเปนกระดูกของไดโนเสารกินพืช“ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน

Phuwiagosaurussirindhornae)” และไดโนเสารกินพืชชนิดใหมอีก 1 ชนิดซึ่งกำลังศึกษาวิจัยขั้น

รายละเอียดอยูในป 2550 พิพิธภัณฑสิรินธร เปดใหบริการไดอยางเต็มรูปแบบและ ปจจุบันมี

นักทองเที่ยวปละประมาณกวา 300,000 คน 

 9) หมูบานวัฒนธรรมโคกโกง  ตั้งอยู
ในอำเภอกุฉินารายณ เปนหมูบ านที่มีการ
อนุรักษวัฒนธรรมชาวผูไทเปด วิถีชาวบาน
ประเพณีพิธีตางๆกิจกรรมที่จัดใหไดแกพิธี
บายศรีสูขวัญ  รับประทานอาหารพื้นบาน  
“พ าแลง”  ชมการแสดงศิ ลป ะพื้ น บ าน 
เพลิดเพลินกับการเดินชมปาเขาลำเนาไพรน้ำตก
ตาดสูง–ตาดยาว ศึกษาธรรมชาติพรรณไมและ
พืชสมุนไพรทองถิ่นตามเสนทางเดินปาในวน
อุทยานภูผาวัว 

10) รอยเทาไดโนเสาร จังหวัดกาฬสินธุ   
คนพบรอยเทาไดโนเสาร เมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2539 บริเวณกลางลานหิน
รองน้ำหวยวังเครือจาน เชิงเขาภูแฝก 
เทือกเขาภูพาน บานน้ำคำ ตำบลภูแลน
ชางอำเภอนาคู  จั งหวัดกาฬสินธุ  เปน
รอยเทาไดโนเสารประเภทเทอรโรฟอส จัด
อยู ในกลุมคารโนซอรชนิดกินเนื้ออายุ
ประมาณ 140 ลานป ซึ่งลักษณะรอยเทา
มีความชัด เจนถึ ง 7 รอย ขณะนี้ อยู

ระหวางการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สำคัญอีกแหงหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ นอกจากนี้ยังขุดพบ
ซากกระโครงกระดูกที่วัดบานนาไคร อำเภอกุฉินารายณและที่เชิงเขาวัดภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ 

 
11) น้ำตกผานางคอย ตั้งอยูบานนา

งาม ตำบลบอแกว อำเภอนาคู  น้ ำตกมี
ลักษณะเปนหนาผาสูงบนเทือกเขาภูพาน มี
น้ำตก 4 ชั้น ในชวงฤดูน้ำหลาก น้ำจะไหล
ลดหลั่นกันลงมาสวยงามมาก แต ในช วง
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หนาแลงจะปรากฏโขดหิน แองน้ำกระจัดกระจายอยูทั่วไปบนยอดผาเปนที่ตั้งของสำนักสงฆให
นักทองเที่ยวไดกราบไหวบูชาทางขึ้นมีบันไดหลายรอยขั้น นาสนใจสำหรับผูที่ชื่นชอบการเดินชม
ธรรมชาติ  
 

12) เขื่อนลำ
ป า ว เ ป น
เขื่ อ น ดิ น มี
ความสูงจาก
ทองน้ำเมตร
สันเขื่อนยาว
7.8 กิโลเมตร 
ส าม ารถกั ก
เ ก็ บ น้ ำ ไ ด  
1 ,950  ล าน
ลูกบาศกเมตร 

มีประตูระบายน้ำเปนแบบ เปด ไมมีประตูปดกั้นใหน้ำไหลตลอดเวลา (ไหลเฉพาะชวงฤดูฝน) อยูในเขต
อำเภอสหัสขันธ,อำเภอคำมวง,อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ อยูหางจากจังหวัดกาฬสินธุประมาณ 
36 กิโลเมตร เขื่อนลำปาวสรางเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2511 ปดกั้น ลำน้ำปาว และหวยยางที่บานหนองสอง
หอง ทำใหเกิดเปนอางเก็บน้ำแฝดทางดานเหนือเขื่อนจึงไดขุดรองเชื่อมระหวางอางทั้งสองสรางขึ้น
เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะปจจุบันเขื่อนลำปาวเปนแหลงเพาะพันธุปลามี
สถานที่พักผอนหยอยใจ ไดแกหาดดอกเกดซึ่งเปรียบเสมือนเปนสวรรคชายหาดของคนอีสาน 

13)หาดดอกเกด เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ ตั้งอยูบริเวณกิโลเมตรที่ 3+800 ของทำนบดิน บ.
สะอาดนาทม ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ 
จ .กาฬสินธุ  เริ่มกอสรางตั้ งแตปพ .ศ . 
2520 บริเวณหาดเดิมเปนที่จอดเรือทั้ง
ขนาดใหญและขนาดเล็กตอมาไดจัดทำให
เปนแหลงทองเที่ยวบนพื้นที่ประมาณ 25 
ไร ซึ่งในแตละปมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชม
และพักผอนเปนจำนวนมากที่มาของหาด
ดอกเกดมาจากตนการะเกดที่นำมาปลูก
บริ เวณหาดเปนพืชชนิด เดียวกับ เตย 
ปาหนัน เพื่อใหกระชับในการเรียกชื่อและ
จำงายจึงใชคำวา“หาดดอกเกด”ในป พ.ศ. 2558 ไดมีการปรับปรุงหาดดอกเกดขึ้นมาใหมเพ่ือรองรับ
นักทองเที่ยว โดยการปรับพื้นที่หาดใหม นำทรายมาลงทำแนวปองกันทรายใตน้ำ ทำทุนสำหรับเตือน
ภัย กอสรางศาลาเอนกประสงคสำหรับนั่งพักผอนหยอนใจ ชมวิวความสวยงามของอางเก็บน้ำลำ
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ปาว ทำทางเดินเทา บันไดทางขึ้นลงทางหาด ทางลาดสำหรับผูดอยโอกาสหรือผูพิการ รวมทั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศนใหรมรื่นและสวยงาม หาดดอกเกด เปนสถานที่สำหรับตอนรับนักทองเที่ยวมาชม
ความงามของอางเก็บน้ำลำปาว ชมพระอาทิตยขึ้นในยามเชา และในเทศกาลสงกรานตจะมี
นักทองเที่ยวทั้งไกลและใกลมาเที่ยวเปนจำนวนมาก นับวาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญแหงหนึ่งของ
จังหวัดกาฬสินธุ ประชาชนในทองถิ่นมีอาชีพและรายไดเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ของจังหวัดอีกดวย  
  14)สะพานเทพสุดา 
เปนสะพานซึ่งสรางเพื่อเปนเสนทาง
เชื่อมระหวางอำเภอสหัสขันธ และ 
อำเภอหนองกุงศรีไดรับพระราชทานชื่อ
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ความยาว 2,040 เมตร 
เปนสะพานขามน้ำจืดที่ยาวที่สุดใน
ประเทศไทย สามารถชมวิวเขื่อนลำ
ปาวรับบรรยากาศธรรมชาติบริเวณแหลมโนนวิเศษ ฝงอำเภอสหัสขันธ และเกาะมหาราชฝงอำเภอ
หนองกุงศรีไดอยางสวยงา 

 
15) จุดชมวิวผา

เสวยเปนหนาผาบริเวณ
เทือกเขาภูพานอยูในเขต
อำเภอสมเด็ จ  จั งหวั ด
กาฬสินธุ อันเปนรอยตอ
ระหวางจังหวัดกาฬสินธุ 
และจังหวัดสกลนครเปน
เทื อกเขาที่ เต็ ม ไปด วย
ธรรมชาติ  เชน แมกไม  
น้ำตก และหนาผา เปน
หนาผาที่สูงชัน ตั้งอยูบนเสนทางถนนหมายเลข 213 สายสกลนคร - กาฬสินธุ ในป พ.ศ. 2498 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได

เส ด็ จ เยี่ ย ม เยื อ น ร า ษ ฎ ร ใน ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเสด็จถึงอำเภอ
สมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ บริเวณเทือกเขา
ภูพานไดหยุดพักทรงพระเกษมสำราญ
ทามกลางธรรมชาติอันงดงามของหุบเขา 
และเสด็จประทับเสวยพระกระยาหาร



56 
 

โครงการสำรวจความพึงพอใจในการใหบรกิารขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสนิธุ  อำเภอเมอืง  จังหวัดกาฬสนิธุ  ประจำป  2565 
 

 
 

กลางวัน ณ หนาผาแหงนี้นอกจากนี้ในบริเวณใกลเคียงยังมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลาย
แหงเชนน้ำตกแกงกะอามบอน้ำเจาเมืองศาลาชมวิวบนเทือกเขาภูพานบนเสนทางสายนี้ยัง
สามารถเดินทางไปสูแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสกลนครไดอีกดวยโดยจะพบน้ำตกคำหอมและพระ
ตำหนักภูพานราชนิเวศน  
 6.6อุตสาหกรรม 
     6.6.1 สถานภาพของอุตสาหกรรมในจังหวัดกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ มี
โรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 386 
โรงงาน เงินทุนรวม 20,506.71 ลานบาท และมีจำนวนคนงาน 6,813 คน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และมาตรา 43 วรรค
สอง แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 
 

จำพวก จำนวนโรงงาน 
(โรง) 

จำนวนเงินทุน 
(ลานบาท) 

จำนวนคนงาน 
(คน) 

2   20      192.35 197 

3 366 20,314.36 6,616 

รวม 386 20,506.71 6,813 

 

ตารางแสดงสถิติจำนวนโรงงานแยกตามเงินลงทุน 
 

ขนาดการลงทุน 
 จำนวนโรงงาน  

(โรง) 
จำนวนเงินทุน 

(ลานบาท) 
จำนวนคนงาน 

(คน) 
รอยละ 

ขนาดเล็ก  (เงินทุน ‹= 10 ลานบาท) 186      950.93 1,823 48.19 

ขนาดกลาง (เงินทุน › 10 ลาน
บาท‹=100 ลานบาท) 

139   3,670.53 2,232 36.01 

ขนาดใหญ  (เงินทุน › 100 ลานบาท)   20 15,225.10 2,429   5.18 

โรงสีขาวทั้งหมด   41      660.15    329 10.62 

รวม 386 20,506.71 6,813 100.00 

ที่มา: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ 
 
6.6.2  หมวดอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรกของจังหวัด  

ไดแก 
1) หมวดอุตสาหกรรมผลิตอื่น ๆ (ทั่วไป)ประกอบดวยการผลิต สงและจำหนายพลังงาน

ไฟฟา เงินลงทุน 7,825.08 ลานบาท รองลงมาการผลิตกาซชีวภาพ เงินลงทุน 500.24 ลานบาท 
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และการผลิตไอน้ำของกิจการโรงแรม เงินลงทุน 248.50 ลานบาท ตามลำดับ ปจจุบันมีจำนวน
โรงงานทั้งสิน 53 โรงงาน  เงินลงทุนรวม 9,236.69ลานบาท  คนงาน 677 คน 

  2) หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากพืช ประกอบดวยการทำแปงมันสำปะหลัง 
เงินลงทุน 2,913.06  ลานบาท รองลงมาโรงสีขาว เงินลงทุน 648.35 ลานบาท และการทำมันเสน 
เงินลงทุน 85.48 ลานบาท ตามลำดับ ปจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 82 โรงงาน เงินลงทุนรวม 
3,729.50 ลานบาท คนงาน  1,497 คน 

 3) หมวดอุตสาหกรรมอาหาร  ประกอบดวยการทำน้ำตาลดิบและน้ำตาลทราย 
เงินลงทุน 1,862.57  ลานบาท รองลงมาน้ำแข็งกอนเล็ก 304.64 ลานบาท และการทำสาคูเม็ด เงิน
ลงทุน 39.50 ลานบาท ตามลำดับ ปจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น58 โรงงาน เงินลงทุนรวม 2,800.52 
ลานบาท คนงาน 2,033 คน 

 4) หมวดอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ประกอบดวยการผลิตเอทานอล (ไมใชเพื่อการ
บริโภค) เงินลงทุน 2,084.25  ลานบาท และทำน้ำดื่ม เงินลงทุน 3.95 ลานบาท ปจจุบันมีจำนวน
โรงงานทั้งสิ้น 3 โรงงาน เงินลงทุนรวม 2,096.57 ลานบาท คนงาน 122 คน 

 5) หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอโลหะ ประกอบดวย การทำผลิตภัณฑคอนกรีต 
ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิบซั่ม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร เงินลงทุน 649.76 ลานบาท 
ปจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 57 โรงงาน เงินลงทุนรวม 709.57 ลานบาท คนงาน 611 คน 

6) ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรกของจังหวัด ไดแก 
 อันดับที่ 1กลุมอุตสาหกรรมการผลิตผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานความรอน 

ประเภทลำดับที่  88 (2)สาขาอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆมีจำนวนทั้งหมด 8 โรงงาน เงินลงทุน 
7,825.08 ลานบาท คนงาน 165 คน 

 อันดับที่ 2 กลุมอุตสาหกรรมการผลิตทำแปงมันสำปะหลัง ประเภทลำดับ
ที่ 9(2)สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากพืช มีจำนวนทั้งหมด 11 โรงงาน เงินลงทุน 2,913.06 ลาน
บาท คนงาน 958 คน 

 อันดับที่ 3  กลุมอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตเอทานอล (ไมใชเพื่อการบริโภค)
ประเภทลำดับที่ 17สาขาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีจำนวนทั้งหมด 2 โรงงาน เงินลงทุน 2,084.25 ลานบาท 
คนงาน 80 คน 

 อันดับที่  4  กลุมอุตสาหกรรมการผลิตทำน้ำตาลดิบและน้ำตาลทรายขาว 
ประเภทลำดับที่ 11(3)สาขาอุตสาหกรรมอาหาร มีจำนวนทั้งหมด 2 โรงงาน เงินลงทุน 1,862.57 
ลานบาท คนงาน 1,326 คน 

 อันดับที่ 5  กลุมอุตสาหกรรมการผลิต การทำผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑ
คอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิบซั่ม หรือ ผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ประเภทลำดับที่ 58(1) สาขาอุตสาหกรรม
ผลิตอโลหะมีจำนวนทั้งหมด 56 โรงงาน เงินลงทุน 709.40 ลานบาท คนงาน 601 คน 
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6.6.3  ความเคลื่อนไหวการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดกาฬสินธุป พ.ศ. 2560 
- ปจจุบัน 

ป 
จำนวนโรงงาน 

(โรง) 
จำนวนเงินทุน 

(ลานบาท) 
จำนวนคนงาน 

(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 

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

 

ที่มา: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ 
 

 
 
 

6.6.4  ประเภทการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ 
 ป พ.ศ. 2560 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ ไดแก ประเภทประกอบกิจการผลิต
น้ำแข็งกอนเล็ก ลาง บด ยอย พลาสติก อัดเศษพลาสติกหลอมและฉีดพลาสติกคัดแยกวัสดุที่ไมใชแลว
ไมเปนของเสียอันตราย ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม ทำปุยอินทรียชีวภาพ 
ผลิตขวดพลาสติก สีขาวแยกแกลบแยกรำ แปรรูปไมเพื่อประดิษฐกรรม ไส ซอย ทำวงกบขอบประตู 
ขอบหนาตาง บานประตู บานหนาตาง ไมคิ้ว ไมบัว และ ทำเครื่องเรือนเครื่องใชจากไม ผลิตแปงมัน
สำปะหลัง ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร ทำคอนกรีตผสมเสร็จและทำผลิตภัณฑคอนกรีต ทำมันเสน ทำ

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

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

ความเคลื่อนไหวการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดกาฬสินธุ 
ป พ.ศ. 2560  - ปจจุบัน

จาํนวนโรงงาน (โรง) จาํนวนเงินทนุ (ลา้นบาท) จาํนวนคนงาน (คน)
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ภาชนะจากพลาสติก ซอมและเคาะพนสีรถยนต และแอสฟลทติกคอนกรีตและเชื่อมโลหะทุกชนิด และ
ทำอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว  
 ป พ.ศ. 2561 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ ไดแก ประเภทประกอบกิจการ ตากกาก
แปงมันสำปะหลัง สีขาวชนิดแยกแกลบแยกรำ ผลิตยางเครป ทำคอนกรีตผสมเสร็จและทำผลิตภัณฑ
คอนกรีต ซอมและเคาะพนสีรถยนต ดูดทราย ทำอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว ผลิตชิ้นไมสับจาก
ไมที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหนายแปรรูปไมเพื่อประดิษฐกรรม ซอย 
ไส เซาะรอง ทำวงกบขอบหนาตาง บานประตู ขอบหนาตาง บานประตู บานหนาตาง ทำเครื่องเรือน
จากไม ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร เผาถานจากไม ผลิตขวดพลาสติก หองเย็น แชอาหาร ผลิตน้ำแข็งกอน
เล็ก ผลิตแอสฟลทติกคอนกรีต และบด ยอย เศษพลาสติกเกา 
 ป พ.ศ. 2562 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ ไดแก ประเภทประกอบกิจการ ตาก
กากแปงมันสำปะหลัง เก็บรักษาขาวสาร คัดคุณภาพขาวสารเพื่อจำหนาย ทำพลาสติกเปนเม็ด สี
ขาว ทำคอนกรีตผสมเสร็จ ทำขวดพลาสติกและทำน้ำดื่ม ซอมและเคาะพนสีรถยนต ผลิตไสผาหม
จากเสนใยและทำที่นอน ผลิตแอสฟลทติกคอนกรีต ผลิตยางเครป ทำสวนประกอบสำหรับใชในการ
กอสรางอาคาร ซอมและเคาะพนสีรถยนต ผลิตเครื่องเรือนจากไมและเครื่องตบแตงอาคารจากไม 
โรงงานหองเย็น 
 ป พ.ศ. 2563 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ ไดแก ประเภทประกอบกิจการ ทำ
ผลิตภัณฑจากพลาสติก ทำคอนกรีตผสมเสร็จ ซอมและเคาะพนสีรถยนต ตากกากแปงมันสำปะหลัง 
ผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุกทุกชนิด สีขาว อบขาวเปลือก และทำน้ำปลาราสุก ทำวงกบประตู-
หนาตาง บานประตู บานหนาตางและเครื่องเรือนจากไม ทำน้ำแข็งกอนเล็ก ทำอาหารสัตว ฆาสัตว 
 ป พ.ศ. 2564 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ ไดแก ประเภทประกอบกิจการทำ
คอนกรีตผสมเสร็จทำน้ำแข็งกอนเล็กผลิตแอสฟลทติกคอนกรีตทำแปงขนมจีนกลึง ควาน ไสโลหะ 
เชื่อมโลหะ ตากกากมันสำปะหลัง แปรรูปน้ำนมดิบเปนผลิตภัณฑ เชน นมพาสเจอรไรซ นมสเตอ
ริไลซ นมปรุงแตง และเครื่องดื่ม จากผลิตภัณฑนมเพ่ือจำหนาย 

6.6.5  โรงงานที่สำคัญในจังหวัดกาฬสินธุ 

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ประกอบกิจการ 
เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

คนงาน 
(คน) 

1 บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ จำกัด ทำน้ำตาลทรายดิบ 
(กำลังการผลิต 35,000 ตัน/วัน) 

1,517.57 855 

2 บริษัท..อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน 
จำกัด 

ทำน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว 
(กำลังการผลิต 15,000 ตัน/วัน) 

 345.00 471 

3 บริษัท แปงมันกาฬสินธุ จำกัด ทำแปงมันสำปะหลัง (เดือนละ 2,400 ตัน) 
(กำลังการผลิต 1,066.67 ตันแปง/วัน) 

380.00 
 

449 
 

4 บริษัท ไทยวา จำกัด(มหาชน) ผลิตแปงมันสำปะหลัง 
(กำลังการผลิต 400 ตัน/วัน) 

182.30 
 

338 
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ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ประกอบกิจการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

คนงาน 
(คน) 

5 บริษัท แปงมันสมเด็จ จำกัด ทำแปงมันสำปะหลัง 
(กำลังการผลิต 1,000 ตัน/วัน) 

96.00 
 

297 
 

6 บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรีจำกัด 
(มหาชน) 

ผลิตยางเครป ยางแทง เอสที่อาร 20 
ยางผสม(กำลังการผลิต 150,000 ตัน/วัน) 

250.00 
 

230 
 

7 บริษัทอิสาน พรีเมี่ยม สตารช จำกัด  ผลิตแปงมันสำปะหลังและพลังงานผลิต
ไฟฟาขนาด 2.99 เมกะวัตต เพื่อใชเอง
ในโรงงาน(กำลังการผลิต 630 ตัน/วัน) 

54.00 190 

8 บริษัทจิรัฐพัฒนาการเกษตร จำกัด ผลิตแปงมันสำปะหลัง 
(กำลังการผลิต 633 ตัน/วัน) 

80.00 180 

9 บริษัท..อินกริดิออน(ไทยแลนด) จำกัด ผลิตแปงมันสำปะหลัง.และแปง
สำเร็จรูป(กำลังการผลิต 250 ตัน/วัน) 

407.00 
 

150 
 

10 บริษัท บางนาแปงมัน จำกัด ผลิตแปงมันสำปะหลัง 
(กำลังการผลิต 350 ตัน/วัน) 

30.00 
 

105 
 

11 บริษัท เอเชียโมดิไฟดสตารช จำกัด ผลิตแปงมันดัดแปลง(Modified Starch) 
(กำลังการผลิต 85 ตัน/วัน) 

110.00 
 

100 
 

12 บริษัท เอเชียโมดิไฟดสตารช จำกัด ทำแปงมันสำปะหลัง 
(กำลังการผลิต 900 ตัน/วัน) 

228.639 
 

95 
 

13 
 

บริษัท สยามโปรดักส (1994) จำกัด ทำแปงมันสำปะหลัง 
(กำลังการผลิต 466.67 ตัน/วัน) 

65.12 
 

94 
 

14 บริษัท อีสเทิรนไรซมิลล จำกัด สีขาวสีขาวนึ่ง 
(กำลังสีสูงสุด 1,200 เกวียน/วัน) 

66.00 
 

57 
 

15 บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร จำกัด ผลิตพลังงานไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล  
(กำลังการผลิต 12 เมกะวัตต) 

600.00 54 

16 บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร 
(กาฬสินธุ) จำกัด 

ผลิตสงและจำหนายพลังงานไฟฟา  
(กำลังการผลิต 68.39 เมกะวัตต) 

3,252.62 30 

17 บริษัท กมลาไสย ไบโอเพาเวอร 2010 
จำกัด 

ผลิตพลังงานไฟฟา 
(กำลังการผลิต 63.36 เมกะวัตต) 

685.00 26 
 

18 บริษัท โรงสีขาวไทยเกษตร 2005 
จำกัด 

สีขาว 
(กำลังสีสูงสุด 400 เกวียน/วัน)  

100.00 19 

19 บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร       
(กุฉินารายณ) จำกัด 

ผลิตพลังงานไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล  
(กำลังการผลิต 45 เมกะวัตต) 

3,027.45 15 
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ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ประกอบกิจการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

คนงาน 
(คน) 

20 บริษัท ซันพารค จำกัด ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
(1.25 เมกะวัตต) 

95.00 6 
 

21 บริษัท ซันพารค 2 จำกัด ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
(1.25 เมกะวัตต) 

95.00 6 
 

22 บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จำกัด ผลิตพลังงานไฟฟา 
(กำลังการผลิต 2.86 เมกะวัตต) 

45.00 6 

23 บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จำกัด ผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพ 
(กำลังการผลิต 4.8 เมกะวัตต) 

50.00 6 

24 บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย 
จำกัด 

ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
(1 เมกะวัตต) 

66.50 5 

25 บริษัท บางนาแปงมัน จำกัด ผลิต สงและจำหนายพลังงานไฟฟา  
(กำลังการผลิต 8.4 เมกะวัตต) 

103.00 4 

26 บริษัท แปงมันสมเด็จ จำกัด ผลิตพลังงานไฟฟาเชื้อเพลิงกาซชีวภาพ
จากน้ำเสีย (กำลังการผลิต 1.2 เมกะวัตต) 

62.00 3 

 
6.6.6) แสดงสถิติจำนวนโรงงานแยกตามเงินลงทุนของจังหวัดกาฬสินธุ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

แยกตามหมวดอุตสาหกรรม 21 ประเภท 

กลุมอุตสาหกรรม จำนวน 
เงินทุน 

(ลานบาท) 
คนงาน 
(คน) 

เครื่องจักร 
(แรงมา) 

1.ผลิตภัณฑจากพืช 82 3,729.50 1,497 212,929.95 
2.อุตสาหกรรมอาหาร 58 2,800.52 2,033 444,728.86 
3.อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 3 2,096.57 122 9,209.72 
4.สิ่งทอ 5 44.13 171 1,265.10 
5.อุตสาหกรรมเครื่องแตงกายยกเวนรองเทา 0 0 0 0 
6.ผลิตหนังสัตวและผลิตภัณฑจากหนังสัตว 1 20.37 74 65.00 
7.แปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม 28 157.02 340 6,945.69 
8.เครื่องเรือนหรือเครื่องตกแตงในอาคารจากไม 
แกว ยาง หรือโลหะอ่ืนๆ 

2 3.97 24 401.63 

9.ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ 0 0 0 0 
10.การพิมพ การเย็บเลม ทำปกหรือการทำแมพิมพ 1 10.30 28 93.74 

กลุมอุตสาหกรรม จำนวน เงินทุน คนงาน เครื่องจักร 
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(ลานบาท) (คน) (แรงมา) 
11.เคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคม ี 8 78.74 119 1,894.98 
12.ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม 18 342.96 159 10,763.24 
13.ยางและผลิตภัณฑยาง 4 264.90 70 22,606.30 
14.ผลิตภัณฑพลาสติก 15 149.60 198 3,698.26 
15.ผลิตภัณฑอโลหะ 57 709.57 611 12,287.11 
16.ผลิตโลหะข้ันมูลฐาน 0 0 0 0 
17.ผลิตภัณฑโลหะ 26 316.33 319 3,927.88 
18.ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 1 7.00 10 64.77 
19.ผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ 1 5.50 7 123.11 
20.ผลิตยานพาหนะและอุปกรณรวมทั้งการซอม
ยานพาหนะและอุปกรณ 

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 

6.6.7 ตารางเปรียบเทียบการลงทุน (การวิเคราะหการเพิ่ม/ลดของโรงงาน) 

 
ส.ค. 2564 

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

จำนวนโรงงาน 7 4 เพิ่มขึ้น 75% 2 เพิ่มขึ้น 250% 

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

คนงาน 32 25 เพิ่มขึ้น 28% 33 ลดลง 3.03% 

  

ผลจากการพิจารณาขอมูลการลงทุนอุตสาหกรรมในเดือนนี้ เปรียบเทียบกับชวง 

ระยะเวลาเดียวกันในปกอน  พบวามีอัตราการขยายตัวของจำนวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหมเพิ่มขึ้น 
รอยละ 250 จำนวนเงินทุน เพิ่มขึ้น รอยละ 661.83 และอัตราการจางงาน ลดลง รอยละ 3.03 

6.6.8  การลงทุนใหม 
       สรุปภาวะความเคลื่อนไหวการลงทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 

สิงหาคม 2564 พบวา มีการไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำนวน 19 ราย มีเงินลงทุน 367.85 
ลานบาท มีการจางงานทั้งสิ้น 139 คน 
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การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหมของจังหวัดกาฬสินธุ 
จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม 

ตั้งแตว ันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 

รหัส กลุมอุตสาหกรรม จำนวน 
โรงงาน 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงาน 
(ราย) 

2 อุตสาหกรรมอาหาร 7 191.70 67 
12 ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม 5 114.72 29 
15 ผลิตภัณฑอโลหะ 1 18.50 5 
1 ผลิตภัณฑจากพืช 1 5.00 20 

17 ผลิตภัณฑโลหะ 1 6.30 6 
21 การผลิตอื่น ๆ 1 13.00 3 

รวมทั้งสิ้น 19 367.85 139 
 

ที่มา: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ 
 
 6.7การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

   ขอมูลเศรษฐกิจการคาจังหวัดกาฬสินธุ (ที่มา : สำนักงานพาณิชยจังหวัดกาฬสินธุ) 
   6.7.1 ขอมูลทั่วไป 
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 6.7.2 เศรษฐกิจโดยภาพรวม 
1) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ ป 2562p (Gross Provincial Product: 

GPP) ณ ราคาประจำป มีมูลคาเทากับ 58,617 ลานบาท ลดลงจากป 2561 ซึ่งมีมูลคา 59,700 ลาน
บาท อยูเทากับ 1,083 ลานบาท  

ตารางแสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำป 
 

กาฬสนิธุ     (หนวย:ลานบาท) 

  

สัดสวน 

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 
เกษตรกรรมการปาไม และการ
ประมง 

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 
ดานอุตสาหกรรม 9,657 9,268 10,795 10,999 75.7 76.4 76.2 76.9 
การทำเหมืองแรและ  เหมืองหิน 33 28 26 25 18 16.7 18.1 18.8 
การผลิตอุตสาหกรม 8,732 8,333 9,951 10,051 0.1 0.1 0 0 
ไฟฟา กาซ และระบบ    ปรับอากาศ 761 766 673 775 16.3 15 16.7 17.1 
การประปาและการจดัการ   ของเสีย 131 141 144 147 1.4 1.4 1.1 1.3 
ดานการบริการ 30,931 33,136 34,669 34,066 0.2 0.3 0.2 0.3 
การกอสราง 2,651 2,628 2,600 2,473 57.7 59.7 58.1 58.1 
การขายสง การขายปลีก การ
ซอมแซมยานยนตและจักรยานยนต 

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

การขนสงและสถานท่ี    เก็บสินคา 977 1,089 1,165 1,264 11.7 12 12.2 12 
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 163 214 241 303 1.8 2 2 2.2 
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กาฬสนิธุ     (หนวย:ลานบาท) 

  
สัดสวน 

กิจกรรมการผลิต 2559 r 2560 r 
2561 

p 
2562 

p 
2559 r 2560 r 2561 p 2562 p 

ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 289 380 375 435 
 

0.3 0.4 0.4 0.5 
การเงินและการประกันภัย 4,516 4,368 4,633 4,940 0.5 0.7 0.6 0.7 
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 2,204 3,507 4,237 3,263 8.4 7.9 7.8 8.4 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร และ    
กิจกรรมทางวิชาการ 

45 47 49 56 

 

4.1 6.3 7.1 5.6 

กิจกรรมการบรหิารและบริการ
สนับสนุนอ่ืนๆ 

30 40 42 45 0.1 0.1 0.1 0.1 

การบริหารราชการ  การปองกัน
ประเทศ และการประกันสังคมภาค
บังคับ 

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 3.9 4.1 

กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห 

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

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 79 94 111 131 3 3.1 3.1 3.4 
กิจกรรมทองเที่ยวดานอื่นๆ 623 644 612 675 0.1 0.2 0.2 0.2 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 53,612 55,474 59,700 58,617 7.4 4 8.2 -1.3 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน 
(บาท) 

66,296 68,930 74,559 73,587 6.8 4 6.7 -1.3 

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

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
หมายเหตุ : p (preliminary) หมายถึง คารายปที่ไดจากการประมวลผลขอมูลเบื้องตน และ   
r หมายถึง revised หรือการปรับปรุงขอมูลยอนหลัง 
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มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ (ปอางอิง พ.ศ. 2562) 

 
  
 
 6.7.3  โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ 

โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ. 2562 ขึ้นอยูกับการผลิตภาค
เกษตร มีมูลคา 13,552  ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.1 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด โดยมีสาขา
เกษตรกรรมการปาไม และการประมง และการผลิตภาคนอกเกษตร มีมูลคา 45,065 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 76.9 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ประกอบดวยสาขาที่สำคัญไดแก สาขาการผลิต
อุตสาหกรรม รอยละ 11.8 สาขาการศึกษารอยละ 15.5 สาขาอุตสาหกรรม รอยละ 17.1 สาขาการ
ขายสง การขายปลีก รอยละ 12.0 สาขาตัวกลางทางการเงินรอยละ 8.4 สาขาอสังหาริมทรัพยรอยละ 
5.6 สาขากอสรางรอยละ 4.2 สาขาการบริหารราชการรอยละ 4.1 สาขาสุขภาพและสังคมสงเคราะห
รอยละ 3.4  และอ่ืนๆ รอยละ 5.9 การผลิตทั้ง 2 ภาค จำแนกออกเปน 19 สาขา ดังนี้ 
 

กาฬสินธุ

กิจกรรมการผลิต 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 -2.4 10.9 -2.9

ภาคนอกเกษตร 25,886 26,665 29,655 28,754 2.7 3 11.2 -3

ภาคอุตสาหกรรม 5,914 5,705 7,984 7,914 1.6 -3.5 39.9 -0.9

การทําเหมืองแรและ   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

ไฟฟา กาซ 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 5.1 3.2 -3.7

การกอสราง 1,899 1,852 1,804 1,707 1.1 -2.5 -2.6 -5.4

การขายสง การขายปลีก การซอมแซม 3,485 3,592 3,847 3,662 4 3.1 7.1 -4.8

การขนสงและสถานท่ี    เก็บสินคา 670 741 792 841 5.1 10.5 7 6.1

ท่ีพักแรมและบริการ    ดานอาหาร 121 152 164 198 -0.8 24.9 8.5 20.4

ขอมูลขาวสารและ      การส่ือสาร 361 460 463 540 -12.3 27.3 0.7 16.6

การเงินและการประกันภัย 3,122 3,014 3,241 3,328 24.3 -3.5 7.5 2.7

กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 2,350 3,723 4,466 3,419 11.2 58.4 20 -23.4

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 19 25 26 28 -2.5 32.1 3.9 6.4

การบริหารราชการ      การปองกัน 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

กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคม 1,005 1,029 1,092 1,123 2.3 2.3 6.1 2.9

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 63 75 87 104 34.8 18 16.1 19.1

กิจกรรมบริการดานอ่ืนๆ 437 449 421 459 2.6 2.7 -6.2 9

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (ปริมาณลูกโซ) 32,695 33,251 36,951 35,842 2.8 1.7 11.1 -3

(หนวย:ลานบาท)

เกษตรกรรมการปาไม  และการประมง

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร และ

กิจกรรมทางวิชาการ
4.2 2.7 12.9

3 -2.4 10.9 -2.9

41 42 44 49 25.6

อัตราการเปล่ียนแปลง

6,620 6,463 7,164 6,957
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1. สาขาเกษตรกรรม ปาไม และการประมง   สัดสวนรอยละ  23 .1
  มูลคา  13,552  ลานบาท 

2. สาขาการผลิตอุตสาหกรรม    สัดสวนรอยละ  17 .1
  มูลคา  10,051  ลานบาท 

3. สาขาการศึกษา     สัดสวนรอยละ  15.4
  มูลคา  9,059  ลานบาท 

4. สาขาการขายสง ขายปลีกฯ    สัดสวนรอยละ  12 .1
  มูลคา  7,062  ลานบาท 

5. การเงินและการประกันภัย    สัดสวนรอยละ  8 . 4
  มูลคา  4,940  ลานบาท  

6. สาขากิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย   สัดสวนรอยละ  5 . 6
  มูลคา  3,263  ลานบาท  

7. สาขากอสราง      สัดสวนรอยละ  4 . 2
  มูลคา  2,473  ลานบาท 

8. สาขาการบริหารราชการ    สัดสวนรอยละ  4 . 1
  มูลคา  2,385  ลานบาท 

9. สาขากิจกรรมดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห  สัดสวนรอยละ  3 . 4
  มูลคา  1,975  ลานบาท       

10. สาขาอ่ืน ๆ      สัดสวนรอยละ  6 . 6
  มูลคา  3,857  ลานบาท 

 

 
 
 
 

  

เกษตรกรรม
23 .3%

การผลิตอุตสาหกรรม
17 .1  %

การศึกษา
15 .4%

ขายสง ขายปลีก
12 .1%

อสังหาริมทรพย
5 .6   %

การเงินและการประกันภัย
8 .4   %

กอสราง
4 .2  %

บริหารราชการ 4 .1  %

สุขภาพ
3 .4 % 

อื่นๆ
6 .6 %

โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ ป 2562
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ตารางแสดงผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ  ป 2559-2562 
 

GPP ป 2559 r 2560r 2561p 2562 p 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ณ  
ราคาประจำป(ลานบาท) 

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

ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยตอคนตอป (บาท) 66,296 68,930 74,559 73,587 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ       
มวลรวมเฉลี่ยตอคนตอป (รอยละ)  

+2.8 +1.7 +11.1 -3.0 

 
      
  6.7.4ขอมูลรายไดเฉลี่ยตอคนตอป (พ.ศ.2559-2562) 

    
  
  6.8แรงงาน 
   จังหวัดกาฬสินธุ มีประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป (ประชากรที่อยูในกำลัง
แรงงานและไมอยูในกำลังแรงงาน) จำนวน 653,229 คน อยูในกำลังแรงงาน 415,350 คน ผูมีงาน
ทำ 414,620 คน จำนวน  ผูวางงาน 730 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ของกำลังแรงงานรวม ประชากรที่
ไมอยูในกำลังแรงงาน 237,879 คน 

กำลังแรงงานและอัตราการวางงานของจังหวัดกาฬสินธุมีจำนวนลดลงอยาง
ตอเนื่อง โดยมีจำนวนแรงงานที่อยูในระบบประกันสังคม 77,291คน ขณะที่แรงงานสวนใหญยังไมได
รับความคุมครองในระบบประกันสังคมแตมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยในป 2562 มีสัดสวน
แรงงานในระบบฯ อยูท่ีรอยละ 19.27 
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310 410 340 0

247,010
231,640 237,080 238,870
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54,960 51,380 55,440 55,450

0
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จาํนวนประชากร 15 ปี ขึ �นไป ที�มีงานทาํ แยกตามระดับการศึกษา  

ปี 2559-2562

ไม่มีการศกึษา (คน) การศกึษาระดบัประถม (คน) การศกึษาระดบัมธัยมตน้ (คน)

การศกึษาระดบัมธัยมปลาย (คน) การกึษาระดบัอาชีวะ (คน) การศกึษาระดบัอดุมศกึษา (คน)

ตารางแสดงจำนวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทำ แยกตามระดับการศึกษาป 2559 - 2562 

หนวย : พันคน/รอยละ 
สถานภาพแรงงาน พ.ศ.2559 รอยละ พ.ศ.2560 รอยละ พ.ศ.2561 รอยละ พ.ศ.2562 รอยละ 

กำลังแรงงานรวม 408.36 62.67 397.46 60.90 415.35 63.60 414.75 63.50 
ผูมีงานทำ 407.50 100.00 396.68 100.0 413.39 100.0 410.37 100.00 
     ที่ไมมีการศึกษา 0.31 0.08 0.41 0.10 0.34 0.08 0.00 0.00 
     ที่มีการศึกษาระดับประถมและ
ต่ำกวาประถมศึกษา 

247.01 60.62 231.64 58.60 237.08 57.35 238.87 58.21 

     ที่มีการศึกษาระดับมัธยมตน 48.33 11.86 45.81 11.60 50.15 12.13 55.32 13.48 
     ที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย 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 
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม 43.85 10.76 54.80 13.82 49.56 11.98 43.80 10.67 
แรงงานในภาคการคา 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 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ 
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กาํลงัแรงงานในระบบและนอกระบบ 2558-2562

แรงงานในระบบ (คน) แรงงานนอกระบบ (คน)

356,810 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในภาคแรงงาน พบวาจากป 2559 – 2562 มีแนวโนมของกำลังแรงงานรวม

ลดลง ในชวงป 2559 – 2560 จากจำนวน  408,360 คน เปนจำนวน 397,460 คน และลดลงในชวงป 
2561 – 2562 จากจำนวน  415,350 คน เปน 414,750 คิดเปนลดลง รอยละ - 0.14สำหรับผูมีงานทำ
เพิ่มขึ้นจากจำนวน  407,500 คน เปนจำนวน 410,370คน คิดเปนรอยละ +0.70 โดยภาคการเกษตร
เพิ่มขึ้นจากจำนวน 203,390 คนเปนจำนวน 204,560 คน ภาคอุตสาหกรรมลดลงจากจำนวน 43,850 
คนเปนจำนวน 49,800 คน ภาคบริการและอื่นๆ เพิมขึ้นจากจำนวน 160,260 คน เปนจำนวน 
162,010 คน ซึ่งจะเห็นวาแรงงานในจังหวัดปรับเปลี่ยนมาทำงานในภาคการผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก การ
ทอผาไหมแพรวา การทอผาฝายชนิดอื่นๆ ผลิตสินคาผลิตภัณฑชุมชน โรงงานผลิตแปงมัน 8 โรง 
โรงงานผลิตน้ำตาล 2 โรง  และแนวโนมจะมีการทำงานในภาคบริการและอื่นๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะในชวงป 2561 – 2562 มีการเพิ่มขึ้นของคนมีงานทำจาก 128,100 คน เปน 162,010 คน 
หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 26.47 สำหรับอัตราการวางงานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงเพียง
เล็กนอยในชวง ป 2559-2562 คือเพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ +0.1 แตมีอัตราคงที่เมื่อเทียบกับป 2561 
คือ  รอยละ 0.3 

ตารางแสดงกำลังแรงงานเปนรายสาขาและอัตราการวางงานป 2557 – 2561 

หนวย : พันคน / (รอยละ) 
กำลังแรงงาน/ป พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 

กำลังแรงงานปจจุบันรวม 408.36 397.46 415.35 414.75 
ผูมีงานทำ 407.5 395.31 414.62 410.37 
     - ภาคเกษตร 203.39 220.89 236.95 204.56 
     - อุตสาหกรรม 43.85 54.8 49.56 43.8 
     - บริการและอื่นๆ 160.26 119.62 128.1 162.01 
อัตราการวางงาน 0.2 0.4 0.3 0.3 

 

 ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ 
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 6.8.1  อัตราการวางงาน 
 อัตราการวางงานในปที่ผ านมา จะพบวาอัตราการวางงานของจังหวัด
แผนภูมิแสดงอัตราการวางงานจังหวัดกาฬสินธุกาฬสินธุแตละไตรมาสจะปรับตัวสูงขึ้นและลดลง
ตามปจจัยในเรื่องฤดูกาลเปนหลัก เนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุเปนพื้นที่เกษตรกรรม ไตรมาส 1 เปนช
วงฤดูแลงนอกฤดูการเกษตร หรือนอกฤดูเก็บเกี่ยว สงผลใหแรงงานในภาคเกษตรของจังหวัดกาฬ
สินธุวางงานอัตราการวางงานในไตรมาส 1 คงที่และเริ่มสูงขึ้นในไตรมาส 2 เนื่องจากเปนชวงที่กําลัง
แรงงานใหมสําเร็จการศึกษาเริ่มเขาสู ตลาดแรงงาน สําหรับไตรมาส 3 เปนชวงฤดูการเกษตร 
ประกอบกับกําลังแรงงานใหมที่สําเร็จการศึกษาเริ่มเขาสูตลาดแรงงานจึงเปนปจจัยที่มีผลตออัตรา
การวางงานที่ลดลง และอัตราการวางงานจะเริ่มขยับตัวสูงขึ้นอีกเล็กนอยในไตรมาส 4 แตยังคงอยูใน
ระดับทรงตัว เนื่องจากไตรมาส 4 เปนชวงฤดูเก็บเกี่ยวยังตองใชแรงงานในภาคเกษตรกรรมอยูดังนั้น
อัตราการวางงานจึงเปนเครื่องชี้วัดที่เกี่ยวของกับปจจัยฤดูกาล นอกจากนี้อัตราการวางงานจะเกี่ยวข
องกับภาวะเศรษฐกิจและพื้นที่กลาวคือ แรงงานจะมีการเคลื่อนยายสูภาคเกษตรในไตรมาสที่เปนฤดู
เพาะปลูกจังหวัดที่ เป นพื้นที่การเกษตรจะมีอัตราการวางงานต่ำ ขณะที่จังหวัดในพื้นที่ของ
อุตสาหกรรมจะมีอัตราการวางงานสูง 
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สถานภาพแรงงาน กําลังคน
กําลังแรงงาน

ป จจุบัน
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิ ง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

388,679 219,017 169,662 386,932 221,739 165,193 401,360 228,202 173,158 411,164 227,125 184,039 397,034 224,021 173,013

388,679 219,017 169,662 386,393 221,379 165,014 401,135 227,976 173,158 410,645 227,125 183,520 396,713 223,874 172,838

ผูมีงานทํา 388,427 218,765 169,662 382,431 220,026 162,406 395,919 225,733 170,186 406,992 225,160 181,831 393,442 222,421 171,021

ผูวางงาน 252 252 0 3,961 1,353 2,609 5,215 2,243 2,972 3,653 1,965 1,688 3,270 1,453 1,817

กําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล 0 0 0 539 360 179 226 226 0 519 0 519 321 146 175

264,343 94,287 170,056 266,056 91,497 174,559 251,514 84,925 166,589 241,371 85,793 155,578 255,821 89,125 166,696

ทํางานบาน 99,526 3,112 96,414 111,067 5,263 105,804 102,406 4,359 98,047 93,930 4,935 88,996 101,732 4,417 97,315

เรียนหนังสือ 61,035 31,319 29,716 56,917 29,372 27,545 52,320 27,431 24,889 53,215 27,282 25,933 55,871 28,851 27,021

อื่นๆ 103,782 59,856 43,927 98,072 56,862 41,210 96,788 53,135 43,653 94,226 53,577 40,650 98,217 55,857 42,360

ประชากรอายุ 15 ป ข้ึนไป 653,022 313,304 339,718 652,988 313,236 339,752 652,874 313,127 339,747 652,535 312,918 339,617 652,855 313,146 339,709

ท่ีมา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแห งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

2563

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 เฉลี่ยท้ังป

กําลังแรงงานรวม

กําลังแรงงานปจจุบัน

ผูไมอยู ในกําลังแรงงาน

ตารางแสดงจำนวนผูมีงานทำเฉลี่ยในจังหวัดกาฬสินธุ จำแนกตามสถานภาพแรงงาน 
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ระดับการศึกษา สายการศึกษา รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

ไมไดเรียน 3,675 1,558 2,118 2,375 851 1,524 4,876 2,915 1,961 4,707 2,854 1,852 3,908 2,044 1,864

กอนประถมศึกษา 207,590 87,474 120,116 206,625 89,805 116,820 206,900 89,552 117,349 207,897 87,577 120,320 207,253 88,602 118,651

ระดับประถมศึกษา 156,379 80,988 75,391 166,304 86,234 80,070 169,261 82,835 86,426 159,336 78,841 80,495 162,820 82,225 80,595

ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน

114,523 64,367 50,155 103,018 55,731 47,287 114,936 62,239 52,697 122,341 68,376 53,965 113,704 62,678 51,026

สายสามัญ 85,685 42,668 43,017 94,740 43,698 51,042 87,781 43,436 44,346 82,880 42,341 40,539 87,772 43,036 44,736

สายอาชีวศึกษา 9,049 6,101 2,948 11,086 8,259 2,827 8,970 5,807 3,163 8,469 4,828 3,641 9,394 6,249 3,145

สายวิชาการ

ศึกษา

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สายวิชาการ 28,463 11,812 16,651 25,573 11,278 14,295 20,275 8,887 11,387 20,060 8,458 11,603 23,593 10,109 13,484

สายวิชาชีพ 30,784 11,741 19,044 24,916 11,113 13,803 24,245 11,821 12,424 31,479 12,967 18,512 27,856 11,910 15,946

สายวิชาการ

ศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย

16,874 6,595 10,279 18,097 6,267 11,830 15,630 5,635 9,995 15,365 6,675 8,690 16,492 6,293 10,198

การศึกษาอ่ืน ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ไมทราบ 0 0 0 254 0 254 0 0 0 0 0 0 63 0 63

653,022 313,304 339,718 652,988 313,236 339,752 652,874 313,127 339,747 652,535 312,918 339,617 652,855 313,146 339,709

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

2563

ไตรมาสท ี� 1 ไตรมาสท ี� 2 ไตรมาสท ี� 3 ไตรมาสท ี� 4 เฉลี�ยท ั�งปี

ระดับอุดมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

รวมทั้งส้ิน

ตารางแสดงจำนวนผูมีงานทำจำแนกตามระดับการศึกษา 
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 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 
             ประชากรสวนใหญของจังหวัดกาฬสินธุนับถือศาสนาพุทธ จึงมีวัดและสำนักสงฆใน
พุทธศาสนากระจายอยูทั่วไปในจังหวัดขอมูล ณ เดือน มิถุนายน 2563  จังหวัดกาฬสินธุ  มีวัด/
สำนักสงฆ จำนวนทั้งสิ้น 865 แหง ที่พักสงฆ 426 แหง พระสงฆ 4,642 รูป พุทธศาสนิกชน 
982,882 คน นอกนั้นเปน คริสตศาสนิกชนจำนวน 1,395 คน และอิสลาม จำนวน 62 คน  

ตารางแสดงขอมูลสำคัญทางพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมูลสำคัญ/ป พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 

จำนวนวัด/สำนักสงฆ (แหง) 777 817 843 859 865 
ที่พักสงฆ (แหง) 380 385 390 415 426 
วัดราง (แหง) 49 49 49 49 49 
พระสงฆ (รูป) 5,785 5,600 4,801 4,728 4,642 
จำนวนพุทธศาสนิกชน (คน) 983,336 982,282 983,159 982,878 982,882 

 

  7.2 ประเพณีและงานประจำป 
จังหวัดกาฬสินธุมีการสืบสานประเพณีทองถิ่นอีสาน “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” คำวา 

“ฮีต” คือคำวา จารีต และ “สิบสอง” หมายถึง สิบสองเดือน ดังนั้น 
“ฮีตสิบสอง”จึงหมายถึงประเพณีที่ชาวลาวในภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสตาง ๆ ทั้งสิบสองเดือน
ของแตละป เปนการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตรเขากับพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนา ขณะที่ “คองสิบสี่” เปนคำและขอปฏิบัติคูกับ “ฮีตสิบสอง”คำวา “คอง” แปลวา 
แนวทาง หรือ ครรลอง ธรรมเนียมประเพณี และ “สิบสี่” หมายถึง ขอวัตรหรือแนวทางปฏิบัติสิบสี่
ขอ ดั งนั้ น  “คองสิบสี่” จึงหมายถึง ขอวัตรหรือแนวทางที่ประชาชนทุกระดับ นับตั้ งแต
พระมหากษัตริย ผูมีหนาที่ปกครองบานเมือง พระสงฆ และคนธรรมดาสามัญพึงปฏิบัติสิบสี่ขอ 
  ประเพณีและงานประจำปที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ  มีดังนี ้

1)  ง า น ม า ฆ ปู ร มี  
ทวารวดีมิ่งหลา เมือง
ฟาแดดสงยางทะเลตุง
ห นึ่ ง เดี ย ว ใน อี ส าน 
ดวยแรงศรัทธา  ใน
พระพุทธศาสนาและ
ความศรัทธาในองค
พระธาตุยาคู ในชวง
เดือนกุมภาพันธ หรือ
ในชวงวันมาฆบูชาของ
ทุ ก ป  ช า ว จั ง ห วั ด
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กาฬสินธุจะรวมกันถักทอสาน ตุง หรือ ธุง แลวนำมาถวายตอองคพระธาตุยาคูที่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ
นับถือและศรัทธาเพื่อถวายเปนพุทธบูชาแดองคพระธาตุเนื่องในวันมาฆบูชา บริเวณพระธาตุยาคู 
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  สำหรับ “ตุง” หรือ “ธุง” ทำเปน 2 แบบ คือ แบบตุงผา และตุง
ใย ซึ่งชาวบานจะชวยกันประดิษฐลวดลายตุง ตอเติม โครงสรางซุมดานหนา ตั้งแตตุงใย ขนาดเล็ก 
ไปจนถึงตุงใยขนาดใหญ แสดงใหเห็นถึงความสามัคคี และพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตามความ
เชื่อของชาวอีสาน “ตุง” หรือ “ธุง” เปนสัญลักษณที่เปนสิริมงคล ความดีงาม เชื่อวาเมื่อไดถวายตุง 
จะเปนบันไดไปสูสวรรค 

 
            2)  งานประเพณีบุญบายศรีสู
ขวัญขาวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม
โพสพวัดเศวตวันวนาราม บานตอน ตำบล
เหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ ประเพณีบุญ
คูณลานเปนประเพณีของชาวอีสาน หรือ 
“ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่” เมื่อถึงเดือนยี่หรือ
เดือนสอง จะมีพิธีหรืองานบุญเพื่อเปนสิริ
มงคล คือ “บุญคูณลาน” บุญบายศรีสูขวัญ
ขาวคูณลาน ของชาวบานตอน ตำบลเหนือ 
ถื อ ว า เป น ป ร ะ เพ ณี ที่ ยิ่ ง ให ญ แ ล ะมี
เอกลั กษณ เฉพาะถิ่น  มี ความโดดเด น
แตกตางจากประเพณีบุญคูณลานทั่วไป 
โดยเฉพาะปราสาทรวงขาวที่เกิดจากแรงศรัทธา ถือวาเปนศิลปะแหงศรัทธาในพระแมโพสพที่เปยม
ไปดวยคุณคาและยังเปนสื่อสะทอนอันชัดเจนใหเห็นถึงเอกลักษณทางวิธีวัฒนธรรมไทยอีสาน โดย
การจัดสรางเปนปราสาทรวงขาวขนาดใหญสูงกวา 20 เมตร โดยอาศัยแรงศรัทธาจากชุมชนรวมกัน
สรางปราสาทและนำมัดรวงขาวมาประดับตกแตง ใชเวลากวา 3 เดือนจึงสำเร็จเปนปราสาทรวงขาว
อันวิจิตรสวยงามเพื่อใชในการประกอบพิธีกรรมบุญคูณลาน เปนศิลปะแหงศรัทธาในพระแมโพสพที่
เปยมคุณคาและหาชมไดยาก 

 3) ประเพณีวัฒนธรรม
ผูไทบุญบั้งไฟตะไลลาน บานกุด
หวา ตำบลกุดหวา อำเภอกุฉิ
นารายณจังหวัดกาฬสินธุ เปน
ประเพณีที่สะทอนวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของชาวอีสานเปนบุญประเพณี
การขอฟ าขอฝน เพื่ อทำการ
เกษตรกรรมในการเพาะปลูกขาว
ประจำป การจุดบั้งไฟตะไลลาน
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บูชาพญาแถน เปนการสืบสานงานวัฒนธรรมผูไท เสริมสรางความสมานสามัคคี ความเขมแข็งของ
ชุมชน และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม มีลักษณะเฉพาะตัวของบั้งไฟเปนเอกลักษณ
แหงเดียวของภาคอีสาน คือ ตัวกระบอกของบั้งไฟ ทำดวยเหล็กบรรจุดินประสิว ยาวตั้งแต 3-6 เมตร 
และชิ้นประกอบอีกสวนก็คือ ไมไผสานซึ่งลอมรอบตัวกระบอกบั้งไฟ อันเปนเอกลักษณของบั้งไฟ
ตะไลลาน บานกุดหวาเปนหมูบานที่มีการผลิตตะไลหมูบานเดียวในประเทศไทย แตละปก็ไดจัดงาน
ประเพณีนี้ขึ้นมา ดวยทีมชางทำตะไลยักษที่มีความชำนาญและมีชื่อเสียง เริ่มจากการทำ บั้งไฟตะไล
หมืน่ เปนบั้งไฟตะไลแสน และในท่ีสุดจึงไดมีการสรางบั้งไฟตะไลขนาดใหญหรือ บั้งไฟตะไลลาน  

4.)  ป ระเพ ณี ตั กบ า ต ร เท โร
โรหณะ เปนประเพณีทำบุญตัก
บ าต ร ใน วั น ออ กพ รรษ าแด
พระสงฆ จำนวนหลายรอยรูป
เดินที่ลงมาจากบันไดยอดเขาภู
สิ งห  จำนวน  654 ขั้ น  พรอม
ขบ วน อั ญ เชิ ญ พ ระพุ ท ธ รู ป 
เทวดา นางฟา ตามความเชื่อของ
พุทธศาสนิ กชนที่ ว า วันออก
พรรษาเปนวันที่พระพุทธเจา
เสด็ จ กลั บ ล งม าจากสวรรค  
หลั งจากไปเทศนาโปรดพุทธ
มารดามาจากบันไดสวรรค มีประชาชนจากจังหวัดกาฬสินธุ รอยเอ็ด อุดรธานี และพุทธศาสนิกชน
ในจังหวัดใกลเคียงมารวมทำบุญตักบาตรเปนจำนวนมาก ตลอดระยะทางกวา 2 กิโลเมตรของถนน
สายบุญแหงนี้  การจัดงานเพื่อสงเสริมสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป และสงเสริมการทองเที่ยวนวัตวิถี ใหประชาชนไดมีโอกาสทำบุญตักบาตร และสรางความ
อบอุนในครอบครัว นอกจากนี้มีกิจกรรมตาง ๆ มากมาย เชน การจำหนายสินคา OTOP ของ
อำเภอสหัสขันธ กิจกรรมบำเพ็ญบุญ ตักบาตรวันเกิด ตักบาตร 108 การแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบานกาฬสินธุ การประกวดขับรองสรภัญญะประเภทเยาวชน และประชาชนทั่วไป การปฏิบัติ
ธรรม 

5)  งานมหกรรมโปงลาง แพ รว า จ ังหว ัด
กาฬสินธุ เปนงานประเพณีทองถิ่นของจังหวัด
ที ่จ ัดเป นประจำท ุกป  เป นที ่รู จ ักก ันอย าง
แพรหลาย ประชาชนและนักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทยชาวตางประเทศตางใหความสนใจกับงาน
เทศกาลนี้ โดยในแตละปจะเดินทางมาเที่ยว
ชมและเลือกซื ้อสินคาพื ้นเมืองเลื ่องชื ่อของ
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จังหวัดไปปละเปนจำนวนมาก เปนการสงเสริมรายไดอุตสาหกรรมทองถิ ่นอีกทางหนึ ่งด วย 
วัตถุประสงคหลักของงานนี้มุงเผยแพร ฟนฟู อนุรักษศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของทองถิ่น เพื่อสนับสนุนเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีและผลงานของสวนราชการทั้งภาครัฐ
และเอกชนของจังหวัดแกประชาชนผูสนใจทั่วไป จุดเนนสำคัญของงานคือขบวนแหในพิธีเปดงานที่
มโหฬารที ่แสดงใหเห็นถึง ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถิ ่นที ่สรางขึ ้นจากคำขวัญของจังหวัด
กาฬสินธุที่วา "หลวงพอองคดำลือเลื่อง เมืองฟาแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรม ผูไทย ผา
ไหมแพรวา ผาเสวยภูพานมหาธารลำปาว ไดโนเสารสัตวโลกลานป"  
 

              6 )   ป ร ะ เพ ณี
แ ข ง ขั น เรื อ ย า ว ชิ ง ถ ว ย
พ ร ะร า ช ท า น จั ด ขึ้ น เป น
ประจำทุกปในชวงกอนออก
พ รรษ าโดยจั ด แข งขั น  ณ 
สนามแขงเรือบริเวณสะพาน
ข าม ล ำน้ ำป าว เขต ติ ด ต อ
ระหวาง อำเภอกมลาไสยไป
ตัวเมืองกาฬสินธุ  ถนนสาย
กาฬสินธุ-รอยเอ็ดมีเรือแชมป
จากลุมน้ำตาง ๆ ทั่วประเทศ

และเรือจากประเทศลาวมารวมแขงขันชิงถวยพระราชทานกันอยางคึกคัก  เปนการจัดงานเพื่อ
อนุรักษประเพณีแขงเรือยาวในลำน้ำปาวที่สืบทอดกันมากวา 30 ป เปนการสงเสริมทองเที่ยวและ
ยกระดับการแขงขันเรือยาวอำเภอกมลาไสย เปนงานระดับประเทศ โดยเรือที่เขาแขงขันมีหลาย
ประเภท เชนประเภทเรือยาวใหญขนาด 47-55 ฝพายประเภทเรือยาวกลางทั่วไปขนาด 40 ฝพาย
ประเภทเรือยาวเล็กทั่วไปขนาด 8-10 ฝพายผูชนะชนะเลิศไดรับถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระ
นางเจาฯ สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอม
เงินรางวัลนอกจากนี้ภายในงานจะจำหนายสินคาโอท็อปของจังหวัดกาฬสินธุอีกดวย 
 
       7) งานนมัสการพระธาตุพนมจำลอง 
อำเภอหวยเมก็ 
ประเพณีนี้จัดขึ้น เพื่อเปนการแสดงความ
เคารพสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระ
อ ร หั น ต ธ า ตุ  ส ง เ ส ริ ม ท ำ นุ บ ำ รุ ง
พระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามของทองถิ่น นับเปนหนึ่งใน
ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ของ จังหวัด
กาฬสินธุโดยจัดงาน ณ บริเวณพุทธมณฑล 
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วัดปาธรรมพิทักษ ตำบลหวยเม็ก อำเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุเปนประจำทุกปในเดือนกุมภาพันธ 
ภายในงานมีการจัดริ้วขบวนแหรอบอำเภออยางอลังการ พิธีสูขวัญขาว บวงสรวงองคพระธาตุพนม
จำลอง พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอุรังคธาตุ และพระอรหันตธาตุ โดยจะมีคณะกงสุลใหญ 
สปป.ลาว และอินโดนีเซียมารวมงาน 
 

8)  งานมหกรรมเส็งกลองรองคำ แขงขัน

ประชันกลองพื้นบานอีสานกลองเส็งเปน

กลอง ที่มีมาแตโบราณ นิยมเลนกันในงาน

บุญประเพณีตางๆเชน บุญบั้งไฟ บุญผะเหวด 

บุญแขงเรือ ซึ่งนิยมตีเปนกลองคู แตถาตีเพื่อ

การแขงขันจะแขงขันโดยการวัดระดับความ

ดังของเสียง จึงเรียกวาเส็งกลอง ซึ่งคำวาเส็ง

หมายถึงการแขงขัน“งานมหกรรมเส็งกลอง

รองคำ แขงขันประชันกลองพื้นบานอีสาน” เปนประเพณีที่จัดขึ้น โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 5-7 

กุมภาพันธ เปนประจำทุกป เพื่ออนุรักษสืบสานภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเปนการ

สงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสรางความรักความเขมแข็งความสามัคคีใหคนใน

ชุมชนตลอดจนเปนการสรางรายได ใหกับประชาชนในพื้นที่กิจกรรมในงานมีขบวนแหกลองเส็ง 

กลองยาว ธิดากลองเส็ง ขบวนฟอนรำ การแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงจากตำบลตางๆ ใน

อำเภอรองคำ และการแสดงโชวฟอนรำ การเตนบาสโลบ การแสดงกลองยาว พรอมกับการแขงขัน

ประชันกลองเส็งหนาแคบ และการแขงขันกลองเส็งหนากวาง ซึ่งจะมีคณะกลองจากทั่วภาคอีสาน

และประเทศเพ่ือนบาน สปป.ลาวเขารวมจำนวนมาก  

 7.3  ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น  
 7.3.1  ภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ  ไดแก    
 7.3.1.1ก า ร ท อ ผ า ไ ห ม
แพรวา เปนผาทอมืออันเปนเอกลักษณของชาวผูไทย
หรือภูไท การทอผาแพรวามีมาพรอมกับวัฒนธรรม
ของชาวภู ไท ซึ่ งเปนชนกลุมหนึ่ งที่มีถิ่นกำเนิดใน
บริเวณแควนสิบสองจุไทย (ดินแดนสวนเหนือของลาว
และเวียดนาม ติดกับดินแดนภาคใตของจีน) อพยพ
เคลื่อนยายผานเวียดนาม ลาว แลวขามฝงแมนํ้าโขง 
เขามาตั้งหลักแหลงอยูแถบเทือกเขาภูพาน ทางภาค
อีสานของไทย ซึ่งสวนใหญอยู ในจังหวัดกาฬสินธุ  
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นครพนม มุกดาหาร สกลนคร โดยยังคงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ การแตงกาย และการ
ทอผาไหม ที่มีภูมิปญญาในการทอดวยการเก็บลายจากการเก็บขิด และการจกที่มีลวดลายโดดเดน 
นับเปนภูมิปญญาที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษและพัฒนามาอยางตอ เนื่อง ผาแพรวาจึง
เหมือนเปนสัญลักษณของกลุมชนที่สืบเชื้อสายมาจากกลุมผูไท โดยผูหญิงจะถูกฝกทอผามาตั้งแต
อายุ 9 – 15 ป ชาวผูไทยที่ทอผาแพรวาสวนใหญจะอยูที่บานโพน อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ 
ประกอบกับการเลือกใชเสนไหมนอยหรือไหมยอดที่มีความเลื่อมมัน ผาไหมแพรวาจึงถือวาเปน
ของลํ้าคา และมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของชาวผูไทยอยางผาแพรวา มีความหมายรวมกันวาผาทอ
เปนผืนที่มีขนาดความยาว 1 วา หรือ 1ชวงแขน ใชสำหรับคลุมไหลหรือหมสไบเฉียง ที่เรียกวาผา
เบี่ยงของขาวผูไทย ซึ่งใชในโอกาสที่มีงานเทศกาลบุญประเพณี หรืองานสำคัญอื่น ๆโดยประเพณีทาง
วัฒนธรรมของหญิงสาวชาวภูไทย จะตองยึดถือปฏิบัติคือ จะตองตัดเย็บผาทอ 3 อยางคือ เสื้อดำตำ
แพร (หมายถึงการทอผาแพรวา) และซิ่นไหมผาแพรวา มีความหมายตามรูปศัพทซึ่งเปนคำผสม
ระหวางคำมูล 3 คำคือ ผา หมายถึง วัสดุอยางหนึ่งที่ลักษณะเปนผืน ไดจากการเอาเสนไยของฝาย 
ไหม ปาน ปอ ฯลฯ ซึ่งผานกรรมวิธีหลายอยาง เปนตนวาการปน เสนใยทำเปนดาย ยอมสี ฟอกสี 
การฟนเกลียว การเคลือบผิว ฯลฯ แลวนำมาทอเขาดวยกันใหเปนผืน มีขนาดความกวาง ความยาว 
แตกตางกันไปตามความตองการใชสอยประโยชน เมื่อทอเสร็จเปนผืนแลว จะเรียกชื่อแตกตางกัน
ออกไปตามชื่อวัสดุที่นำมาใชถักทอ เชน ถาทอจากใยฝาย เรียกวาผาฝาย หรือถาทอจากเสนใยไหม 
เรียกวาผาไหมแพร หรือ แพ (ภาษาอีสาน) หมายถึง ผาที่ยังไมไดแปรรูปใหเปนเสื้อ หรือซง (โสง
หรือกางเกง) คือยังมีลักษณะเปนผืนผาที่เสร็จจากการถักทอ มักเรียกชื่อแตกตางกันออกไปตาม
ลักษณะวัสดุที่ใช เชน แพรไหม แพรฝาย แพรอีโป เปนตนวา หมายถึง มาตราวัดความยาวอยางหนึ่ง 
ไดจากการกางแขนทั้ง 2 แขนออกไปจนสุดแลวทาบกับสิ่งที่ตองการวัดขนาดความยาว ดวยการทาบ
ลงไปใหแขนตรงเปนเสนขนาน ทำอยางนี้แตละครั้งเรียกวา 1 วา (ตอมาปรับปรุงมาตราวัดนี้ใหมวา 
1 วา มีขนาดเทากับ 4 ศอก ดังนั้นคำวา ผาแพรวา จึงมีความหมายรวมกันวา ผาทอเปนผืนที่มีขนาด
ความยาว 1 วาหรือ 1 ชวงแขนผาแพรวาไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากโครงการศูนยศิลปาชีพ
พิเศษในสมเด็จ พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวอำเภอคำมวง เมื่อ
ป 2520 ไดทอดพระเนตรเห็นชาวภูไทบานโพน แตงตัวโดยใชผาแพรวาหมตามแบบสไบเฉียง หรือ
เรียกวาผาเบี่ยงทรงสนพระทัยมาก จึงโปรดใหมีการสนับสนุน และไดมีพระราชดำริใหขยายหนาผา

ใหกวางขึ้น เพื่อที่จะนำไปใช เปนผาผืน
สำหรับตัดเสื้อผาได อีกทั้งพัฒนาลวดลาย
ใหเหมาะสมตามความตองการของตลาด 
การพัฒนาการทอผาแพรวา เกิดขึ้นเพราะ
พ ระบ ารมี ข องสม เด็ จพ ระน าง เจ าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงทอดพระเนตร
เห็นความงาม และคุณคาแหงศิลปะชิ้นนี้ใน
ครั้งนั้น 
ลวดลายและกรรมวิธีการทอลวดลายผา
แพรวา นับเปนผามรดกของครอบครัว โดย
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ในแตละครัวเรือนจะมีผาแซว ซึ่งเปนผาไหม สวนใหญทอพื้นสีขาว ขนาดประมาณ 25 x 30 
เซนติเมตรมีลวดลายตางๆเปนตนแบบ ลายดั้งเดิมแตโบราณ ซึ่งทอไวบนผืนผาที่สืบตอมาจากบรรพ
บุรุษ บนผาแซวผืนหนึ่งๆ อาจมีลวดลายมากถึงประมาณกวา 100 ลาย การทอผาจะดูลวดลายจาก
ตนแบบในผาแซว โดยจะจัดวางลายใดตรงสวนไหนหรือใหสีใด ขึ้นอยูกับความตองการของผูทอ เกิด
เปนเอกลักษณของผาแพรวาจากการวางองคประกอบของลวดลายตนแบบ และการใหสีสันของผูทอ
ลวดลายของแพรวา มีลักษณะคลายคลึงกับลายขิดอีสาน แตกตางกันบางที่ความหลากหลายของ
สีสันในแตละลวดลาย แตมีลักษณะรวมกันคือ ลายหลักมักเปนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนซึ่งเปน
โครงสรางพื้นฐานของลายผา สวนสีสันบนผาแพรวาแตเดิมนิยมพ้ืนสีแดงคลํ้า ยอมดวยครั่งมีลายจกสี
เหลือง สีนํ้าเงิน สีขาว และสีเขียวเขม กระจายทั้งผืนผาสอดสลับในแตละลาย แตละแถวลวดลายที่
ปรากฏบนผาทอแพรวาที่ถือวาเปนเอกลักษณของผาประเภทนี้ ซึ่งจะประกอบดวยตัวลาย ทั้งหมด 
3 สวน ดังนี ้
 1) ลายหลัก คือลายที่มีขนาดใหญ ซึ่งปรากฏอยูในพื้นที่สวนใหญของ
ลายผาในแนวนอนลายหลักแตละลายมีความ กวางของลายสมํ่าเสมอกัน คือกวางประมาณแถวละ 8 
– 12 เซนติเมตร ในแพรวาผืนหนึ่งๆ จะมีลายหลักประมาณ 13 แถว ลายหลักตางๆ เชน ลายนาค 
ลายสี่แขน ลายพันธุมหา ลายดอกสา ฯลฯ สวนประกอบสำคัญของลายหลัก คือ ลายนอก ลายใน 
และลายเครือ ลายนอก คือสวนที่มีลักษณะเปนตารางสามเหลี่ยมประกอบ 2 ขางของลายใน มี
ลวดลายครึ่งหนึ่งของลายใน ตลอดความกวางของผืนผา ลายใน คือสวนที่อยูตรงกลางของแถวหลัก 
มีลวดลายเต็มรูปอยูในกรอบสี่เหลี่ยมขนม เปยกปูน ตลอดความกวางของผืนผาเชนกัน ลายเครือ คือ
สวนที่อยูในกรอบแถวบนของกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ในแตละแนวมี กึ่งกลางของลายหลักเปน
สวนยอดของลายเครือ 
 2) ลายคั่น หรือลายแถบ คือลายที่มีขนาดเล็กอยูในแนวขวางผืนผา 
ความกวางของลายประมาณ 4 – 6 เซนติเมตร ทำหนาที่เปนตัวแบงลายใหญออกเปนชวงสลับกันไป 
เชน ลายตาไกลายงูลอย ลายขาเข ฯลฯ 
 3) ลายชอปลายเชิง หรือลายเชิงผา คือลายที่ปรากฏอยูตรงชวง
ปลายของผาทั้ง 2 ขาง ทอติดกับลายคั่น ทำหนาที่เปนตัวเริ่มและตัวจบของลายผา มีความกวาง
ประมาณ 4 – 10 เซนติเมตร เชน ลายชอขันหมาก ลายดอกบัวนอย ฯลฯ 
 สวนประกอบของผาแพรวาผาแพรวา เปนผาทอจากเสนใยไหม ที่มี
ลักษณะลวดลายผสมกันระหวางลายขิดและจกบนผืนผา ในกระบวนการขิดจะใชวิธีเก็บลายขิดบน
ผาผืนเรียบ ใชไมเก็บขิด คัดเก็บขิดยกลาย โดยตองนับจำนวนเสนไหม แลวใชไมลายขิดสายเปนลาย
เก็บไว ในการทอเก็บลายจะแบงเปนชวง แตละชวงเก็บลายไมเหมือนกัน สวนที่อยูตรงปลายตอกับ
ผาเรียบ เปนการเก็บขิดดอกเล็ก สวนตอไปเปนการเก็บขิดดอกใหญ เรียกวา “ดอกลายผา” ใชไมใน
การเก็บลายตางกันสวนกรรมวิธีการจก ซึ่งคือกรรมวิธียกเสนดายยืน แลวสอดเสนไหมสีซึ่งเปนเสน
พุงพิเศษเขาไปในผืนผา ทำใหเกิดลวดลายผาที่ตองการ การทอแพรวาแบบผูไทแทนั้น จะไมใช
อุปกรณอื่นชวย ไมวาจะเปนเข็ม ไม หรือขนเมน แตจะใชนิ้วกอยจกเกาะเกี่ยว และสอดเสนไหมสีซึ่ง
เปนเสนพุงพิเศษแลวผูกเก็บปมเสนดายดานบน เพื่อใหเกิดลวดลาย โดยใชการเกาะลายดวยนิ้วกอย
ตลอด จากริมผาขางหนึ่งไปยังอีกขางหนึ่งตลอดทั้งแถว 
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 จุดเดนและความเปนเอกลักษณของผาแพรวา คือ ลวดลายสีสัน 
และความมีระเบียบ ความเรียบ ความเงางามของผืนผา ในผาแพรวาผืนหนึ่งจะมีอยูประมาณ 10 
หรือ 12 ลาย ใชเสนไหมในการทอตั้งแต 2-9 สี สอดสลับในแตละลายแตละแถว ลวดลายที่ปรากฏ

จะประณีตเรียบเนียนเปนเนื้อเดียวกัน
ตลอดทั้งผืนผาลักษณะของ ลายผาของ
แพรวาที่ ทอในปจจุบั น  แบ งเป น  3 
ประเภทใหญๆไดแก ผาแพรวาลายลวง 
ผาแพรวาลายจก และผาแพรวาลาย
เกาะผาแพรวาลายลวง หมายถงึ ผาแพร
วาที่มีลวดลายเรียบงาย มี 2 สี สีหนึ่ง
เปนสีพื้น อีกสีหนึ่งเปนลวดลายผาแพร
วาลายจก หมายถึง ผาแพรวาลายลวง ที่

มีการเพิ่มความพิเศษโดยการจกเพิ่มดอกเขาไปในลายลวงบนผืนผา เพื่อแตมสีสันใหสวยงามยิ่งขึ้น 
แตสีจะไมหลากหลายสดใสเหมือนแพรวาลายเกาะผาแพรวาลายเกาะ หมายถึงผาแพรวาที่มีลวดลาย

และสีสันหลายสี เกาะเกี่ยวพันกัน ไป 
ลวดลายที่ ใชทอแพรวาลายเกาะ สวน
ใหญเปนลายดอกใหญ ซึ่งเปนลายหลัก
ของการทอผาแพรวา อาจจะทอไมใหซํ้า
ลายกันเลยในแตละแนวก็ไดการนำไปใช
ประโยชน แตโบราณนิยมเพื่อนำไปใช
เปนผาหมตัว โดยหมเฉียงบาหรือหม
เคียนนอก ฯลฯ และใชปูสำหรับกราบ
พระ นิยมใชคูกับแพรมนซึ่งมีขนาดเล็ก
กวา ทำเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีชายครุย

ทั้ง 2 ดาน ใชสำหรับคลุมศีรษะหรือเปนผาเช็ดหนา ปจจุบันมีการทอเปนผาผืนหนากวาง สำหรับตัด
เปนเสื้อผาสวมใส 
 
  7.3.1.2  โปงลาง นิยมทำ
จากไมมะหาด หรือไมหมากเหลื้อม เพราะเปนไมที่มี
ความอยูตัวมากกวาไมอื่นๆ วิธีการทำเอาไมมาถาก
เหลาใหไดขนาดลดหลั่นกันตามเสียง ที่ตองการใน
ระบบ 5 เสียง โปงลาง 1 ชุดจะมีจำนวนประมาณ 12 
ลูก ใชเชือกรอยรวมกันเปนผืน เวลาตีตองนำปลาย
เชือกดานหนึ่งไปผูกแขวนไวกับเสาในลักษณะหอยลง
มา สวนปลายเชือกดานลางจะผูกไวกับขา หรือเอวของ
ผูตี วิธีการเทียบเสียง โปงลาง ทำโดยการเหลาไมใหได
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ขนาด และเสียงตามตองการ ยิ่งเหลาใหไมเล็กลงเทาใดเสียงก็จะยิ่งสูงขึ้น ซึ่งแตกตางจากระนาดใน
ปจจุบัน ที่มีเจ็ดเสียง และมีการปรับแตงเทียบเสียงดวยการใช ตะกั่วผสมขี้ผึ้ง ถวงใตผืนระนาด 
เพื่อใหไดระดับเสียง และคุณภาพเสียงที่ตองการ การบรรเลงหมากกลิ้งกลอม หรือโปงลาง นิยมใชผู
บรรเลงสองคนตอเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้น แตละคนใชไมตี 2 อัน การเรียกชื่อเพลงที่บรรเลงดวยโปงลาง
มักจะเรียกตามลักษณะและลีลาของเพลงโดยการสังเกตจากสภาพของธรรมชาติที่อยูรอบ ๆ ตัว เชน 
เพลง "ลายนกไซบินขามทุง" หรือเพลง "ลายกาเตนกอน" เปนตน 
   โปงลางนั้นนอกจากจะใชบรรเลงตามลำพังแลว ยังนิยมใช
บรรเลงเปนวงรวมกับ เครื่องดนตรีอื่น ๆ เชน พิณ แคน กลอง เพื่อการฟงและใชบรรเลง
ประกอบการฟอนพื้น บานอีสานไดเปนอยางดี ตอมาภายหลัง อาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี ซึ่งเปนศิลปน
แหงชาติ ไดประยุกตวงโปงลางขึ้นใหม โดยนำกระดึงผูกคอวัวที่เปนโลหะมาแขวนเรียงแทนลูก
โปงลางเดิมที่ทำดวยไม ทำใหเกิดมิติของเสียงที่แตกตางจากการบรรเลงโปงลางแบบเดิม นับเปน
ตนแบบของ การพัฒนาโปงลางในระยะตอมา เชน การทำลูกโปงลางดวยแผนทองเหลืองขนาดตาง 
ๆ รวมถึงการนำเอาไมไผมาเหลาใหมีขนาดลดหลั่นกัน ทำใหไดเสียงที่ทุมและนุมนวลขึ้น  
 ตนกำเนิดโปงลาง โปงลาง บางแหงเรียกวา หมากกลิ้งกลอม 
หมากเตอะเติน เปนเครื่องดนตรีที่พัฒนามาจาก "เกราะลอ" หรือ ขอลอ คำวา "โปงลาง" นี้ ใชเรียก
ดนตรีชนิดหนึ่ง ที่มีการเลนแพรหลายทางภาคอีสานตอนกลางและตอนเหนือบางสวน โดยเฉพาะ
จังหวัดกาฬสินธุ มีการเลนแพรหลายมาก เพราะเปนที่กำเนิดโปงลาง ความหมายของโปงลางนั้นมา
จากคำ 2 คำ คือ คำวา "โปง" และ "ลาง" 
          โปง เปนสิ่งที่ ใชตีบอกเหตุ เชน ตีในยามวิกาลแสดงวามี
เหตุราย ตีตอนเชากอนพระบิณฑบาตใหญาติโยมเตรียมตัวทำบุญตักบาตร และ ตีเวลาเย็นเพื่อ
ประโยชนใหคนหลงปากลับมาถูก เพราะเสียงโปงลางจะดังกังวาลไปไกล (สมัยกอนใชตีในวัด) สวน
คำวา ลาง นั้น หมายถึง ลางดี ลางราย โปงลางนั้นกอนที่จะเรียกวา โปงลาง มีชื่อเรียกวา "เกราะลอ" 
ซึ่ง เกราะลอ มีประวัติโดยยอคือ ทาวพรหมโคตร ซึ่งเคยอยูประเทศลาวมากอนเปนผูที่คิดทำเกราะ

ลอขึ้นโดยเลียนแบบ "เกราะ" ที่ใชตี
ตามหมูบานในสมัยนั้น เกราะลอทำ
ดวยไมหมากเลื่อม (ไมเนื้อออน สี
ขาว มีเสียงกังวาล ) ใชเถาวัลยมัด
รอยเรียงกัน ใชตีไลฝูงนก กา ที่มา
กินขาวในไร ในนา ตอมาทาวพรหม
โคตร ไดยายมาอยูที่บานกลางหมื่น 
อ ำ เภ อ เมื อ งก าฬ สิ น ธุ  จั งห วั ด
กาฬสินธุ  และไดถายทอดการตี

เกราะลอใหแกนายปาน นายปานไดเปลี่ยนเกราะลอ จากเดิมมี 6 ลูก เปน 9 ลูก มี 5 เสียง คือ เสียง 
โด เร มี ซอล และ ลา เมื่อนายปานเสียชีวิต นายขานนองนายปานไดรับการถายทอดการตีเกราะลอ 
และนายขานนี่เองที่เปนคนถายทอด การตีเกราะลอใหกับศิลปนแหงชาติผูพัฒนาโปงลางใหเปน
เครื่องดนตรีที่ใครๆก็รูจัก นายเปลื้อง ฉายรัศมี เนื่องจากเกราะลอใชสำหรับตีไล ฝูงนก กา ที่มากิน
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ขาวในไรนา ดังนั้น จึงมีเกราะลออยูในทุกโรงนา (อีสานเรียกวา เถียงนา) เมื่อเสร็จจากภาระกิจในนา
แลว ชาวนาจะพักผอนในโรงนาและใชเกราะลอเปนเครื่องตี เพื่อเปนการพักผอนหยอนใจ โดย
เกราะลอนี้จะตีนอกหมูบานเทานั้น เพราะมีความเชื่อวา ถาตีในหมูบานจะเกิดเหตุการไมดี เชน ฟา
ฝนจะไมตกตองตามฤดูกาล เปนตน 
          การเรียนการตีเกราะลอในสมัยกอน เปนการเลียนแบบ คือเปนการเรียนที่ตองอาศัยการจำ
โดยการจำทำนองของแตละลาย เกราะลอที่มี 9 ลูกนี้จะเลนได 2 ลายคือ ลายอานสือใหญ (อาน
หนังสือใหญ) และลายสุดสะแนน (เชนเดียวกับลายแคนและลายพิณ ดังนั้นเมื่อนำมาเลนผสมผสาน
กันจึงไดอรรถรสยิ่งนัก)  

 
ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปนแหงชาติ 
ประวัติ  
          นายเปลื้อง ฉายรัศมี เกิดวันที่ 
25 ตุลาคม พ.ศ. 2475 ตำบลมวงนา 
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ เปนบุตร
ของนายคง นางนาง ฉายรัศมี  จบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จาก
โรงเรียนบานนา ตำบลมวงนา อำเภอ
เมื อง จั งห วัดกาฬสิน ธุ  สมรสครั้ ง
สุดทายกับนางยุพิน ฉายรัศมี เมื่อป  
พ.ศ. 2519 มีบุตรชาย 2 คน บุตรธิดา 

1 คน ปจจุบันอยูบานเลขที่ 157 หมู 13 บานโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  
ผลงาน/เกยีรติประวัต ิ
          นายเปลื้อง ฉายรัศมี เปนนักดนตรีอีสานที่มีความสามารถเปนพิเศษคือ สามารถเลนสอน
และทำเครื่องดนตรีอีสานไดทุกชนิดที่สำคัญที่สุดคือ นายเปลื้อง ฉายรัศมี เปนผูที่ไดศึกษาคนควา
ปรับปรุงและพัฒนาโปงลางมาตลอดระยะเวลา 40 ป จนทำให กอลอ (เกราะลอ) ซึ่งแตเดิมเปนเพียง
กระบอกไมที่ใชตีไลนกกาตามหัวไรปลายนา หรือขอลอที่ใชตีบอกเวลา บอกเหตุในหมูบานธรรมดา
กลายมาเปนเครื่องดนตรีธรรมชาติที่ทรงไวซึ่งคุณคาแหงความบริสุทธิ์และงดงาม ทั้งยังนำความ
ภาคภูมิใจและหวงแหนมาสูชาวเมืองกาฬสินธุดวย "โปงลาง" ไดกลายเปนสัญลักษณของจังหวัด
กาฬสินธุในลักษณะของมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำคา ดวยเหตุนี้นายเปลื้อง ฉายรัศมี จึงไดรับยกยอง
เชิดชูเกียรติเปน ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบาน) ประจำป พ.ศ. 2529  
          จากการบอกเลาของนายเปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรี 
พื้นบานวา โปงลางนั้นบางแหงจะเรียกวา หมากกลิ้งกลอม หมากเดอะเดิน เปนเครื่องดนตรีที่ พัฒนา
มาจาก "เกราะลอ" หรือ "ขอลอ" เดิมทีเทาพรมโครตไดอพยพมาจากประเทศลาว เขามาอยูฝงไทย 
ไดคิดทำเกราะลอโดย คิดเลียนแบบจากเกราะที่ใชตตีามหมูบาน เมื่อผูใหญบานตองการเรียกลูกบาน
มาประชุม แจงเหตุตางๆ โดยนำเกราะลอที่ทำจากไมเหลื้อมมัดเรียงกันดวยเถาวัลย มีอยู 6 ลูก 5 
เสียง มีเสียง ซอล ลา โด เร มี (ซอลสูง) เพื่อตีไลฝูงนกกาที่มากินขาวในไรนาตอมาทาวพรมโครตได
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ยายมาอยูบานกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ไดถายทอดการตีเกราะลอใหแกนายปาน 
ตอมานายปานเสียชีวิตลง นายขาน ผูเปนนองชายไดสืบตอการตีเกราะลอมาและไดถายทอดให นาย
เปลื้อง ฉายรัศมี ซึ่งไดทำการปรับปรุงการทำเกราะลอ โดยใชไมหมากหาดซึ่งเปนไมเนื้อแข็ง เวลาตี
แลวไมบวมงาย มีเสียงดังกังวาน มีการเพิ่มลูกจาก 9 ลูก เปน 12 ลูก และ 13 ลูก เพิ่มจาก 5 เสียง 
เปน 6 เสียง พรอมกับคิดลายใหมๆ เพิ่มขึ้นคือ ลายอานหนังสือใหญ ลายอานหนังสือ นอย ลายสุด
สะแนน ลายสรอยและลายเซ และไดเปลี่ยนชื่อจากเกราะลอมาเปน "โปงลาง" แลวนำโปงลางมาเลน
รวมวงกับดนตรีอีสานชนิดอื่น เชน แคน ซอ พิณกลอง หมากกั๊บแกบ ไห เกิดความไพเราะและไดรับ
ความสนใจจากผูที่ไดชมทั่วไป 
          ทำนองลายโปงลางที่บรรเลงนั้น ไดจากการเลียนเสียงธรรมชาติและชีวิตความเปนอยู
ประจำวันของชาวอีสาน เชน 
 1. ลายลมพัดพราว ลีลาของเพลงแสดงถึง เสียงลมที่พัดมาถูกใบมะพราวจะแกวงสะบัดตาม
แรงลมกลายเปนเสียงและลีลาที่นาฟงยิ่ง 

2. ลายโปงลาง ลีลาของเพลงนี้จะทำใหผูฟงนึกถึงเสียงกระดิ่งผูกคอวัวที่ดังอยูไมขาดระยะ
มองเห็นวัดเดินตามกันเปนทิวแถวขามทุง  

3. ลายชางขึ้นภู ลีลาของเพลงจะมีความเนิบชาสงางาม เหมือนลีลาการเดินของชาง ที่กำลัง
เดินขึ้นภูเขาสูง ดวยความเนิบชาสงางาม  

4. ลายแมงภูตอมดอก ลีลาของเพลงจะทำใหมองเห็นภาพของแมลงภู ที่บินวนเวียน ดูดน้ำ
หวานจากเกษรดอกไมเปนหมูๆ พรอบกับสงเสียงรองดวยความสดชื่น รื่นเริง  

5. ลายนกไซบินขามทุง ลีลาของเพลงบรรยายถึงลีลาของนกที่บินเปนหมูขามทองทุง อัน
เขียวขจีดวยนาขาว 

6. ลายแมฮางกลอมลูก ลีลาของเพลงสะทอนใหเห็นถึงความอางวางวาเหวของหญิงที่ถูก
สามีทอดทิ้งตองกลอมลูกอยูเดียวดาย ตามลำพัง 

7. ลายภูไทยเลาะตูบ ลีลาของเพลงแสดงถึงภาพชีวิตของหนุมชาวภูไทที่มักจะแวะเวียนไป
พูดกับหญิงสาวตามบานตางๆ ในเวลาค่ำ 
             
  7.3.1.3  มาลัยไม

ไผแรกเริ่มเมื่อป พ.ศ. 2456 มีพอคาจากเมืองเวย อ.

เรณูศวร จ.นครพนม ไดมาพักที่วัดกกตองกุดหวา ซึ่ง

เปนวัดศูนยกลางใจของชาวผูไทในหมูบานกุดหวา 

โดยตั้งใจที่จะมาทำบุญ แตไมไดเตรียมสิ่งของทำบุญ

มาดวย เมื่อมองไปรอบๆ วัด เห็นไมไผไรมีจำนวน

มาก จึงไดนำไมไผมาสานคลายกับพวงดอกไมนำมา

ถวายแทน เมื่อชาวบานกุดหวาเห็นวาแปลกใหม และ

มีความสวยงาม จึงไดลองทำตามแลวนำมาถวายวัดจนกลายเปนงานประเพณีบุญพวงมาลัยที่สืบทอด

ตอกันมา 
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“มาลัยไมไผ” เปนงานหัตถกรรมที่มีขั้นตอนการทำประณีตเปนอยางมาก โดยทำมาจากไผไรที่ตัดทิ้ง

ไวประมาณ 15 วัน จากนั้นนำมาตัดทอนใหเปนซีกๆ เหลาใหบาง ความกวางความยาวจะขึ้นอยูกับ

ขนาดของแตละดอกโดย 1 ดอกจะใชไมไผที่เหลาแลวจำนวน 6 ชิ้น นำมาหักสลับฟนปลา แบงระยะ

ใหสวยงาม พรอมผาหนากวางออกเปนซีกเล็กๆ จากนั้นนำแตละชิ้นมาประกบเขาคูโดยคลี่ซี่ไมไผที่

ผาไวแลวประกบเขาดวยกัน ซึ่งเปนขั้นตอนที่ใชความละเอียดประณีตเปนอยางมาก หลังประกบเขา

คู 3 คูแลวจึงเจาะรูตรงกลางเพื่อใชกานไมไผรอยเปนดอก ผูกยึดดวยเชือกเสนเล็กๆ ใชแขวนปจจัย

ตางๆ ในการทำบุญพวงมาลัยเมื่อใกลถึงวันกำหนดงาน คณะกรรมการหมูบานจะนำมาลัยไมไผมา

แจกจายใหชาวบานเพื่อใชเปนเครื่องผูกรอยพืชพรรณธัญญาหารตามฤดูกาล หรือสิ่งของอุปโภค

บริโภค พรอมดวยดอกไม ธูป เทียน เปนเครื่องไทยธรรม แลวนำไปประกอบพิธีแหมาลัยไมไผรอบ

โบสถ กอนจะนำมาแขวนไวรวมกันที่โครงเหล็ก ที่เรียกวา “ตนกัลปพฤกษ” เพื่อถวายเปนพุทธบูชา 

นอกจากมาลัยไมไผที่ใชประกอบพิธีในงานบุญพวงมาลัยแลว ชาวผูไทกุดหวา ยังมีการประดิษฐมาลัย

วิจิตรศิลป ซึ่งเปนการนำเทคนิคการทำมาลัยไมไผนำมาประยุกตและประกอบใหเปนรูปทรงตางๆ ใช

เปนเครื่องประดับตกแตง และจัดประกวดตามโอกาสตางๆ มาลัยไมไผจึงเปนเอกลักษณงาน

หัตถกรรมฝมือของชาวผูไทกุดหวา ที่สะทอนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และสืบสานคุณคา

ของภูมิปญญาในอีสานที่สืบทอดตอกันมาไดเปนอยางด ี
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  7.3.1.3  เสื้อผูไทปกมือ/ 
เสื้อเย็บมือเปนงานหัตถกรรมพื้นบานที่ถายทอดมา
จากบรรพบุรุษของชนเผาผูไท ในวัฒนธรรมผูไท
กอนจะมีเหยามีเรือนหญิงสาวชาวผูไทจะตองฝกฝน
งานบานงานเรือน เชน เข็นฝาย ทอหูก ทอผา ตัด
เย็บเสื้อผาไวใชเองในครัวเรือน ถาหญิงสาวใดมีฝมือ
ดีก็จะเปนที่หมายตาของชายหนุมในการเลือกเปน
คูครองนอกจากนี้เมื่อมีงานบุญประเพณี โดยเฉพาะ
การทำบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลแดบุพการีผูลวงลับดับ
ขันธไป ก็จะตัดเย็บเสื้อมาปกลายประดับใหสวยงาม
เย็บอยางประณีต เพื่อหวังจะไดบุญกุศลมากๆ หรือ
เมื่อจะเขาพิธีแตงงานหญิงสาวชาวผูไท จะทำเครื่องเรือน เชน ผาหม แพรถือ ซิ่นไหมมัดหมี่ 
โดยเฉพาะการเย็บเสื้อดวยมือจะทำอยาพิถีพิถัน เพื่อใชถมนาบุญคุณญาติผูใหญฝายเจาบาว ดังนั้น
การเย็บเสื้อดวยมือจึงเปนผลงานของสตรีชาวผูไท
ที่ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษจากรุนสูรุน
มาถึงปจจุบัน เมื่อมีผูมาพบเห็นตางชื่นชมในฝมือ
การเย็บที่มีความประณีตและสวยงาม เมื่อนำมา
สวมใสก็ไดรับการชมเชยวามีความสวยงาม ใสได
ทุกโอกาส ทุกงาน แถมยังราคาถูกตอมาไดมีการ
รวมตัวกันตั้งกลุมทอผาพื้นเมืองขึ้น กลุมแมบานจะ
ทำการทอผาแลวแปรรูปเปนเสื้อผูไทประยุกต แต
เดิมเสื้อผู ไทโบราณจะตัดเย็บเพื่อสวมใสเองใน
ครอบครัว ตอมามีผูสนใจอยากจะไดไปเปนเจาของ  
จึงเกิดการตัดเย็บเพื่อจำหนาย 
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มีการพัฒนาลวดลายจากการใชไดเย็บสีเดียวมาเปนหลายหลายสี ลายโบราณพ้ืนบานพัฒนาเปนลาย
ที่ทันสมัย แปลกใหม ตรงกับความตองการของลูกคา โดยนำดายเย็บหลากสี ใชสีแดงเปนหลัก 
เอกลักษณผาผูไทคือผาพื้นสีดำ สวนลวดลายก็จะเย็บหลากหลาย เชน ลายพญานาค ลายมังกร ลาย
ดอกมะลิ ฯลฯ ทำใหเพิ่มความสวยงาม คุณคา และมูลคามากยิ่งขึ้น และไดมีการขยายเครือขายการ
ทอผาเสื้อเย็บมือในชุมชนที่มีความสนใจ มีการถายทอดภูมิปญญานี้ ฝกสอนใหเยาวชนหรือผูสนใจรุน
หลัง ทำใหคนในชุมชนมีงานทำและรายไดตลอดปปจจุบันมีการจัดจำหนายเสื้อเย็บมือไปยังตลาด
ตางๆ ทำใหลูกคารูจักในวงกวาง และยังเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมนี้ไวให
ลูกหลานไดสืบทอดตอไปไมใหสูญหายไปตามกาลเวลา 
 
7.3.2   ภาษาถิ่นสวนภาษาใชภาษาอีสาน /ภาษาภูไท (ภาษาถิ่น)  
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  7.4  สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก   
    7.4.1  สินคาพื้นเมือง 
      7.4.1.1  ผาไหมแพรวา 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
      7.4.1.2  เสื้อผูไทปกมือ/ เย็บมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 7.4.1.3ขาวเหนียวเขาวง 
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      7.4.1.4 เครื่องจักรสานเขาวง 
 

 

 

 

 

 

 

 7.4.1.5ไสกรอกปลากาฬสินธุ 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
      7.4.1.5หมูทุบ/ หมูเค็ม 
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      7.4.1.6เมี่ยงนาค ู
 

  
 
 
 
 

 

 

      7.4.1.7  ของฝากจากเขื่อนลำปาว(ปลาแหง ปลาสม สมไขปลา กุง
กามกราม) 
 

 

 

 

 

    7.4.2   ของที่ระลึก 

      7.4.2.1  หลวงพอองคดำ 
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      7.4.2.2  โปงลางจำลองที่ระลึก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

  8.1 น้ำ 
 แหลงน้ำผิวดินแหลงน้ำตามธรรมชาติของจังหวัดกาฬสินธุ มีความสำคัญตอการ
ใชอุปโภคของประชาชนในชนบท ตลอดจนใชในการทำเกษตรกรรม ไดแก 
 1)  ลำน้ำปาว  มีตนกำเนิดจากเทือกเขาภูพาน และหนองกุมภวาป ไหลผานพื้นที่
ของจังหวัดดานทิศตะวันตก โดยไหลผาน อำเภอทาคันโท   อำเภอคำมวง  อำเภอสหัสขันธ อำเภอ
หนองกุงศรี อำเภอเมือง อำเภอยางตลาด  และอำเภอฆองชัย ไหลมาบรรจบกับแมน้ำชีที่อำเภอกมลา
ไสย ทั้งนี้  ไดมีการพัฒนาลำน้ำปาว เพื่อเกษตรกรรม ไดแก โครงการชลประทานเขื่อนลำปาว ซึ่งมีการ
กอสรางเขื่อนขนาดใหญที่สามารถกักเก็บน้ำไดถึง  1,430  ลานลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่ชลประทาน 
ประมาณ 314,300 ไร   
 2)  ลำพะยัง มีตนกำเนิดมาจากเทือกเขาภูพาน ไหลผานพื้นที่ของจังหวัดดานทิศ
ตะวันออก โดยไหลผาน อำเภอเขาวง อำเภอหวยผึ้ง อำเภอกุฉินารายณ มาบรรจบกับแมน้ำชี ที่จังหวัด
รอยเอ็ด มีพื้นที่ลุมน้ำประมาณ 4,126  ตารางกิโลเมตร ปจจุบันมีการใชประโยชนจากลำน้ำยัง
คอนขางนอย เนื่องจากมีปริมาณน้ำไมมาก 
 3)  แมน้ำชี  ไหลผานพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุในชวง อำเภอยางตลาด อำเภอฆองชัย 
อำเภอกมลาไสย และอำเภอรองคำ ทั้งนี้ ตาม “โครงการโขง – ชี – มูล” ไดมีการกอสรางฝายวังยาว ที่
อำเภอฆองชัย ซึ่งจะสามารถใหบริการพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน  21,230  ไร 
 แหลงน้ำใตดินสวนใหญเปนน้ำที่ไดจากการเจาะบอบาดาลซึ่งแหลงน้ำใตดินนั้น
ปจจุบันมีปญหาเรื่องคุณภาพน้ำที่ไมอยูในเกณฑเพียงพอที่จะใชบริโภค เพราะมีความเค็มและกรอย
เพราะวามเีกลือหินปนอยูในบางพื้นที ่
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 แหลงน้ำจากโครงการชลประทานแหลงน้ำจากโครงการชลประทานขนาดใหญ
คือเขื่อนลำปาว โครงการชลประทานขนาดกลาง จำนวน  15 โครงการ และโครงการชลประทานอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 19 โครงการ ปริมาณน้ำเก็บกักทั้งสิ้น 95.80 ลาน ลบ.ม. พื้นที่
ชลประทานรวมทั้งสิ้น  95,527 ไร ซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของโครงการชลประทานกาฬสินธุ 
นอกจากนี้กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานกาฬสินธุยังไดดำเนินการกอสรางสถานีสูบน้ำ
ดวยไฟฟา เพ่ือขยายพื้นท่ีชลประทานในจังหวัดกาฬสินธุแลวเสร็จจำนวน  60 สถานี  พื้นที่สงน้ำประ
มาน 90,112  ไรแมน้ำปาว มีพื้นที่รับน้ำ 5,980 ตร.กม. พื้นที่อางเก็บน้ำ 356,600 ไร ปริมาณน้ำ
ระบายเฉลี่ย 1,000 ลาน ลบ.ม./ปมีพื้นที่เกษตรในเขตพ้ืนที่ชลประทาน 391,319 ไร 
   8.2 ปาไม 
 จังหวัดกาฬสินธุ มีปา 4 ลักษณะ คือ ปาดิบแลง ปาเต็งรังปาเบญจพรรณ และ
ทุงหญา มีปาสงวนแหงชาติ จำนวน 14 ปา จากขอมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดที่จัดทำโดยสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาของจังหวัด
กาฬสินธุ ป พ.ศ. 2559-2563อยูที่รอยละ +1.42 เนื่องจากประชาชนใหความสำคัญดานทรัพยากร
ปาไมมากขึ้น จากการที่ภาครัฐจัดใหมีการฝกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา และการฝกอบรมปา
ชุมชน และในชวงหลายปที่ผานมาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุมีการปลูกยางพาราเปนจำนวน
มาก จึงทำใหพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุมีพ้ืนที่ปาเพิ่มมากขึ้น 

 
ตารางแสดงพื้นที่ปาไมของจังหวัดป 2559 – 2563 

หนวย : ไร , รอยละ 
ป เนื้อที่จังหวัด (ไร) พื้นท่ีปา คิดเปนรอยละของพ้ืนที่

จังหวัด 
2559 4,341,719 457,086.55 10.52 
2560 4,341,719, 463,584.52 10.69 
2561 4,341,719 418,190.98 10.80 
2562 4,341,719 418,582.69 10.81 
2563 4,341,719 464,706.66 10.72 

 ที่มา :  www.forest.go.th 
 
  



95 
 

 

 

 

ตารางแสดงพื้นที่ทรัพยากรปาไมจังหวัดกาฬสินธุ ป 2563 
 

ลำดับ ชื่อปา ทองที่อำเภอ 
เนื้อที่ 

ตามกฎกระทรวง 

เนื้อที่ 
กรมอุทยานฯ

ซอนทับ 

เนื้อที่ 
สปก. 

คงเหลือพื้นที่ 
ปาสงวน
แหงชาต ิ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

ปาดงระแนง 
ปาดงแมเผด 
ปาดงหมู 
ปาภูพาน 
ปาดงมูล 
ปานาจารยและปาดงขวาง 
ปาดงนามน 
ปาโคกกลางหมื่น 
ปาดงหวยฝา 
ปาแกงกะอาม 
ปาดงดานแย 
ปาภูโหลย 
ปาดงบังอี่แปลงที่หนึ่ง 
ปาดงบังอี่แปลงที่สอง 
 

ยางตลาด, หวยเม็ก 
นามน, หวยผึ้ง, กุฉินารายณ, ดอนจาน 
เขาวง, นาค ู
คำมวง, สามชัย, สมเด็จ 
หวยเม็ก, หนองกุงศรี, ทาคันโท 
เมืองกาฬสินธุ, สมเด็จ, สหัสขันธ, นามน 
กมลาไสย, รองคำ, เมืองกาฬสินธุ, ดอนจาน 
เมืองกาฬสินธุ, ดอนจาน 
หวยผึ้ง, นาค ู
สมเด็จ, หวยผึ้ง 
กุฉินารายณ, เขาวง 
กุฉินารายณ, เขาวง 
กุฉินารายณ 
กุฉินารายณ 
 

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 
 
 ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดกาฬสินธุ 
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  8.3 ภูเขา 
   จังหวัดกาฬสินธุ มีพื้นที่ที่เปนภูเขา ไดแก เทือกเขาภูพาน ซึ่งมีระดับความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 - 500 เมตร อยูทางทิศตะวันออก และทิศเหนือของจังหวัดในพื้นที่
ของอำเภอสมเด็จ ,อำเภอนาคู,อำเภอเขาวง, อำเภอกุฉินารายณ อำเภอหวยผึ้ง บริเวณนี้เปนแหลง
ตนน้ำลำธารที่สำคัญไดแก ลำน้ำปาว,ลำน้ำพานสวนสภาพที่เปนหุบเขา อยูในเขตอำเภอเขาวง มี
ลักษณะเปนที่ราบระหวาง หุบเขาสภาพเปนลูกคลื่น สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 175 - 250 
เมตร มีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น อยูในเขตอำเภอทาคันโท อำเภอสหัสขันธ บริเวณทิศเหนือ
ของอำเภอยางตลาด ทิศใตของอำเภอสมเด็จ และบางสวนของอำเภอหวยผึ้ง 
 

  8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ทรัพยากรแรธาตุ  

  แรธาตุ แหลงแรสำคัญท่ีพบในจังหวัดกาฬสินธุ ไดแก 
- แรลิกไนต  มีอยูท่ีอำเภอสหัสขันธและอำเภอกุฉนิารายณมีพื้นที่คำขออาชญาบัตร

พิเศษมีขนาด 112 ตารางกิโลเมตร หรือ 70,000 ไร พื้นที่ตำบลคลองขาม, ตำบลยางตลาด, ตำบล
ดอนสมบูรณ, ตำบลอุมเมา, ตำบลหนองอิเฒา, ตำบลหัวงัว และ ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด 
ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญ เปนที่ราบเพื่อการเกษตรกรรมมีระดับความสูงของพ้ืนที่ประมาณ 160 
เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 

- เกลือหิน พบอยูที่อำเภอยางตลาดในแหลงมหาสารคาม มีความยาว 35 กิโลเมตร 
กวาง  15 กิโลเมตร คลุมพื้นที่ จำนวน 740 ตารางกิโลเมตรมีความหนาจาก 168 – 505 ฟุต ซึ่งมีเกลือ
มากกวา 700 ลานตัน(ที่มา: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ) 

- กาชธรรมชาติ พบที่แหลงดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ ของบริษัท 
อพิโก (โคราช) จำกัด คาดวาจะมีปริมาณสำรองกาชธรรมชาติประมาณ 43 พันลานลูกบาศกฟุต ซึ่งหาก
ดำเนินการพัฒนาสำเร็จและผลิตไดจะผลิตกาชธรรมชาติประมาณ 8 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน     
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บทที ่2 
แนวคิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษา ไดคนควาจากเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนำมาประกอบการ
วิจัย ซึ่งประกอบดวยสาระสำคัญดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2. ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 
3. องคประกอบของการติดตามประเมินผล 
4. กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผนดิน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6.   สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ เปนลักษณะนามธรรม ไมสามารถที่จะมองเห็นเปนรูปรางได แตสามารถ
สังเกตไดจากการแสดงออก “พึง” เปนคำชวยกิริยา หมายถึง“ควร”เชน พึงใจ หมายความวา เหมาะ
ใจ พอใจ เปนความรูสึกที่มีความสุข เมื่อไดรับความสำเร็จตามความมุงหมาย และความตองการ 
ความพึงพอใจเปนเรื่องของบุคคล เปนความรูสึกสวนตัวของบุคคลที่มีความหมายกวาง ความพึง
พอใจโดยทั่วไปตรงกับคำภาษาอังกฤษ “Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยสังเขปดังนี้ 

กูด (Good.1973:384) กลาววาความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับของความ
พงึพอใจ ซึ่งเปนผลมาจากความสนใจ และ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีตองานของเขา 

แมงเกิลสิดอรฟฟ (Mangelsdorff.1978:86) กลาววา ความพึงพอใจเปนเกณฑอยางหนึ่งที่
ใชสำหรับวัดคุณภาพของงาน 

วอลแมน (Wolman.1973:333) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ 
หมายถึง “ความรูสึกที่มีความสุขเมื่อไดรับผลสำเร็จตามความมุงหมายของความตองการ หรือ
แรงจูงใจ” จากคำจำกัดความขางตนจะสังเกตไดวา ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดถาบุคคลไดรับการ
ตอบสนองเปนอยางดีไมวาจะเปนดานวัตถุหรือดานจิตใจ ซึ่งความพึงพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพ
ของงาน หรือสิ่งที่มีการนำเสนอในรูปแบบที่นาพอใจ 

สุโท เจริญสุข (2519:23) กลาววา “ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนสวนหนึ่งของเจตคติ 
ซึ่งเปนสวนสำคัญในการเรียนรูอีกประการหนึ่ง” 

สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรูสึกของผูเปนประชากรที่มีตอการ
บริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนสวนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเปน
สวนสำคัญในการเรียนรูอีกประการหนึ่ง 
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2.2 ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 
ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือปจจุบัน

เรียกวา “แผนยุทธศาสตร” สามารถใชเปนกลไกในการติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรที่
กำหนดไวโดยจะปรากฏในรูปแบบรายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร โดยขอมูลที่ไดจะถูกสงไป
ยัง “หนวยติดตามและประเมินผล” (Monitoring and Evaluation Unit) ซึ่งเปนหนวยรวบรวม 
วิเคราะหขอมูลในภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้ยังทำหนาที่ เปน “ระบบสัญญาณเตือนภัย
ลวงหนา” (Early Warning System) วาองคกรทองถิ่น มีแผนยุทธศาสตรที่ดีหรือไม อยางไร 
สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไวเพียงใด ผลการดำเนินงานตามแผนเปนอยางไร เพื่อ
ประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายในทุกชวง
ของแผนตอไปในอนาคต (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 2548) 

 
2.3 องคประกอบของการติดตามประเมินผล 

ระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประกอบดวยองคประกอบสามสวนหลัก คือ 
สวนปจจัยนำเขา (Input) สวนของกระบวนการ (Process) และสวนของผลลัพธ (Output)         
(กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 2548) ดังตอไปนี้ 

1. ปจจัยนำเขา (Input) คือปจจัยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีเพื่อเขาสูระบบ
ติดตาม และประเมินผล ไดแก แผนยุทธศาสตร ผูประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน 

2. กระบวนการติดตาม (Process) คือชวงของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
ทองถิ่นซึ่งจะทำใหทราบวา แผนยุทธศาสตรที่กำหนดไวดีเพียงใด สามารถวัดผลไดจริงหรือไมเปนไป
ตามเปาหมายเพียงใด เพื่อบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดำเนินงาน สูการบรรลุแผนที่กำหนดไวได เนนการติดตามการดำเนินงานโครงการ การเฉพาะกิจ 
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

3. ผลลัพธ (Output) เปนการติดตามชวงสุดทายหรืออาจเรียกวา “การประเมินแผน
ยุทธศาสตร” ซึ่งจะไดแสดงใหเห็นวา ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามเปาหมายที่ไดกำหนดไวหรือไม เพื่อเปน
ประโยชนสำหรับบุคลากร หนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของ และเปนฐานในการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตรของทองถิ่น อันไดแก ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ตอผลการดำเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอการดำเนินงานในแตละยุทธศาสตร และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด 

 
2.4 กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผนดิน 

แผนการบริหารราชการแผนดินซึ่งคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ เมื่อ 12 เมษายน พ.ศ.2548 มี
สาระสำคัญบนพื้นฐานหลักการที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา เมื่อวันที่      
4 มีนาคม พ.ศ. 2548 ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร 9 ประเด็น (กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น 2548) ดังนี้ 

1. การขจัดความยากจน 
2. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
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3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
 
ทั้งนี้ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับภารกิจของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นโดยตรงมี 6 

ยุทธศาสตร ไดแก 1) การขจัดความยากจน 2) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3) การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
5) การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ 6) การสงเสริม
ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 
2.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.5.1 การขจัดความยากจน 
เพื่อใหสามารถขจัดความยากจนของประเทศใหหมดสิ้นไป โดยบูรณาการการบริหารจัดการ

งบประมาณและการปฏิบัติ การแกไขปญหาความยากจนทั้งระบบตั้งแตบุคคล ชุมชนและประเทศ 
โดยในระดับชุมชน มีเปาหมายประสงคเพื่อเสริมสรางกระบวนการชุมชนเขมแข็งและเชื่อมโยง
ประโยชนจากปจจัยแวดลอม โดยชุมชนจะไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และไดรับโอกาสในการ
เขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อแกไขปญหาของชุมชนเองโดยมีกลยุทธหลัก ไดแกการยกระดับกองทุน
หมูบานเปนธนาคารหมูบาน  การสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับกิจกรรมที่เปนความตองการ
พื้นฐานของชุมชน การจัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรใหครบทุกหมูบานการพัฒนาองค
ความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานดานการเกษตร เชน โรงสีขาวพัฒนาเศรษฐกิจ และเครื่องจักรกลเกษตรขั้นพื้นฐาน เปนตน  
สำหรับระดับบุคคล มีเปาประสงคใหประชาชนยากจนไดรับโอกาสในการเขาสูทุน ที่ทำกิน  และ
ไดรับการพัฒนาความรูเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมีกลยุทธหลักไดแกการจัดคาราวาน
แกจนที่ใหบริการและคำแนะนำดานอาชีพ การขยายโอกาสเขาสูทุนผานระบบการแปลงสินคาของ
เกษตรกรอยางตอเนื่องและเปนธรรม และการสงเสริมกระบวนการเรียนรู และการประยุกตใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5.2 การพัฒนาและสังคมที่มีคุณภาพ 
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับโครงสรางประชากร เศรษฐกิจ และ

สังคมในอนาคต จะตองใหความสำคัญกับการสรางคนใหมีความรู มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
ครอบครัวอบอุน มีวัฒนธรรม มีสภาพแวดลอมที่ดี  มีสังคมที่สันติ และเอื้ออาทร ปราศจากอบายมุข
และสิ่งเสพติด โดยการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ  อนุรักษสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปญญา
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ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจร 
มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อลดรายจายดานการรักษาพยาบาลของรัฐ เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย
ในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และทำใหผูดอยโอกาส ผูประกอบอาชีพ และเกษตรกรรายยอย  
ไดรับความคุมครองทางสังคม รวมทั้งเตรียมความพรอมแกสังคม เพื่อใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มี
คุณคา 

2.5.3 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 
เพื่อใหการปรับโครงสรางเศรษฐกิจเปนกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยใหกาวสูเศรษฐกิจที่

มีสมรรถนะสูง สมดุลและเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญตอการพัฒนาคน องค
ความรู  นวัตกรรมและโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตรที่สำคัญ เชน การปรับโครงสรางภาคการเกษตร  
การปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม  และการปรับโครงสรางการทองเที่ยว การบริการและการคา 
เปนตน 

2.5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การใชทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยการผลิตเพื่อสนองความตองการในการบริโภค         

เปนจำนวนมากสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความ
ยั่งยืนของประเทศ จึงจำเปนตองเสริมสรางใหเกิดความสมดุลระหวางการใชประโยชน กับการ
อนุรักษ  และทดแทนอยางเหมาะสม เพื่อคืนความสมบูรณใหกับธรรมชาติ มีฐานทรัพยากรการผลิต
และสรางรายไดใหกับประชาชน  ควบคูกับการคุมครองและใชประโยชนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ฟนฟูทรัพยากรดินและการใชประโยชนใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ บริหารจัดการน้ำอยาง
เปนระบบเพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ำขาดแคลน น้ำทวม และคุณภาพน้ำ รวมทั้งการควบคุม
มลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุนละออง กาซ กลิ่นและเสียง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  โดย
ดำเนินการภายใตการมีสวนรวมของเอกชน  ชุมชนทองถิ่นเพื่อใหเกิดความรวมมือ และเปนพลังการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศสูความยั่งยืน 

2.5.5 การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารการเมืองที่ดี 
รากฐานการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งอยางยั่งยืน 

คือ การปรับปรุงตัวบทกฎหมายใหทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขั้น พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมใหประชาชนไดรับความเสมอภาคและเปนธรรม สามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก
กระบวนการยุติธรรมไดอยางรวดเร็ว การพัฒนาระบบราชการใหมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบ
ได ปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมทั้งการสงเสริมระบบธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและ
สังคม เสริมสรางความเชื่อมั่นเชื่อถือของประชาชนในกลไกการดำเนินงานภาคเอกชนและภาครัฐใน
ทุกระดับ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มุงเนนประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชนเปน
สำคัญ 

2.5.6 การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
การสงเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมและคุมครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชน การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสม และรวมกับ
ทุกภาคสวนที่จะสงเสริมและยกระดับสิทธิมนุษยชนใหทัดเทียมระดับสากล รวมถึงการสงเสริม
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สนับสนุนองคกรอิสระตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ สงเสริมบทบาทผูนำชุมชน หรือปราชญ ทองถิ่น 
สงเสริมองคกรพัฒนาเอกชนที่สรางสรรค และกระบวนการประชาสังคม ที่ประชาชนมีสวนรวมใน
การกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
และการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับ 
 โดยสรุป  จากหลักการแนวคิดการติดตามประเมินผลขางตน  ผูประเมินไดนำมากำหนดเปน
ตัวชี้วัดการศึกษาประเมินผลในครั้งนี้  เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลผลิตหรือการ
ปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งประกอบดวยการดำเนินงานขององคกรภาพรวมซึ่งเปนผล
การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาขององคกร และผลการดำเนินงานตามภารกิจ ตามยุทธศาสตร
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผนวกกับแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ ชี้วัดตาม
แนวทางของ ก.พ.ร. ซึ่งประกอบดวย ความพึงพอใจตอระบบอำนวยความสะดวกความพึงพอใจตอผู
ใหบริการ นอกจากนี้ผูประเมินยังมีการประเมินผลสะทอนการพัฒนาระบบการจากประชาชน  
สำหรับการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลปอนกลับสำหรับการนำมาปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพระบบบริการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในโอกาสตอไป 
 
2.6 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 

 กาฬสินธุเปนจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณแหงหนึ่งในภาคอีสานจากหลักฐานทางประวัติ
ศาสตรพบวา เริ่มตั้งเปนเมืองในสมัยรัตนโกสินทร เมื่อป พ.ศ. 2336 โดยทาวโสมพะมิตร ไดอพยพ
หลบภัยมาจากดินแดนฝงซายแมน้ำโขงพรอมไพรพล และมาตั้งบานเรือนอยูริมน้ำปาว เรียกวา  
“บานแกงสําโรง” แลวไดนําเครื่องบรรณาการเขาถวายสวามิภักดิ์ตอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ
าจุฬาโลกมหาราช ตอมาไดรับพระกรุณาโปรดเกลายกฐานะบานแกงสําโรงขึ้นเปนเมือง และ
พระราชทานนามวา “เมืองกาฬสินธุ” หรือ “เมืองน้ำดํา” ซึ่งเปนเมืองที่สําคัญทางประวัติศาสตรมา
ตั้งแตสมัยโบราณกาล “กาฬ” แปลวา “ดํา” “สินธุ” แปลวา “น้ำ” กาฬสินธุจึงแปลวา“น้ำดํา” ทั้ง
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งใหทาวโสมพะมิตรเปน “พระยาชัยสุนทร”
ครองเมืองกาฬสินธุ เปนคนแรก กาฬสินธุมีของดีหลากหลายดังคําขวัญที่วา “หลวงพอองคดํา ลือ
เลื่อง เมืองฟาแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไท ผาไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธาร 
ลําปาว ไดโนเสารสัตวโลกลานป” 

 1. ดานกายภาพ 
  1.1  ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล 
    จังหวัดกาฬสินธุ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และอยู
ตอนกลางของภาค อยูระหวาง เสนรุงที่16-17องศาเหนือ และอยูระหวางเสนแวงที่ 103–104 องศา
ตะวันออก หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 519 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 6,946.75 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 4.3 ลานไร และมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  ดังนี้  
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 ทิศเหนือ         ติดจังหวัดสกลนคร         และ   จังหวัดอุดรธานี  
 ทิศตะวันออก   ติดจังหวัดรอยเอ็ด          และ   จังหวัดมุกดาหาร  
 ทิศใต         ติดจังหวัดรอยเอ็ด          และ   จังหวัดมหาสารคาม  
 ทิศตะวันตก   ติดจังหวัดมหาสารคาม     และ   จังหวัดขอนแกน 
 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ   

 จังหวัดกาฬสินธุมีลักษณะภูมิประเทศแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก     
    1.2.1 ลักษณะพื้นที่ตอนบน ไดแก บริเวณอำเภอทาคันโท อำเภอคำมวง 
อำเภอสามชัย อำเภอนาคูและอำเภอเขาวง ซึ่งเปนบริเวณแนวเทือกเขาภูพาน มีภูเขาสลับซับซอน 
และมีที่ราบในบริเวณระหวางหุบเขาสลับกับปาทึบ ไดแก ปาดงมูล และปาดงแมเผด บริเวณดังกลาว
เปนแหลงตนน้ำลำธารหลอเลี้ยงจังหวัดกาฬสินธุ  ที่สำคัญไดแก ลำน้ำปาว และลำน้ำพาน มีเขื่อนลำ
ปาวเพื่อเก็บกักน้ำไวใชในการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง  

 1.2.2  ลักษณะพื้นที่ตอนกลาง ไดแก บริเวณอำเภอหนองกุงศรี อำเภอสหัสขันธ 
อำเภอสมเด็จ อำเภอหวยผึ้ง อำเภอนามน อำเภอกุฉินารายณ และอำเภอหวยเม็ก ลักษณะภูมิประเทศเปน
เนินเขาสลับกับปาโปรงและทุงราบ  

 1.2.3 ลักษณะพื้นที่ตอนลาง ไดแก บริเวณอำเภอยางตลาด อำเภอเมือง
กาฬสินธุ อำเภอรองคำ  อำเภอกมลาไสยอำเภอดอนจาน และอำเภอฆองชัยลักษณะภูมิประเทศเปน
ที่ราบต่ำเปนแหลงเพาะปลูกที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ เปนบริเวณที่รับน้ำชลประทานจาก
โครงการชลประทานลำปาว และมีลำน้ำชี ลำน้ำพาน ลำหวย บึง และหนองน้ำทั่วไป 
  1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   

  ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีลักษณะคลายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คือ มีอากาศรอนและคอนขางหนาวในฤดูหนาว สวนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกชวงเดือนพฤษภาคม ถึง
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เดือนตุลาคม จังหวัดกาฬสินธุมีฝนตกเฉลี่ย 1,283.6 มิลลิลิตร/ป อุณหภูมิสูงสุด 41.8 องศาเซลเซียส
และอุณหภูมิต่ำสุด 9.9 องศาเซลเซียส  
(ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ) 
  1.4  ลักษณะของดิน 
    จากการสำรวจสภาพดินของจังหวัดกาฬสินธุแบงดินตามลักษณะพ้ืนที่ที่เกิดและ
ศักยภาพการใชประโยชนที่ใกลเคียงกัน ดังนี้ 
     1.4.1 ดินที่เกิดในที่ราบน้ำทวมถึง แบงเปน 2 ประเภท คือดินที่เกิดตามสันริม
ฝงแมน้ำ ไดแก ดินชุดเชียงใหม มีลักษณะเนื้อดินละเอียดปานกลางเนื้อดินดานบนเปนดินรวน หรือ
รวนปนทรายแปง สีน้ำตาลเขมหรือ   สีน้ำตาลปนเทาเขม มีปฏิกิริยาเปนกรดปานกลาง ถึงเปนกรด
เล็กนอย มีคาของ PH อยูระหวาง 6.0 – 6.5 สวนดินชั้นลางมีลักษณะเนื้อดินไมแนนอน อาจเปนดิน
รวนหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนแดง หรือสีน้ำตาลปนเหลืองเขม มี
ปฏิกิริยาเปนกรดเล็กนอยถึงปานกลาง คาของ PH ประมาณ 6.5 – 7.0 เหมาะสำหรับทำนาปลูกขาว 
     1.4.2 ดินที่เกิดในที่ราบต่ำของตะพักลำน้ำ จะพบในบริเวณพื้นที่ที่มีระดับดิน 
สูงกวาดินพวกแรกที่วามาแลวเล็กนอย ซึ่งพอจะแยกออกเปน 4 พวกใหญๆ ดังนี้ 
 - ดินที่มีเนื้อดินลึก ไดแก ดินชุดรอยเอ็ด ที่พบมากที่สุด ดินชนิดนี้มี
ลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายละเอียด หรือดินรวนสีน้ำตาลปนเทาเขม มีปฏิกิริยาเปนกรดแก 
หรือกรดปานกลาง คาของ PH ประมาณ  5 – 6 ดินนี้มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ำ ใหผลผลิต
ขาวเฉลี่ยอยูระหวาง 20 – 30 ถังตอไร 
      -   ดินที่มีเนื้อดินตื้น ไดแก ชุดดินอน ดินเพ็ญ จะพบชั้นกรวดลูกรัง หรือชั้นศิลา
แลงอยูตื้นประมาณ  50  เซนติเมตร  
      -   ดินที่เปนทรายจัด ไดแก ดินชุดอุบลเปนดินทรายรวน ลึกเกิน 80 
เซนติเมตร 
      -   ดินเค็ม ไดแก ดินชุดอุดร ในดินชุดนี้จะสังเกตเห็นงายในฤดูแลงจะมี
คราบเกลือขาวๆ อยูท่ีผิวดินบนสภาพดินดังกลาวเหมาะสำหรับทำไรนาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.4.3ดินที่ดอน เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร เชน มันสำปะหลัง และออย อีกท้ัง
ยังคงสภาพเปนปาธรรมชาติ ดินพวกนี้พบในพื้นที่ที่เรียกวา ที่ราบของตะพักลำน้ำชั้นกลาง กับที่ราบ
ของตะพักลำน้ำชั้นสูง มีลักษณะทั่วไปเปนลุมๆ ดอนๆ แบบลูกคลื่น จะสังเกตไดงาย คือ อยูสูงกวา
ดินที่ใชทำนา 
(ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ) 

    1.4.4 การใชประโยชนที่ดิน 
       จังหวัดกาฬสินธุ มีพื้นที่รวม จำนวน 4.34  ลานไร (4,341,716 ไร) 
จำแนกการใชประโยชนที่ดินแบงออกเปน   
      (1) พื้นที่ปาไม จำนวน 0.47 ลานไร (470,460 ไร) หรือ รอยละ 10.84 
ของพ้ืนที่จังหวัด 
      (2) พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 2.70 ลานไร (2,701,256 ไร) หรือ รอยละ 
62.21 ของพื้นที่จังหวัด 
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    -  พื้นที่เกษตรถือครอง จำนวน 2.24 ลานไร (2,151,631 ไร) หรือ รอยละ 
79.66 ของพื้นที่การเกษตร 

    -  พื้นที่เกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานจำนวน0.40 ลานไร (493,866 
ไร ) หรือ รอยละ 18.28 ของพ้ืนที่การเกษตร 

    -  พื้นที่เกษตรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 0.06 ลานไร  (55,759 ไร) 
หรือรอยละ 2.06 ของพื้นที่การเกษตร 

    (3) พื้นที่นอกการเกษตร จำนวน 1.17 ลานไร (1,170,000 ไร) หรือรอยละ 
26.95 ของพื้นที่จังหวัด 
(ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดกาฬสินธุ/สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ/โครงการ
ชลประทานกาฬสินธุ) 
 

  
 2. ดานการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
    จังหวัดกาฬสินธุ  แบงการปกครองสวนภูมิภาค ออกเปน 18 อำเภอ  135  ตำบล  
1,584 หมูบาน โดยมีอำเภอ ดังนี ้

 1. อำเภอเมืองกาฬสินธุ  จำนวน    17 ตำบล 185 หมูบาน  
 2. อำเภอกมลาไสย   จำนวน    8 ตำบล 111 หมูบาน  
 3. อำเภอกุฉินารายณ   จำนวน           12       ตำบล 145 หมูบาน 
 4. อำเภอเขาวง    จำนวน             6 ตำบล  71 หมูบาน  
 5. อำเภอคำมวง    จำนวน             6 ตำบล  71 หมูบาน  
 6. อำเภอทาคันโท           จำนวน             6       ตำบล  60 หมูบาน   
 7. อำเภอนามน    จำนวน             5       ตำบล  67 หมูบาน 
 8. อำเภอยางตลาด        จำนวน        15       ตำบล 208 หมูบาน  
 9. อำเภอรองคำ    จำนวน             3       ตำบล  40 หมูบาน 
 10. อำเภอสมเด็จ    จำนวน             8       ตำบล  94 หมูบาน 
 11. อำเภอสหัสขันธ   จำนวน             8       ตำบล  85 หมูบาน 
 12. อำเภอหนองกุงศรี  จำนวน             9       ตำบล 113 หมูบาน 
 13. อำเภอหวยผึ้ง   จำนวน             4       ตำบล  52 หมูบาน 
 14. อำเภอหวยเม็ก   จำนวน             9       ตำบล  84 หมูบาน 
 15. อำเภอฆองชัย   จำนวน             5       ตำบล  48 หมูบาน 
 16. อำเภอดอนจาน   จำนวน             5       ตำบล  48 หมูบาน 
 17. อำเภอนาคู    จำนวน             5       ตำบล  55 หมูบาน 
 18. อำเภอสามชัย   จำนวน             4       ตำบล  47 หมูบาน 

 
 
 



17 
 

โครงการสำรวจความพึงพอใจในการใหบรกิารขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสนิธุ  อำเภอเมอืง  จังหวัดกาฬสนิธุ  ประจำป  2565 
 

 
 

การปกครองสวนทองถิ่น  จำนวนทั้งสิ้น  151  แหง  ประกอบดวย   
    -  องคการบริหารสวนจังหวัด จำนวน  1  แหง 
    -  เทศบาลเมือง จำนวน  2  แหง     
    -  เทศบาลตำบล จำนวน 77  แหง   
    -  องคการบริหารสวนตำบล จำนวน  71  แหง  

     (ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ, สำนักงานสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ) 
   2.2  การเลือกตั้ง 
     2.2.1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
       จังหวัดกาฬสินธุ  ประกอบไปดวย 18 อำเภอ แบงเขตการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ออกเปน 5 เขตการเลือกตั้ง  ดังนี้ 
 เขตเลือกตั้งที่1 : อำเภอเมืองกาฬสินธุ, อำเภอรองคำและอำเภอกมลาไสย
(เฉพาะตำบลโคกสมบูรณ ตำบลโพนงาม ตำบลดงลิง และตำบลเจาทา) 
 เขตเลือกตั้งที่2 : อำเภอยางตลาด, อำเภอฆองชัย และอำเภอกมลาไสย 
(เฉพาะตำบลหนองแปน ตำบลกมลาไสย ตำบลหลักเมือง และตำบลธัญญา) 
 เขตเลือกตั้งที ่3 . อำเภอหวยเม็ก, อำเภอหนองกุงศร,ีอำเภอทาคันโท และ
อำเภอสหัสขันธ 
 เขตเลอืกตั้งที่4 : อำเภอสามชัย, อำเภอคำมวง, อำเภอสมเด็จ, อำเภอ
นามน และอำเภอดอนจาน 
 เขตเลือกตั้งที่5 : อำเภอกุฉินารายณ, อำเภอเขาวง, อำเภอนาค ูและ
อำเภอหวยผึ้ง 

 (ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ) 

 
 3. ประชากร 
  3.1  ขอมูลเกี่ยวกับประชากร 
    จังหวัดกาฬสินธุ   มีประชากรทั้งสิ้น ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 จำนวน 
820,585 คน แยกเปนหญิง จำนวน 414,757 คน และ ชาย จำนวน 405,828 คน ประชากรสวน
ใหญอยูในวัยทำงาน โดยอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดแก อำเภอเมืองกาฬสินธุ  รองลงมาคือ 
อำเภอยางตลาด และกุฉินารายณ ความหนาแนนของประชากร 141.84 คน/ตร.กม. 
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ปรามิดประชากรจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ. 2563 

 
หมายเหตุ  : โครงสรางประชากรใชขอมูลผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูทะเบียนบาน กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย 
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  เมื่อนำขอมูลประชากรของจังหวัดกาฬสินธุมาวิเคราะหตามชวงอายุแลว พบวา  
โครงสรางประชากรของจังหวัดกาฬสินธุ เปนรูปปรามิดแบบรวงผึ้ง แสดงใหเห็นวาประชากรของ
จังหวัดกาฬสินธุมีอัตราเด็กแรกเกิด 0 – 4 ปต่ำ ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานชวงอายุ 25 – 44 ป มี
จำนวนมาก ซึ่งถือเปนประชากรวัยแรงงานที่จะสรางมูลคาและผลผลิตใหกับจังหวัด สำหรับในระยะ 
20 ป ขางหนา โครงสรางประชากรจังหวัดกาฬสินธุจะประสบปญหาประชากร วัยแรงงานนอยลง 
และมีประชากรอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปสูงขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเปน
หลัก เนื่องจากเปนภาคการผลิตที่ใชแรงงานในชวงอายุดังกลาว สวนภาคการเกษตร อาจไมมาก
เทาที่ควร ลักษณะโครงสรางประชากรเชนนี้จะสงผลใหขาดกำลังแรงงานเพื่อสรางผลผลิตและขยาย
เศรษฐกิจ ในขณะที่ประชาชนวันสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นจะเปนภาระตองบประมาณของรัฐเพิ่มขึ้นในการ
จัดสวัสดิการและดูแลสุขภาพของประชาชนสูงอาย ุ
  3.2  ชวงอายุและจำนวนประชากร 
 จำนวนประชากรแยกรายอายุ จังหวัดกาฬสินธุ (มกราคม 2563) 

ลักษณะขอมลู ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ 483,447 493,728 977,175 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล    
 - ผูที่มีสัญชาตไิทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน 482,088 493,153 975,241 
 - ผูที่ไมไดสญัชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน 620 226 846 
 - ผูที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานกลาง (ทะเบียนซึ่งผูอำนวยการ
ทะเบียนกลาง กำหนดใหจัดทำขึ้นสำหรับ  
   ลงรายการบุคคลที่ไมอาจมีชื่อในทะเบียนบาน) 

846 183 6,022 

 - ผูที่อยูระหวางการยาย (ผูที่ยายออกแตยังไมไดยายเขา) 183 63 246 
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แยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 

 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน (http://www.bora.dopa.go.th) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม

 นอยกวา 1 ป          3,788          3,657          7,445 26 ป          7,172          6,910        14,082 52 ป          8,859          9,470        18,329 78 ป          1,431          2,029          3,460

1 ป          4,242          4,003          8,245 27 ป          7,486          7,118        14,604 53 ป          8,129          8,452        16,581 79 ป          1,280          1,801          3,081

2 ป          4,368          4,301          8,669 28 ป          7,635          7,259        14,894 54 ป          7,880          8,271        16,151 80 ป          1,030          1,509          2,539

3 ป          4,912          4,450          9,362 29 ป          7,593          7,132        14,725 55 ป          7,736          8,055        15,791 81 ป             968          1,499          2,467

4 ป          4,848          4,540          9,388 30 ป          7,352          6,924        14,276 56 ป          7,207          7,727        14,934 82 ป             872          1,407          2,279

5 ป          4,935          4,792          9,727 31 ป          7,223          6,678        13,901 57 ป          6,622          6,989        13,611 83 ป             666          1,229          1,895

6 ป          5,452          5,070        10,522 32 ป          7,230          6,919        14,149 58 ป          6,495          6,868        13,363 84 ป             564          1,024          1,588

7 ป          5,447          5,164        10,611 33 ป          7,097          6,641        13,738 59 ป          5,856          6,509        12,365 85 ป             486             816          1,302

8 ป          5,953          5,570        11,523 34 ป          7,305          6,767        14,072 60 ป          5,754          6,445        12,199 86 ป             410             744          1,154

9 ป          5,696          5,454        11,150 35 ป          7,436          7,050        14,486 61 ป          5,490          5,990        11,480 87 ป             377             655          1,032

10 ป          5,716          5,409        11,125 36 ป          7,434          7,143        14,577 62 ป          5,072          5,773        10,845 88 ป             312             640             952

11 ป          5,658          5,413        11,071 37 ป          7,506          7,038        14,544 63 ป          4,941          5,295        10,236 89 ป             269             474             743

12 ป          5,791          5,465        11,256 38 ป          7,783          7,339        15,122 64 ป          4,418          4,977          9,395 90 ป             187             365             552

13 ป          5,926          5,734        11,660 39 ป          7,676          7,476        15,152 65 ป          4,326          4,837          9,163 91 ป             140             243             383

14 ป          5,918          5,559        11,477 40 ป          7,879          7,512        15,391 66 ป          3,984          4,712          8,696 92 ป             118             246             364

15 ป          5,898          5,702        11,600 41 ป          7,784          7,561        15,345 67 ป          3,730          4,427          8,157 93 ป             105             186             291

16 ป          6,052          5,744        11,796 42 ป          7,523          7,293        14,816 68 ป          3,508          4,250          7,758 94 ป               66             133             199

17 ป          5,870          5,580        11,450 43 ป          8,104          8,074        16,178 69 ป          3,354          4,046          7,400 95 ป               45               82             127

18 ป          5,828          5,413        11,241 44 ป          8,123          8,250        16,373 70 ป          3,187          3,965          7,152 96 ป               39               50               89

19 ป          5,744          5,198        10,942 45 ป          8,036          8,242        16,278 71 ป          3,113          3,849          6,962 97 ป               28               44               72

20 ป          6,016          5,349        11,365 46 ป          8,483          8,834        17,317 72 ป          2,865          3,456          6,321 98 ป               23               34               57

21 ป          5,390          5,674        11,064 47 ป          8,663          9,021        17,684 73 ป          2,547          3,306          5,853 99 ป               15               31               46

22 ป          5,385          6,065        11,450 48 ป          8,632          9,036        17,668 74 ป          2,318          2,884          5,202 100 ป               12               22               34

23 ป          6,783          6,708        13,491 49 ป          8,776          9,125        17,901 75 ป          2,082          2,573          4,655

24 ป          7,242          7,088        14,330 50 ป          8,911          9,459        18,370 76 ป          1,947          2,500          4,447

25 ป          7,169          7,076        14,245 51 ป          8,681          9,085        17,766 77 ป          1,640          2,156          3,796

มากกวา 100

 ป
              35               44               79
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103,318
39,330 26,173 20,592 11,610 4,800 837 7910

200,000 จํานวนนักเรียนรายสังกดั

 4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา   

จังหวัดกาฬสินธุ มีการจัดการศึกษาครอบคลุมทุกระดับ ทั้งระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา  ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ มี “มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ” เปนมหาวิทยาลัยประจำจังหวัด  

หนวยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุมีดังนี้ 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาอาชีพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนและชุมชนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

3. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาระดับปฐมวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการการศึกษา
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการการศึกษา
อุดมศึกษา (ระดับปริญญา) และต่ำกวาระดับอุดมศึกษา (ต่ำกวาระดับปริญญา)  

6. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทยการศึกษาระดับปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

7. สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

8. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกระทรวงวัฒนธรรมจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและอุดมศึกษา (ระดับปริญญา)  

ในปพ.ศ.2563มีจำนวนสถานศึกษาทั้งหมด 1,173 แหง มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 
207,451 คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน11,127 คนมีจำนวนหองเรียน 8,505 หอง 
และ มีครูผูสอน9,398 คนจำนวนนักเรียนเฉลี่ยตอหองอยูที่ 24.39 คน และอัตราเฉลี่ย ครู 1 คน ตอ 
นักเรียน 22.07 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ  



94 
 

 

 

 

ตารางแสดงขอมูลหนวยงาน/ จำนวนผูเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) 

สังกัด/ หนวยงาน จำนวน 
สถานศึกษา 

ผูเรียน 
เตรยีม 

ความพรอม เด็กเล็ก กอน 
ประถม ประถม ม.ตน ม.ปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา คน

พิการ รวม 

1. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ             
   1.1 สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)             
        1)  สพป.กาฬสินธุ เขต 1 174   4,253 16,398 1,772      22,423 
        2)  สพป.กาฬสินธุ เขต 2 170   4,336 13,362 2,839      20,537 
        3)  สพป.กาฬสินธุ เขต 3 199   4,944 19,644 2,997      27,585 
        4)  สพม. เขต 24 55     17,869 14,030     31,899 
        5)  ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดกาฬสินธุ 1 407          407 
        6)  โรงเรียนกาฬสินธุปญญานุกูล 1   3 119 174 171     467 
   1.2 สำนกังานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา (สช.)             
        1)  โรงเรียนเอกชนจังหวัด 53  323 7,414 11,459 1,237 159     20,592 
   1.3 สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา (สอศ.) 17       7,995 3,587 28  11,610 
   1.4 สำนกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย              
        1)  กศน. อำเภอ 18   750 10,370 14,969 2    82 26,173 
   1.5 สำนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)             
        1)  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 1         4,440  4,440 
        2)  วิทยาลยัศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ 1         360  360 
2. สังกัดกระทรวงมหาดไทย             
   2.1 สำนกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่น             
        1)  สถานศึกษา 15   1,874 2,558 3,517 3,049     10,998 
        2)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 438  19,343         19,343 

   2.2 สำนกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 7  120 853 1,506 132 41     2,652 



23 
 

โครงการสำรวจความพึงพอใจในการใหบรกิารขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสนิธุ  อำเภอเมอืง  จังหวัดกาฬสนิธุ  ประจำป  2565 
 

 
 

สังกัด/ หนวยงาน จำนวน 
สถานศึกษา 

ผูเรียน 
เตรยีม 

ความพรอม เด็กเล็ก กอน 
ประถม ประถม ม.ตน ม.ปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา คน

พิการ รวม 

   2.3 องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสนิธุ 12     3,329 3,008     6,337 

3. สังกัดสำนักพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ             

        1) สถานศึกษา/ โรงเรียนพระปรยิัติธรรม 10     547 290     837 

4. กระทรวงวัฒนธรรม             

        1) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ) 1     127 322   342  791 

รวม 1,173 407 19,786 23,677 65,796 44,910 36,039 7,997 3,587 5,170 82 207,451 
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ตารางแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามสังกัด (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) 

สังกัด/ หนวยงาน จำนวนบุคลากร จำนวนนกัเรียน/ นักศกึษา จำนวน 
หองเรยีน บริหาร สอน สนับสนุน รวม ชาย หญิง รวม 

1. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ         
   1.1 สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 

        

        1)  สพป.กาฬสินธุ เขต 1 142 1,219 18 1,379 11,650 10,773 22,773 1,609 
        2)  สพป.กาฬสินธุ เขต 2 225 1,298 - 1,523 10,812 9,725 20,537 1,657 
        3)  สพป.กาฬสินธุ เขต 3 169 1,901 153 2,223 14,333 13,252 27,585 1,878 
        4)  สพม. เขต 24 88 2,056 150 2,294 14,010 17,889 31,899 921 
        5)  ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดกาฬสินธุ 1 71 4 76 242 165 407 6 
        6)  โรงเรียนกาฬสินธุปญญานุกูล 2 16 - 18 298 169 467 51 
   1.2 สำนกังานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษา (สช.) 

        

        1)  โรงเรียนเอกชนจังหวัด 53 983 - 1,036 10,267 10,325 20,592 785 
   1.3 สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
(สอศ.) 

48 447 190 685 7,127 4,483 11,610 592 

   1.4 สำนกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศัย (กศน.) 

        

        1)  กศน. อำเภอ 18 425 44 487 14,339 11,834 26,173 653 
   1.5 สำนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

        

        1)  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 26 332 265 623 1,441 2,999 4,440  
        2)  วิทยาลยัศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ 

6 24 16 46   360  

2. สังกัดกระทรวงมหาดไทย         
   2.1 สำนกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่น         
        1)  สถานศึกษา 2 73 - 75   10,998  
        2)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       19,343  
   2.2 สำนกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 10 101 7 108 1,327 1,325 2,652 90 
   2.3 องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสนิธุ 30 304 28 362 2,866 3,471 6,337 163 
3. สังกัดสำนักพระพุทธศาสนาแหงชาติ         
        1) สถานศึกษา/ โรงเรียนพระปรยิัติธรรม 14 87 22 123 837 - 837 57 
4. กระทรวงวัฒนธรรม         
        1) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (วิทยาลัย
นาฏศิลปกาฬสินธุ) 

5 61 3 69 363 428 791 43 

รวม 839 9,398 900 11,127 89,912 86,838 207,451 8,505 

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ 
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ตารางแสดงคาเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาศึกษาปที่ 6 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 

คากลางของ
ประเทศ 

กาฬสนิธุ อันดับ 
(ประเทศ) 

คากลางของ
ประเทศ 

กาฬสนิธุ อันดับ 
(ประเทศ) 

คากลางของ
ประเทศ 

กาฬสนิธุ อันดับ 
(ประเทศ) 

33.23 28.84 71 35.02 30.34 - 32.34 28.08  

 

ตารางแสดงคาเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาศึกษาปที่ 3 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 

คากลางของ
ประเทศ 

กาฬสนิธุ อันดับ 
(ประเทศ) 

คากลางของ
ประเทศ 

กาฬสนิธุ อันดับ 
(ประเทศ) 

คากลางของ
ประเทศ 

กาฬสนิธุ อันดับ 
(ประเทศ) 

34.33 31.98 - 37.50 35.67 - 36.30 34.85 - 

 

ตารางแสดงคาเฉลี่ย O-NET ประถมศึกษาปที่ 6 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 

คากลางของ
ประเทศ 

กาฬสนิธุ อันดับ 
(ประเทศ) 

คากลางของ
ประเทศ 

กาฬสนิธุ อันดับ 
(ประเทศ) 

คากลางของ
ประเทศ 

กาฬสนิธุ อันดับ 
(ประเทศ) 

39.79 36.66 - 43.41 39.79 - 37.99 34.81 - 

หมายเหตุ :  ขอมูลไมไดจัดลำดับในระดับประเทศอยางเปนทางการ  
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 การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา 

  อัตราสวนนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับกอนประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเทาไดเขาเรียนทุกคน 

ที ่ นักเรียนแยกรายกลุมอายุ นักเรียน ประชากร รอยละ 
1 กอนประถมศึกษา (อายุ 2 - 5 ป) 43,463 40,119 108.34 
2 ประถมศึกษา (อายุ 6 - 11 ป) 65,796 67,877 96.93 
3 มัธยมศึกษาตอนตน (อายุ 12 - 14 ป) 44,910 35,006 128.29 
4 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

(อายุ 15 - 17 ป) 
44,036 34,348 128.21 

รวมทั้งหมด 198,205 177,350 111.76 
 
 

 

 

 

 

 

 

   ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ 

การขยายโอกาสทางการศึกษา จากป 2560-2563พบวา ประชาการที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่

มีงานทำ เปนผูไมมีการศึกษา ไดแก ผูเรรอนท่ีไมไดเรียนหนังสือ ลดลงจากจำนวน 1,700 คน เปน

จำนวน 450  คน คิดเปนรอยละ 0.20 ของผูมีงานทำทั้งสิ้น โดยประชากรสวนใหญจบการศึกษา

ระดับประถมศึกษาซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน 235,600 คน เปนจำนวน 280,370 คน รองลงมาเปน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ลดลงจากจำนวน 191,300 เปนจำนวน 52,060 คน   

 

43,463 65,796 44,910 44,036

40,119

67,877

35,006 34,348

108.34 96.93 128.29 128.210

20,000

40,000

60,000

80,000

การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
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ตารางแสดงจำนวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทำ แยกตามระดับการศึกษาป2559 – 2563 
    หนวย : พันคน/ รอยละ 

 

สถานภาพแรงงาน/ป พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 
ผูมีงานทำ 437.05 100.00 423.44 100.00 407.50 100.00 395.31 100.00 
     ไมมีการศึกษา 0.45 0.10 0.74 0.17 0.31 0.08 0.41 0.10 
     การศึกษาระดับประถม 280.37 64.10 265.59 62.72 247.01 60.62 231.64 58.60 
     การศึกษาระดับมัธยมตน 82.06 11.00 48.72 11.50 48.33 11.86 45.81 11.60 
     การศึกษาระดับมัธยมปลาย 63.26 14.00 52.29 12.35 51.41 12.62 59.53 15.10 
     การศึกษาระดับอาชีวะ 8.41 1.50 7.52 1.77 5.49 1.35 6.53 1.70 
     การศึกษาระดับอุดมศึกษา 40.91 9.30 48.58 11.47 54.96 13.49 51.38 13.00 

   (ท่ีมา : สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ)   

 4.2 สาธารณสุข 
1)สถานบริการสาธารณสุขตารางแสดงจำนวนสถานบริการสาธารณสุข จำแนกรายอำเภอ 

ลำดับ อำเภอ 

รพศ./รพท./รพช. รพ.สต. 

ระดับ แหง 

ขนาด
เตียง ขนาด

ใหญ 
ปกต ิ รวม 

(ตาม
กรอบ) 

4601 เมือง S 1 540 2 19 21 
4602 นามน F2 1 30 - 6 6 
4603 กมลาไสย F1 1 120 1 9 10 
4604 รองคำ F2 1 30 - 2 2 
4605 กุฉินารายณ M2 1 160 - 17 17 
4606 เขาวง F2 1 90 - 5 5 
4607 ยางตลาด M2 1 120 2 15 17 
4608 หวยเม็ก F2 1 30 1 8 9 
4609 สหัสขันธ F2 1 30 - 8 8 
4610 คำมวง F2 1 60 1 5 6 
4611 ทาคันโท F3 1 30 - 7 7 
4612 หนองกุงศร ี F2 1 60 2 7 9 
4613 สมเด็จ M2 1 90 1 8 9 
4614 หวยผึ้ง F2 1 30 - 5 5 
4615 สามชัย F2 1 30 - 5 5 
4616 นาคู F3 1 40 - 7 7 
4617 ดอนจาน F3 1 0 - 6 6 
4618 ฆองชัย F3 1 10 - 7 7 

รวมกาฬสินธุ 1,500 10 146 156 
แหลงขอมูล: รายงานสรุปสถานการณรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สถานบันรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล 
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  2) บุคลากรทางการแพทยในป 2564 มีแพทยทั้งหมด 199 คน โดยมีอัตราสวน
แพทยตอประชากรเทากับ ประชากร 4,910 คน/แพทย 1 คน 
 

ตำแหนงสายงาน สสจ. รพช. สสอ. รพท. รวม อัตราสวน:ประชากร 

แพทย 2 121 - 76 199 1 : 4,910 
ทันตแพทย 4 56 - 15 75 1 : 13,029 
เภสัชกร 10 109 - 36 155 1 : 6,304 
พยาบาลวิชาชีพ 8 948 288 522 1,766 0.425694444 
พยาบาลเทคนิค - 1 - 3 4 1 : 244,294 
นักเทคนิคการแพทย - 57 - 14 71 1 : 13,763 
นักวิชาการสาธารณสุข 43 76 315 32 466 1 : 2,097 
นักกายภาพบำบัด - 53 - 10 63 1 : 15,511 
นักรังสีการแพทย - 10 - 9 19 1 : 51,430 
นักวิทยาศาสตรการแพทย - 3 - 1 4 1 : 244,294 
แพทยแผนไทย 2 27 5 4 38 1 : 25,715 
นักโภชนาการ - 11 - 3 14 1 : 69,798 
นักจิตวิทยา(คลินิก) - 1 - 1 2 1 : 488,588 
นักสังคมสงเคราะห - - - 1 1 1 : 977,175 
เจาพนักงานสาธารณสุข 8 12 162 3 185 1 : 5,282 
เจาพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ) - 45 2 8 55 1 : 17,767 
เจาพนักงานทันตสาธารณสขุ 2 34 59 - 95 1 : 10,286 
เจาพนักงานเภสัชกรรม 2 80 2 20 104 1 : 9,396 
เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย - 13 - 8 21 1 : 46,532 
เจาพนักงานเวชสถิต ิ - 15 - 7 22 1 : 44,417 
เจาพนักงานเวชกรรมฟนฟ ู - 1 - - 1 1 : 977,175 
เจาพนักงานรงัสีการแพทย - 8 - 1 9 1 : 108,575 
ขาราชการอื่น  ๆ 32 88 1 33 154 1 : 6,345 
รวมขาราชการ 113 1,769 834 807 3,523 0.234027778 
ลูกจางประจำ 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 0.453472222 
ลูกจางชั่วคราว (สายวิชาชีพ)/(สายสนับสนุน) 23 48 54 417 542 1 : 1,803 
รวมทั้งหมด 64 1096 448 807 2,415 0.15625 

3) สาเหตุการปวยและตายดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 
   เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายจำแนกตามกลุมโรค ของจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งแต ป 
2561–2564 พบวา กลุมโรคที่เปนสาเหตุการตายมากที่สุด 3 อันดับแรก และอัตราตายมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
คือ  

  1. เนื้องอก อัตราตาย 139.97, 149.59,122.02 และ 71.94 ตอประชากรแสนคน
ตามลำดับ  

  2.  โรคระบบไหลเวียนโลหิต อัตราตาย 80.29, 81.54,73.32 และ 56.28   
ตอประชากรแสนคน 
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3.  โรคของระบบทางเดินหายใจ อัตราตาย 58.56, 78.09,60.40 และ 37.05 ตอประชากรแสนคน ตามลำดับ 
จำนวนและอัตราการตายตอประชากร 100,000 คน จำแนกตามกลุมโรค ป   2561 - 2564 

กลุมสาเหต ุ
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา 
เนื้องอก ( C00 -D49 ) 1379 140 1475 150 1200 122 703 72 
โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00- I99 ) 791 80 804 82 721 73 550 56 
โรคของระบบทางเดินหายใจ(J00- J98 ) 577 59 770 78 594 60 362 37 
โรคของระบบสืบพันธุและทางเดินปสสาวะ 

597 61 661 67 627 64 418 43 
(N00-N99) 
โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99) 587 60 745 76 559 57 335 34 
โรคระบบประสาท(G00-G98 ) 174 18 633 64 399 41 280 29 
โรคของตอมไรทอโภชนาการและเมตาบอลิซึม(E00- E88 ) 464 47 426 43 314 32 201 21 
ระบบยอยอาหาร (K00 - K92 ) 382 39 391 40 326 33 188 19 
โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 

61 6 36 4 23 2 7 1 
 (L00 - L98) 
โรคของระบบกลามเนื้อ กระดูกและเนื้อเยื่อประสาท (M00 - M99) 23 2 39 4 37 4 25 3 
โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม (F01-F99) 22 2 17 2 18 2 6 1 
ภาวะบางอยางที่เกิดในระยะปริกำเนิด 

26 3 22 2 7 1 7 1 
 (P00-P96) 
ความผิดปกติ ความพกิารแตกำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99) 24 2 13 1 12 1 188 19 
โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและความผิด  

15 2 11 1 12 1 11 1 
ปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุมกัน(D50-D89) 

 

ที่มา : สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขป 2561-2563, ป 2564ระบบขอมูลการเกิด – ตาย ระหวางเดือน มกราคม – มีนาคม 2564(https://deathbirthrepo.dcs.moph.go.th/) 

หมายเหตุ : สาเหตุการตายที่ไมนำมาจัดอันดับ 2 กลุมคือ 1) กลุมอาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางหองปฏิบัติการที่มิไดมีรหสั
ระบุไว 2) กลุมสาเหตุตายภายนอกของอาการปวย การตายและผลที่ตามมาที่มิไดระบุไวที่อื่น 
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4) สาเหตุการปวย 
 ผลการใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล  
            ประเภทผูปวยนอก จำแนกตามกลุมโรคที่สำคัญ ตั้งแตป 2561– 2564พบวา 

กลุมโรคที่เปน สาเหตุการปวย 3 อันดับแรก คือ 1) โรคเบาหวาน 2) ความดันโลหิตสูงที่ไมมีสาเหตุ
นำ และ 3)  โรคเนื้อเยื่อผิดปกต ิตามลำดับ ประเภทผูปวยใน กลุมโรคที่เปนสาเหตุการปวยที่พบมาก
ที่สุด คือ 1) โรคปอดบวม 2) การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะและ 3) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ 
, ไมระบุเฉพาะและหลายบริเวณในรางกาย ตามลำดับ 

สาเหตุการปวยของผูปวยนอกจำแนกตามกลุมโรคที่สำคัญ จงัหวัดกาฬสินธุ ป 2561 - 2564 
ลำดับ ชื่อโรค 2561 2562 2563 2564 

1 เบาหวาน 375,987 360,007 346,556 239,969 
2 ความดันโลหิตสูงที่ไมมีสาเหตุนำ 262,669 268,013 275,375 190,315 
3 เนื้อเยื่อผิดปกติ 357,449 374,642 350,393 188,197 
4 การติดเชื้อของทางเดินหายใจสวนบนแบบเฉียบพลันอื่นๆ 230,467 192,006 157,795 88,107 
5 โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 135,024 123,240 108,635 63,854 
6 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟนและโครงสราง 125,370 124,256 102,786 58,433 
7 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆ ไมระบุเฉพาะและหลายบริเวณในรางกาย 76,894 69,397 60,661 40,435 
8 พยาธิสภาพของหลังสวนอื่น ๆ 62,848 66,839 63,126 36,362 
9 โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 58,062 58,924 50,979 28,869 
10 ฟนผุ 48,508 38,929 66,582 27,276 

 ที่มา  :เว็บ HDC สสจ  .กาฬสินธุ  https //:ksn .hdc .moph .go .th /hdc /main /index_pk .phpกลุมรายงานมาตรฐาน ป 
2564 ขอมลูระหวางวันที่ 1 ตลุาคม 2562  – - 20มิถุายน2564 

สาเหตุการปวยของผูปวยใน จำแนกตามกลุมโรค เขตบริการสุขภาพที่ 7 จังหวัดกาฬสินธุ ป 2561- 2564 
ลำดับ ชื่อโรค 2561 2562 2563 2564 

1 ปอดบวม 8,779 7,219 6,809 3,607 
2 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ 3,604 3,801 3,172 2,370 
3 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไมระบุเฉพาะและหลายบริเวณในรางกาย 3,701 3,634 3,436 2,223 
4 เบาหวาน 3,939 4,103 3,885 2,100 
5 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใตผิวหนัง 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 ที่มีปญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ และถุง

น้ำคร่ำและปญหาที่อาจจะเกิดไดในระยะคลอด 
2,852 2,717 2,618 1,439 

9 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปงพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 2,346 2,116 2,169 1,293 
10 ความผิดปกติของตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิกอ่ืน ๆ 1,697 2,602 2,579 1,284 

จำนวนและอัตราปวยดวยโรคทีต่องเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก พ.ศ. 2560 – 25633  
ที่มา  :เว็บ HDC สสจ  .กาฬสินธุ  https //:ksn .hdc .moph .go .th /hdc /main /index_pk .php กลุมรายงานมาตรฐาน ป 2564 

ขอมูลระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562  – 20 มิถุายน2564 
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ลำดับ ชื่อโรค 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2564 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา 
1 อุจจาระรวง 11,299 1,146.91 9,213 935.11 12,484 1,266.12 7,764 751.44 
2 ไขหรือไขไมทราบสาเหต ุ 3,404 345.52 2,940 298.41 4,196 425.56 3,467 335.55 
3 ปอดบวม 1,338 135.81 2,094 212.54 2,895 293.61 1,845 178.57 
4 ไขหวัดใหญ 164 16.65 688 69.83 521 52.84 557 53.91 
5 D.H.F. 203 20.61 605 61.41 654 66.33 799 77.33 
6 อาหารเปนพิษ 1,752 177.84 1,291 131.04 1,480 150.10 1,006 97.37 
7 Dengue fever 562 57.05 426 43.24 484 49.09 614 59.43 
8 ตาแดง 1,295 131.45 881 89.42 790 80.12 612 59.23 
9 มือ เทา ปาก 843 85.57 559 56.74 459 46.55 231 22.36 
10 สุกใส 415 42.12 614 62.32 573 58.11 376 36.39 

 

ที่มา : รายงานระบาดวิทยา (R506) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 2560 – 2563 
 

 
จำนวนและอัตราปวยดวยโรคทีต่องเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก พ.ศ.2564 

ลำดับ ชื่อโรค 
พ  .ศ  . 2564 

จำนวน อัตรา 

1 อุจจาระรวง 3,955 382.78 
2 ไขหรือไขไมทราบสาเหตุ 1,187 114.88 
3 ปอดบวม 912 88.26 
4 อาหารเปนพิษ 576 55.74 
5 D.H.F.(รวม) 48 3.38 
6 Dengue fever 38 2.61 
7 ตาแดง 207 20.03 
8 ไขหวัดใหญ 28 2.70 
9 สุกใส 122 11.80 
10 มือ เทา ปาก 106 10.25 

ที่มา : รายงานระบาดวิทยา (R506) สำนักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ 2564                                       
(ขอมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564) 
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 4.3 อาชญากรรม  
สถิติคดีอาชญากรรม 4 กลุม มีแนวโนมลดลง และโดยสวนใหญสามารถจับคุม

สำเร็จ ที่สะทอนใหเห็นถึงความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ 
เมื่อเปรียบเทียบกับในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผลปรากฏดังตาราง 

ตารางเปรียบเทียบสถิติคดีอาชญากรรม 4 กลุม ป 2563 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 
 

ที่มา: สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

 4.4ยาเสพติด 
จากสถิติผลการจับกุมยาเสพติด ตั้งแต พ.ศ. 2559 - 2562 พบวา คดียาเสพติดใน

ป 2562 มีทั้งสิ้น 2,710 คดี ลดลงจากป พ.ศ. 2561 ที่มีทั้งสิ้น 3,185คดี ลดลง 475 คดี หรือลดลง
รอยละ-14.91ผูตองหาในป 2562 ทั้งหมด 2,807 คน ลดลงจากป พ.ศ. 2561 ที่มี 3,350คน 
ผูตองหาลดลง 543 คน หรือลดลงคิดเปนรอยละ-16.20 สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติด
ยังคงเกิดขึ้นซึ่งอาจเปนภัยคุกคามของการพัฒนาจังหวัดได จำเปนที่จะตองมีการควบคุมการแพร
ระบาดอยางตอเนื่องโดยมีพื้นที่การแพรระบาดของยาเสพติดในจังหวัดกาฬสินธุ พบวา มีการแพร
ระบาดของยาเสพติดกระจายอยูทุกอำเภอ  
 

แผนภูมิแสดงสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด เปรียบเทียบ ป 2559 – 2562 

 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยามเสพติด กระทรวงยุติธรรม 

รับแจง จับกุม รับแจง จับกุม รับแจง จับกุม รับแจง จับกุม

(คดี) (คดี) (คดี) (คดี) (คดี) (คดี) (คดี) (คดี)

1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศ 133 128 303 291 114 112 207 200

2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย 411 360 1,119 936 428 376 709 601

3 ฐานความผิดพิเศษ 63 45 149 104 42 38 86 73

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

ที่ ประเภทความผิด

จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดขอนแกน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด

1,894 

2,331 

3,185 

2,710 

2,022 
2,413 

3,350 

2,807 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จาํนวนคดี ผูต้อ้งหา
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  4.5 การสังคมสงเคราะห 
4.5.1 จำนวนและสัดสวนคนจน  

 
 
 จังหวัดกาฬสินธุ มีรอยละของประชากรที่อยูใตเสนความยากจน พ.ศ. 2562 รอยละ 20.21    

อยูในอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดแมฮองสอน (สัดสวนคนจนรอยละ 49.13) จังหวัด
ปตตานี (สัดสวนคนจนรอยละ 39.27) ขณะที่คากลางของประเทศอยูที่รอยละ 9.85 และคากลาง
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูที่รอยละ 6.24 จังหวัดกาฬสินธุมีสัดสวนคนจนลดลงจากป พ.ศ. 
2561 รอยละ -11.05 โดยจังหวัดกาฬสินธุเปนจังหวัดที่ติดอันดับยากจนหนาแนนนับตั้งแตป 2547 - 
2561 จำนวนความถี่ 14 ครั้ง (ขอมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
สำนักงานสถิติแหงชาต,ิประมวลผลโดยสำนักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) นับเปนปญหาที่สำคัญของจังหวัดที่ตองแกไข โดยจังหวัดได
เรงแกไขปญหานี้ผานโครงการ “Kalasin Happiness Model” และในการจัดทำแผนพัฒนา    
จังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ. 2566 – 2570 จังหวัดกาฬสินธุมุงลดความยากจนโดยมีเปาหมายใหสัดสวน
คนจนลดลงรอยละ 4.5 ตอป  

 
ป 2558 2559 2560 2561 2562 

จำนวนคนจน (คน) 144,700 259,300 266,200 251,500 161,000 
เสนความยากจน (บาท/คน/เดือน) 2,394 2,422 2,443 2,475 2,559 
สัดสวนคนจน 17.78 31.99 32.96 31.26 20.21 

 

ที่มา :ขอมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแหงชาติ,ประมวลผล
โดยสำนักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
  4.5.2 สถาบันครอบครัว 

ในป 2561 จังหวัดกาฬสินธุมีสถิติการหยารางของคูสมรส 1,617 คู และการจด
ทะเบียนสมรส 3,972 คู คิดเปนสัดสวน 1:3.33 
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ตารางแสดงจำนวนการหยารางของคูสมรสที่ไดจดทะเบียนหยา ป 2560 – 2562 
 

จังหวัด/ทะเบียน/ป 
พ.ศ. 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

สัดสวน คู สัดสวน คู สัดสวน คู 

กาฬสินธุ 
(ทะเบียนหยา) 

 
(ทะเบียนสมรส) 

 
1:2.76 

 
1,351 

 
    3,734 

 
1:2.66 

 
1,617 

 
4,309 

 
1:2.66 

 
1,454 

 
3,861 

 

(ที่มา: ฐานขอมูลกรมการปกครองดานการทะเบียนหยา/สมรส)   
  
 5.ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนสง 

จังหวัดกาฬสินธุ  มีทางหลวงแผนดิน  และทางหลวงจังหวัด  ใชในการเดินทาง
ติดตอในจังหวัดและระหวางจังหวัด ไดโดยสะดวกมีถนนเชื่อมตอระหวางตำบลและหมูบานในชนบทซึ่งมี
ประโยชนตอการเดินทางไปมา และการขนสงผลิตผลทางการเกษตร จำนวนรถที่จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติรถยนต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน  291,359 คัน และจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติขนสงทางบก จำนวน 13,211  คัน 

 

   ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอตางๆ 
 1. อำเภอเมือง–อำเภอนามน  ระยะทาง 42 กิโลเมตร 
 2. อำเภอเมือง–อำเภอกมลาไสย  ระยะทาง 13 กิโลเมตร 
 3. อำเภอเมือง–อำเภอรองคำ  ระยะทาง 38 กิโลเมตร  

  4. อำเภอเมือง–อำเภอกุฉินารายณ  ระยะทาง 80 กิโลเมตร 
  5. อำเภอเมือง–อำเภอเขาวง  ระยะทาง 98 กิโลเมตร 

 6. อำเภอเมือง – อำเภอยางตลาด  ระยะทาง 16 กิโลเมตร 
  7. อำเภอเมือง–อำเภอหวยเม็ก  ระยะทาง 48 กิโลเมตร 
  8. อำเภอเมือง–อำเภอสหัสขันธ  ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
  9. อำเภอเมือง–อำเภอคำมวง  ระยะทาง 85 กิโลเมตร 

 10. อำเภอเมือง–อำเภอทาคันโท  ระยะทาง        109 กิโลเมตร 
  11. อำเภอเมือง–อำเภอหนองกุงศรี ระยะทาง 62 กิโลเมตร 
  12. อำเภอเมือง – อำเภอสมเด็จ  ระยะทาง 42 กิโลเมตร 

 13. อำเภอเมือง – อำเภอหวยผึ้ง  ระยะทาง 59 กิโลเมตร 
 14. อำเภอเมือง – อำเภอสามชัย  ระยะทาง 85 กิโลเมตร 
 15. อำเภอเมือง – อำเภอนาค ู  ระยะทาง 88 กิโลเมตร 
 16. อำเภอเมือง – อำเภอดอนจาน  ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
 17. อำเภอเมือง – อำเภอฆองชัย  ระยะทาง 38 กิโลเมตร 
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   การเดินทาง ระหวาง กาฬสินธุ – กรุงเทพฯ 
 การเดินทางโดยรถยนตระยะทางจากกรุงเทพฯ – กาฬสินธุ มีระยะทาง 

519กิโลเมตร  ใชเสนทางหลวงหมายเลข 2 เลี้ยวขวาไปตามเสนทางหลวงหมายเลข 23 และ 213 มี
รถประจำทาง ของบริษัทขนสง จำกัด และรถรวมของเอกชนใหบริการหลายเที่ยวตอวัน 

 การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพถึงกาฬสินธุ  สามารถขึ้นลงที่สถานีรถไฟ
จังหวัดขอนแกน จากนั้นโดยสารรถประจำทางจากขอนแกนถึงกาฬสินธุ ระยะทางประมาณ 80 
กิโลเมตร 

 การเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพถึงจังหวัดกาฬสินธุสามารถขึ้นลงที่
สนามบินจังหวัดขอนแกนและจังหวัดรอยเอ็ด 

(ที่มา : สำนักงานขนสงจังหวัดกาฬสินธุ) 
 

  5.2 การไฟฟา 
จังหวัดกาฬสินธุ มีผูใชไฟฟาในป พ.ศ. 2563 จำนวน 296,550ราย เพิ่มขึ้นจากป 2562 

จำนวน 7,548ราย หรือคิดเปนรอยละที่เพิ่มขึ้น +2.61 (ป 2562 มีจำนวนผูใชไฟฟา 289,002ราย) 
โดยกิจการที่มีผูใชไฟฟามากท่ีสุด คือ บานอยูอาศัย (นอยกวา 150 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอเดือน) บานอยู
อาศัย (150 และมากกวา กิโลวัตต-ชั่วโมงตอเดือน) กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง และอื่นๆ 
ตามลำดับ ดังตารางสถิติผูใชไฟฟา และการจำหนายพลังงานไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค จำแนก
ตามประเภทผูใช พ.ศ. 2560 – 2563 

 

สถิติผูใชไฟฟา และการจำหนายพลังงานไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
จำแนกตามประเภทผูใช พ.ศ. 2560 – 2563 

หนวย : (กิโลวัตต-ชั่วโมง) 
รายการ ป 

2560 2561 2562 2563 
จำนวนการไฟฟา 18 18 18 18 
จำนวนผูใชไฟฟา (ราย) 278,117 283,855 289,002 296,550 
- บานอยูอาศัย  
(นอยกวา 150 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอเดือน) 

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

 - บานอยูอาศัย (150 และมากกวา 
กิโลวัตต-ชั่วโมงตอเดือน) 

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

- กิจการขนาดเล็ก 19,545 20,249 20,521 20,412 
- กิจการขนาดกลาง 521 547 582 606 
 - กิจการขนาดใหญ 23 22 27 27 
 - กิจการเฉพาะอยาง 26 29 33 30 
 - องคกรที่ไมแสวงหากำไร - - 2 2 
 - สูบน้ำเพื่อการเกษตร 90 90 94 95 
 - ไฟชั่วคราว 5,475 6,172 6,759 7,567 
 - ไฟสำรอง 3 3 3 3 
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รายการ ป 
2560 2561 2562 2563 

 - ไฟที่สามารถงดจายไฟฟาได - - - - 
 - สถานีอัดประจไุฟฟา - - - - 
พลังงานไฟฟาท่ีจำหนายและใช 
(กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

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

 - บานอยูอาศัย (นอยกวา 150 
กิโลวัตต-ชั่วโมงตอเดือน) 

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

 - บานอยูอาศัย (150 และมากกวา 
กิโลวัตต-ชั่วโมงตอเดือน) 

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

 - กิจการขนาดเล็ก(กิโลวัตต-ชั่วโมง) 112,649,584 113,373,973 121,985,683 121,960,052 
 - กิจการขนาดกลาง(กิโลวัตต-ชั่วโมง) 105,770,904 112,864,825 123,122,870 124,252,019 
 - กิจการขนาดใหญ(กิโลวัตต-ชั่วโมง) 177,785,475 156,321,762 178,104,829 162,181,348 
 - กิจการเฉพาะอยาง 4,211,297 4,366,594 4,746,003 3,545,884 
 - องคกรที่ไมแสวงหากำไร 19,616 - 15,103 50,386 
 - สูบน้ำเพื่อการเกษตร 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 
 - ไฟสำรอง 1,702,120 1,499,000 1,609,560 1,873,720 
 - ไฟที่สามารถงดจายไฟฟาได - - - - 
สถานีอัดประจุไฟฟา - - - - 

 

ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
  5.3 การประปา 

จังหวัดกาฬสินธุมีการประปาในความรับผิดชอบ 3 แหง ประกอบดวย การประปา
สวนภูมิภาค  สาขากาฬสินธุ  การประปาสวนภูมิภาค  สาขากุฉินารายณ  และ การประปาสวนภูมิภาค
สาขาสมเด็จ มีกำลังผลิตที่ใชงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 44,840 ลูกบาศกเมตร/วัน มีผูใชน้ำจำนวน 
35,324 ราย(ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค) 

 

ขอมูลสำคัญการประปาสวนภูมิภาคในจังหวัดกาฬสินธุ 
ป จำนวนผูใชน้ำ

(ราย) 
กำลังผลิตที่ใชงาน 
  (ลบ.ม/วัน) 

ปริมาณน้ำผลิต 
(ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ำผลิตจาย 
     (ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ำจำหนาย 
    (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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ขอมูลสำคัญการประปาสวนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ 
ป จำนวนผูใชน้ำ

(ราย) 
กำลังผลิตที่ใชงาน 
   (ลบ.ม/วัน) 

ปริมาณน้ำผลิต 
(ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ำผลิตจาย 
      (ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ำจำหนาย 
   (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 
2561      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 

(ที่มา : สำนักงานการประปา การประปาสวนภูมิภาค  สาขากาฬสินธุ) 
 

ขอมูลสำคัญการประปาสวนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ 
ป จำนวนผูใชน้ำ

(ราย) 
กำลังผลิตที่ใชงาน 
  (ลบ.ม/วัน) 

ปริมาณน้ำผลิต 
 (ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ำผลิตจาย 
    (ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ำจำหนาย 
    (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 

(ที่มา : สำนักงานการประปา การประปาสวนภูมิภาค  สาขากุฉินารายณ) 
 

ขอมูลสำคัญการประปาสวนภูมิภาค สาขาสมเด็จ 
ป จำนวนผูใชน้ำ

(ราย) 
กำลังผลิตที่ใชงาน 
  (ลบ.ม/วัน) 

ปริมาณน้ำผลิต 
(ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ำผลิตจาย 
    (ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้ำจำหนาย 
    (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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  5.4 โทรศัพท 
ในป  2559  มีชุมสายโทรศัพท โครงขายของ TOT จำนวน 70 ชุมสาย 25,123 

เลขหมาย มีชุมสายโทรศัพทโครงขายของ TT&T จำนวน 8 ชุมสาย 6,217 เลขหมายเลขหมายที่เปด
ใชแลวในสวนของโครงขาย TOT จำนวน 15,029  เลขหมาย และโครงขาย TT&T จำนวน 2,804  
เลขหมาย โดยประเภทผูเชาสวนมากเปนบานพักอาศัย ธุรกิจสวนราชการ ตามลำดับ (ที่มา : บ.ทีโอ
ที จำกัด จำกัด (มหาชน)) 
     5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
จังหวัดกาฬสินธุมีรอยละของครัวเรือนที่มีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยตั้งแตป 2557-
2561 มีครัวเรือนที่มีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้นจาก 34,308  ครัวเรือน หรือรอยละ 15.1 ในป 
2557 เปน 137,597 ครัวเรือน หรือรอยละ 53.7 ในป 2561  

ป จำนวนครัวเรือนท้ังสิ้น จำนวนครัวเรือนท่ีเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
จำนวน (ครัวเรือน) รอยละ 

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 

ที่มา : การสำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำนักงานสถิติ
แหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ขอมูลลาสุดที่มีการสำรวจ) 
 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 

 6.1.1 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 
 จังหวัดกาฬสินธุ  มีพื้นที่ 6,946.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,341,716 ไร มีเนื้อท่ีถือ

ครอง  เพื่อการเกษตรในป พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 2,832,890 ไร คิดเปนรอยละ 65.25 ของพื้นที่
ทั้งหมด และเกษตรกรที่ไดขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งสิ้น 274,107 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 88.10 ของ
ครัวเรือนท้ังจังหวัด 

         (ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ/สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ/สำนักงาน
ปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ/สำนักงานการยางฯ กาฬสินธุ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564) 

 6.1.1.1 ขาว 
“ขาว” เปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกาฬสินธุ และมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด 

โดยทั่วไปจะเปนการปลูกขาวนาป และขาวนาปรัง ตอมาจังหวัดไดสงเสริมการปลูกขาวหอมมะลิ
ปลอดภัย (GAP) และขาวหอมมะลิอินทรีย 
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ตารางแสดงขอมูลการผลิตขาวนาป 

ที่ พ.ศ. พื้นที่ปลูก (ไร) พื้นที่เก็บเกี่ยว 
(ไร) 

ผลผลิตรวม (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ปริมาณ
จำหนาย(ตัน) 

รายไดจากการจำหนาย 
(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 
 

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ 

  จังหวัดกาฬสินธุมีการปลูกขาวนาปในปการผลิต 2563/2564 จำนวน  1,506,892 
ไร โดยมีการปลูกเพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2562/2563 จำนวน 21,257 ไร (ปการผลิต 2562/2563 
ปลูกขาวนาป 1,485,635ไร) หรือมีการปลูกขาวนาปเพิ่มขึ้น รอยละ +1.43 มีผลผลิตรวม 553,665 
ตัน เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2562/2563 จำนวน 40,458 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ +7.88 และ ผลผลิต
เฉลี่ยตอไร 374 กิโลกรัมตอไร เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2562/2563 จำนวน 2 กิโลกรัมตอไร หรือ
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ +0.54 อยางไรก็ตามจังหวัดกาฬสินธุยังมีผลผลิตตอไรคอนขางต่ำเมื่อเทียบกับ
คาเฉลี่ยของผลผลิตขาวตอไรเฉลี่ยทั้งประเทศ โดยผลผลิตขาวตอไรของประเทศไทยเทากับ 453 
กิโลกรัมตอไร หรือต่ำกวาคาเฉลี่ยของประเทศรอยละ -22 

  การปลูกขาวนาปของจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งแตปการผลิต 2559/2560 ถึงปการผลิต 
2563/2564 จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น เปนผลมาจากราคาขาวนาปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแตละปการ
ผลิต และจากนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนปลูกพืชชนิดอื่นแทนขาวเพื่อใหเกษตรกรมีรายไดมากกวา
การปลูกขาว แตภาพรวมแลวตั้งแตปการผลิต 2559/2560 จังหวัดกาฬสินธุมีการปลูกขาวนาป
เพิ่มขึ้นทุกปการผลิต ยกเวนปการผลิต 2560/61 ที่เกษตรกรมีการปลูกขาวนาปนอยกวาปการผลิต 
2559/2560 เล็กนอย จำนวน 1,578 ไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ 
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ตารางแสดงขอมูลการผลิตขาวนาปรัง 

ที่มา :สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ 
 

  จังหวัดกาฬสินธุมีการปลูกขาวนาปรังในปการผลิต 2562/2563 จำนวน  292,638 
ไร  โดยมีการปลูกเพ่ิมขึ้นจากปการผลิต 2561/2562 จำนวน 2,772 ไร (ปการผลิต 2561/2562ปลูก
ขาวนาปรัง 289,865 ไร) หรือมีการปลูกขาวนาปรังเพิ่มขึ้น รอยละ +0.96 มีผลผลิตรวม 186,614 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2561/2562 จำนวน 6,192 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ +3.43  และ ผลผลิตเฉลี่ยตอ
ไร 645 กิโลกรัมตอไร เพิ่มขึ้นมากกวาปการผลิต 2561/2562 จังหวัดกาฬสินธุมีผลผลิตตอไรสูงกวา
คาเฉลี่ยของประเทศเล็กนอย โดยผลผลิตขาวนาปรังตอไรของประเทศไทยเทากับ 631 กิโลกรัมตอไร 
การปลูกขาวนาปรังของจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งแตปการผลิต 2558/2559 ถึงปการผลิต 2562/2563 มี
การเพาะปลูกเพิ่มขึ้น โดยปการผลิต 2562/2563 ราคา ตอตันอยูที่ 11,554.50 บาทตอตัน เพิ่มขึ้น
จากปการผลิต 2561/2562 รอยละ +24.31 (ปการผลิต 2561/2562 ราคาตอตันเทากับ 9,295 
บาทตอตัน) มีรายไดจากการจำหนาย 2,113,106,401.56 บาทสำหรับปการผลิตทีข่าวนาปรังมีราคา
ตอตันดีที่สุดตั้งแตปการผลิต 2558/2559  - ปการผลิต 2562/63 คือ ปการผลิต 2560/61 มีราคา
ตอตันเทากับ 12,471บาททำใหมีรายไดจากการจำหนาย 2,191,011,532.92 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :ศูนยเมล็ดพันธุขาวกาฬสินธุ 

ที่ ปการ
ผลิต 

พื้นที่ปลูก 
(ไร)  

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว (ไร)  

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ปริมาณ
จำหนาย(ตัน) 

รายไดจากการจำหนาย 
(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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จังหวัดกาฬสินธุมีการปลูกขาวหอมมะลิปลอดภัย (GAP) ในปการผลิต 2563/64 จำนวน 4,784 ไร  
โดยมีการปลูกเพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2562/63  จำนวน 1,904 ไร (ปการผลิต 2562/63 ปลูกขาว
หอมมะลิปลอดภัย (GAP) 2,880ไร) หรือมีการปลูกขาวหอมมะลิปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้นรอยละ 
66.11 มีผลผลิตรวม 1,789.22 ตัน เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2562/63 จำนวน 717.86 ตัน เพิ่มขึ้น
รอยละ +67.00 ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 374 กิโลกรัมตอไร เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2562/63 จำนวน 2 
กิโลกรัมตอไร หรือเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ +0.51 การปลูกขาวหอมมะลิปลอดภัย (GAP) ตั้งแตปการผลิต 
2559/60 ถึงปการผลิต 2563/64 มีการเพิ่มขึ้น และลดลง ไมสม่ำเสมอ ในดานของราคามีแนวโนมที่
ดีขึ้นในชวงปการผลิต 2559/60 – 2560 - 2561 โดยปการผลิต 2560/61 ราคาตอตันอยูที่ 15,000 
บาทตอตัน เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2559/60 รอยละ 50 (ปการผลิต 2559/60 ราคาตอตันเทากับ  
10,000 บาทตอตัน) โดยการผลิตรอบ 5 ป ในปการผลิต 2560/2561 มีราคาตอตันสูงที่สุด คือ 
15,000 บาท/ตัน และดานรายไดจากการจำหนายปการผลิต 2560/61  มีรายไดรวมมากกวาทุกป
การผลิต โดยในปการผลิต 2562/2563 มีการเพาะปลูกลดลงจึงมีผล ทำใหผลผลิตและมูลคาลดลง
มากกวาทุกปการผลิตในรอบ 5 ปที่ผานมา 

 
ตารางแสดงขอมูลการผลิตขาวหอมมะลิปลอดภัย (GAP) 

 

ที ่ ปการผลิต พื้นที่ปลูก 
(ไร)  

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว (ไร)  

ผลผลิต
รวม (ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร)  

ปริมาณ
จำหนาย

(ตัน) 

รายไดจากการ
จำหนาย (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 
 

ที่มา : ศูนยเมล็ดพันธุขาวกาฬสินธุ 

จังหวัดกาฬสินธุมีการปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย ในปการผลิต 2562/63 จำนวน  1,155 ไร  โดยมี
การปลูกลดลงจากปการผลิต 2561/62 จำนวน 340 ไร (ปการผลิต 2561/62 ปลูกขาวหอมมะลิ
อินทรีย 1,5498ไร) หรือมีการปลูกขาวหอมมะลิปลอดภัย (GAP) ลดลงรอยละ -22.70  มีผลผลิต
รวม 346.500 ตัน ลดลงจากปการผลิต 2561/62 จำนวน -152.32 ตัน ลดลงรอยละ -30.50  
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 300 กิโลกรัมตอไร ลดลงเมื่อเทียบกับปการผลิต 2561/62 การปลูกขาวหอมมะลิ
อินทรียของจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งแตปการผลิต 2558/2559 ถึงปการผลิต 2562/63 เพิ่มขึ้นสูงสุดมาก
ถึง 14,513.1 ไรหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26,387.5  ในปการผลิต 2560/61 เนื่องจากในปการผลิต 
2558/59  มีการปลูกเพียง 55 ไร ในดานของราคามีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง จนถึงปการผลิต 
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2562/63 โดยปการผลิต 2562/2563 ราคาตอตันอยูที่ 19,000 บาท ตอตัน เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 
2558/59  รอยละ +58.65  (ปการผลิต 2558/59 ราคาตอตันเทากับ 11,975.84 บาทตอตัน) โดย
การผลิตรอบ 5 ป แตในดานรายไดจากการจำหนายปการผลิต 2560/61 มีรายไดรวมมากกวาปการ
ผลิต 2562/63 เนื่องจากมีพ้ืนที่ปลูกขาวหอมมะลิอินทรียมากกวา 

ที่มา : ศูนยเมล็ดพันธุขาวกาฬสินธุ 

6.1.1.2ผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 

จังหวัดกาฬสินธุมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สรางรายไดใหแกจังหวัดไดแก  มันสำปะหลัง และ
ออยโรงงาน และมีพืชเศรษฐกิจรอง ไดแก ยางพารา แตงโม  ปาลมน้ำมัน และพุทรา 

ตารางแสดงขอมูลการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ป 2559-2562 
ที่ พืชเศรษฐกจิ พ.ศ. ผลผลิตรวม (ตัน) พื้นที่ปลูก 

(ไร)  
แหลงปลูกที่สำคัญ ปริมาณจำหนาย

(ตัน) 
มูลคาการจำหนาย 

(บาท) 

1 มันสำปะหลัง 2559 761,819.62 244,421 เมืองกาฬสินธุ หนองกุงศรี  
กุฉนิารายณ สหัสขันธ 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 ออยโรงงาน 2559 4,115,022.17 396,151 หนองกุงศรี กุฉินารายณ 

ทาคันโท สามชัย หวยเม็ก
และคำมวง 

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 
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ที่ พืชเศรษฐกจิ พ.ศ. ผลผลิตรวม (ตัน) พื้นที่ปลูก 
(ไร)  

แหลงปลูกที่สำคัญ ปริมาณจำหนาย
(ตัน) 

มูลคาการจำหนาย 
(บาท) 

3 ยางพารา  2559 26,708.79 198,268 กุฉินารายณ เมืองกาฬสินธุ  
หนองกุงศรี คำมวงและ
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 
  2563 36,142 202,544  36,142 769,667,382 
4 ปาลมน้ำมัน 2559 1,138 3,341 กุฉินารายณหนองกุงศรี    

คำมวง 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 คำมวง ดอนจาน  

เมืองกาฬสินธุ ทาคันโท 
และสหัสขันธ 

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 

 

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ ขอมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2564  
   
  6.2 การประมง 

ตั้งแตป 2559-2563 จังหวัดกาฬสินธุมีการจับสัตวน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาติ โดย
เฉลี่ย 5,917,134.738 กิโลกรัม มีการเพาะเลี้ยงสัตวที่ทำรายไดใหแกจังหวัด เชน กุงกามกราม และ
ปลากระชัง CP 

 
ที่ พ.ศ. จับจากแหลงน้ำธรรมชาติ (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 
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ตารางแสดงการจดทะเบียนเปนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำแนกเปนรายอำเภอ 

 
ที่มา: สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ 

สำหรับการผลิตกุงกามกรามนั้น ในป 2563 จังหวัดกาฬสินธุมีจำนวนผูเลี้ยงกุง
กามกราม จำนวน 1,100 ราย เนื้อที่รวม 8,573.25 ไร ผลผลิต 2,914.00 ตัน มูลคา 728.50 ลาน
บาท ปญหาที่ผานมาเกษตรกรประสบกับการสงน้ำผานคลองชลประทานไมตอเนื่อง บอเลี้ยงกุงของ
เกษตรกร สวนใหญคอนขางตื้นประมาณ 80 เซนติเมตร ตากบอลอกเลนกนบอไมเหมาะสม ปลอย
กุงในอัตราที่หนาแนน ไมนำเครื่องตีน้ำมาใชในการเพิ่มออกซิเจนในชวงวิกฤติสภาพอากาศปดและไม
มีบอพักน้ำ แนวทางการเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้นกวาเดิม 15 เปอรเซ็นตหรือประมาณ 250 ตันหรือคิด
เปนมูลคา 63 ลานบาท โดยสงเสริมแนะนำใหเกษตรปลอยกุงในอัตราที่เหมาะสม ใหมีการลอกเลน
ตากบอที่เหมาะสม แนะนำเทคนิคการเลี้ยงกุงใหไดผลผลิตดี โดยในป 2561 ไดนำเกษตรเขตอำเภอ
ยางตลาดเขารวมโครงการแปลงใหญจำนวน 50 ราย (ป 2560 ไดนำเกษตรกรเขตอำเภอเมือง
กาฬสินธุเขารวมโครงการแปลงใหญ 30 ราย)  

ตารางแสดงการเพาะเลี้ยงกุงกามกราม จังหวัดกาฬสินธุ 
ป จำนวนเกษตรกร 

(ราย) 
เนื้อที่รวม(ไร) ผลผลติ (ตัน) มูลคา      

     (ลานบาท) 
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 

 
 ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ 

  

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล จํานวนผูประกอบการท้ังหมดแบบพาณิชย แบบยังชีพ เพาะฟกอยางเดียว เพาะฟก/อนุบาล อนุบาลอยางเดียว
เมือง 969 2 971 158 851 1 3 20
กมลาไสย 1146 - 1146 102 1214 - 1 -
รองคํา 225 - 225 2 233 - - 1
กุฉินารายณ 1111 - 1111 9 1276 - 2 -
เขาวง 631 - 631 23 705 - - -
ยางตลาด 4325 2 4327 1306 3475 - 3 7
หวยเม็ก 740 - 740 126 691 - - -
สหัสขันธ 586 - 586 44 582 - - -
คํามวง 154 - 154 4 155 - - -
ทาคันโท 115 - 115 - 119 - - -
หนองกุงศรี 512 - 512 333 185 - - -
สมเด็จ 468 - 468 7 483 1 - -
หวยผึ้ง 422 - 422 22 439 - - -
สามชัย 39 - 39 1 40 - - -
นาคู 278 - 278 1 323 - - -
ดอนจาน 883 - 883 5 895 - - -
ฆองชัย 121 - 121 6 116 - - -
รวม 12,725 4 12,729 2,149 11,782 2 9 28

อําเภอ
ประเภทการจดทะเบียน ประเภทฟารม
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 6.3 การปศุสัตว 

6.3.1) สุกรแนวโนมความตองการของตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นประกอบกับการ
สงออกไปยังประเทศเพื่อนบานมีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น แตจังหวัดกาฬสินธุยังผลิตสุกรไดปริมาณนอย 
ดังนั้นควรสงเสริม/จูงใจ ใหเกษตรกรขยายการเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้น โดยเนนการปรับปรุงฟารมใหได
มาตรฐานและมีสุขอนามัย 

 
จังหวัด จำนวนสุกร (ตัว) เกษตรกร (ราย) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
1. ขอนแกน 186.500 200.161 214,330 4.098 3.895 3,506 
2. รอยเอ็ด 123.968 129.242 88,242 5.825 5.755 3,012 
3. กาฬสินธุ 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 

 

 6.3.2) ไกเนื้อ ไกไข เปดเนื้อ เปดไข 
            ความตองการไกเนื้อ ไกไข เปดเนื้อ และเปดไขเพิ่มขึ้น ทั้ งในตลาด
ภายในประเทศและตลาดตางประเทศ แตเกษตรกรในกาฬสินธุยังมีการเลี้ยงไกและเปดในปริมาณ
นอย จึงควรสงเสริมการเลี้ยงไกและเปด โดยเนนการจัดการฟารมที่ไดมาตรฐาน (GAP) ตามนโยบาย
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1,035

1,147

687

990

1,100

6,670

8,236

5,985

7,586

8,573

1,332
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1,077

2,580
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334
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729
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ปี 2558

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

แผนภูมิแสดงการเพาะเลี�ยงกุ้งก้ามกราม จังหวดักาฬสินธ์ุ

มลูค่า (ลา้นบาท) ผลผลติ (ตนั) เนื �อที�รวม (ไร่) จาํนวนเกษตรกร (ราย)
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จังหวัด 
จำนวนเปดเนื้อ (ตัว) เกษตรกร (ราย) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1. ขอนแกน 119.963 125,024 124,516 2.713 2,796 2,520 

2.กาฬสินธุ 9.403 23,357 24,974 589 826 944 

3. มหาสารคาม 70.448 71,115 71,981 3.788 3,530 3,498 

4. รอยเอ็ด 39.563 41,379 68,755 2.125 2,091 2,023 

จังหวัด 
จำนวนเปดไข (ตัว) เกษตรกร (ราย) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1. ขอนแกน 79.359 118,978 160,423 1.417 1,765 1,861 

2. รอยเอ็ด 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. กาฬสินธุ 43.765 58,332 53,296 1.525 1,625 1,593 
 

6.3.3) โคเนื้อ โคนม 

  ปริมาณความตองการโคเนื้อและโคนมในประเทศยังมีสูง โดยผลผลิตจากโคเนื้อ
และโคนมจึงยังเปนที่ตองการของตลาด ขณะที่การเลี้ยงโคเนื้อและโคนมมีตนทุนสูง เกษตรกรไมมี
เงินทุนเพียงพอ ดังนั้น จึงควรหาแหลงเงินทุนใหแกเกษตรกร และสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อ
ถายทอดองคความรูใหแกกันและสรางอำนาจตอรองทางการตลาด 

 

 

2561 2562 2563 2561 2562 2563

1. ขอนแกน 1.315.803 1,356,913 1,556,382 1,619 1,756 1,633

2. รอยเอ็ด 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. กาฬสินธุ 97,823 83,990 76,595 519 481 527

2561 2562 2563 2561 2562 2563

1. ขอนแกน 1.090.167 1,153,980 993,213 2.396 3,764 3,696

2. รอยเอ็ด 746.575 761,952 1,205,098 2.705 3,556 4,668

3.กาฬสินธุ 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
จํานวนไกเน้ือ (ตัว) เกษตรกร (ราย)

จังหวัด
จํานวนไกไข (ตัว) เกษตรกร (ราย)
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2561 2562 2563 2561 2562 2563

147,752 160.859 182,318 28,570 28.438 29,763

204,483 219.419 241,253 49,589 49.98 53,337

173.789 189.897 196,535 34,77 35.146 38,528

79.95 85.257 91,438 18.121 18.731 19,511

2. รอยเอ็ด

3. มหาสารคาม

4. กาฬสินธุ

จังหวัด
จํานวนโคเน้ือ (ตัว) เกษตรกร (ราย)

1. ขอนแกน

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โดยสรุปสถานการณดานการเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุมีปจจัยที่สงผลตอการผลิต
ภาคการเกษตรมากที่สุดคือ นโยบายของรัฐบาล และความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร
โดยภาคเกษตรกรรมของจังหวัดกาฬสินธุดำเนินการในรูปแบบเกษตรเชิงพาณิชย หรือ เกษตร
อุตสาหกรรม โดยมีมูลคาดานการเกษตรคิดเปนรอยละ 23.1 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 
โดยจังหวัดกาฬสินธุมีศักยภาพในการผลิตสินคาเกษตรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะขาว ออย และมัน
สำปะหลัง เนื่องจากความเหมาะสมของพื้นที่การเพาะปลูก และมีปริมาณผลผลิตตอไรสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับจังหวัดใกลเคียง นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่รองรับผลผลิตทางการเกษตร 
ซึ่งมีที่ตั้งอยูในพื้นที่ของจังหวัด เชน โรงสีขาวขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โรงงานผลิต
น้ำตาล และโรงงานผลิตแปงมันสำปะหลัง ตลอดจนมีความไดเปรียบเชิงภูมิศาสตร เพราะเปน
ศูนยกลางในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนั้น ทิศ
ทางการพัฒนาของจังหวัดจึงไดใหความสำคัญกับภาคเกษตรกรรมในฐานะตนน้ำที่จะสงตอ
อุตสาหกรรมและการแปรรูปในดานอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาเกษตร อุตสาหกรรม
อาหารสัตว การผลิตอาหารปลอดภัย เปนตนโดยเนนการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสู
มาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางไรก็ตาม 
ราคาสินคาเกษตรมีความผันผวน หากสามารถสงเสริมใหเกษตรปลูกพืชอื่นในฤดูที่วางเวนจากการ
เพาะปลูกพืชหลัก จะทำใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นอีกทาง 

สวนสถานการณดานปศุสัตวของจังหวัดกาฬสินธุ ยังมีผลิตภัณฑและการเลี้ยงสัตว
เศรษฐกิจคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใกลเคียง ทั้งที่มีศักยภาพของพ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว
ใกลเคียงกันจึงควรสงเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย เชน การทำ Contract Farm รวมกับ
โครงการอาหารปลอดภัย (KS) หรือ เนนการสรางแรงจูงใจใหบริษัทอุตสาหกรรมอาหาร เชน CP และ 
BETAGO เขามาขยายฐานการผลิตในพื้นที่จังหวัดมากขึ้น ภายใตมาตรฐานการผลิตที่สะอาด ถูก

2561 2562 2563 2561 2562 2563

1. ขอนแกน 30.352 29.745 30,446 774 742 750

2.มหาสารคาม 5144 5.923 7,203 142 172 220

3. รอยเอ็ด 507 318 536 34 31 26

4. กาฬสินธุ 645 733 729 38 46 50

จังหวัด
จํานวนโคนม (ตัว) เกษตรกร (ราย)
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สุขอนามัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเปนรายไดเสริมในชวงที่วางเวนจากการเก็บเกี่ยว และลด
สัดสวนคนจนใหไดรอยละ 4.5 ตอป 
 

6.4 การบริการ  
ในป 2562 จังหวัดกาฬสินธุมีจำนวนผูเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นจากป 2561 จำนวน 6,652 คน 

หรือคิดเปนรอยละ +0.87  และมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น จำนวน 18.78ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิด
เปนรอยละ 1.54 สวนใหญเปนนักทัศนาจรชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวไทย โดยมีคาใชจายตอหัว เพิ่มขึ้น
จำนวน 11.08 บาท/คน/วัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 1.27 โดยคาใชจายเฉลี่ยผู เยี่ยมเยือนชาว
ตางประเทศสูงที่สุดอยูที่ 1,239.33 บาท/คน/วัน   

ตารางแสดงจำนวนผูมาเยี่ยมเยือน รายได คาใชจาย และวันพักจากการทองเที่ยวป 2558-2562 

ป จำนวนผูมาเยี่ยมเยือน 
Growth 
rate% 

รายได 
(ลานบาท) 

คาใชจาย
เฉลี่ย 

(บาท/คน/
วัน) 

 รวมทั้งสิ้น ไทย ตางชาต ิ    

2558 553,772 550,623 3,149 +3.45 799.80 790.24 

2559 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 : *ขอมูลเบื้องตนจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
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  6.5 การทองเที่ยว 
แผนที่ทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
จังหวัดกาฬสินธุ มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มี

ความโดดเดนและเปนเอกลักษณ แหลงโบราณคดีที่นาสนใจแหลงทองเที่ยววิถีชุมชน แหลงทองเที่ยง
ยุคกอนประวัติศาสตร  ที่มีการคนพบซากพืชซากสัตวโบราณที่กลายเปนหินเชนซากไดโนเสารตนไม
หินพันปซากปลา และหอยโบราณที่ สูญพันธุไปแลวหลายพันปและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติดังนี้ 

1) เมืองฟาแดดสงยางวัดโพธิ์ชัยพระธาตุยาคูอยูที่บานเสมาอำเภอกมลาไสย
เปนเมืองโบราณที่มีซากอิฐปนดินเปนขอบคูเมืองสองชั้นผังเมืองรูปไขแบบทวาราวดีขุดพบพระพิมพ
ดินเผาและใบเสมาทั้งที่อยูในดินและปกอยูเปน
แนวมากมายมีลวดลาย การแกะสลักที่สวยงาม
มากและยังพบโบราณวัตถุที่สามารถประมาณ
อายุเมืองไดวาราว พ.ศ.1300-1600 และมีพระ
ธาตุยาคูหรือพระธาตุใหญเปนสถูปสมัยทวาร
วดี(ราวพุทธศตวรรษที่13–15ตั้งอยูทุงนาทาง
ทิศเหนือบานเสมาเปนโบราณสถานที่คอนขาง
สมบูรณมากอยูในบริเวณเมืองฟาแดดสงยาง
และยังมีสถานที่นาสนใจใกลเคียงกับเมืองฟา
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แดดสงยางเชนวัดโพธิ์ชัยเสมารามเปนวัดโบราณในสมัยเดียวกัน สิ่งที่นาสนใจภายในวัด ไดแกใบ
เสมาหินสมัยทวาราวดีที่ปกอยูเปนแนวกำแพงและที่เก็บรวบรวมไวในวัดเปนบางสวน ที่ใบเสมา
จำหลักเปนภาพตางๆ สวนมากสลักเปนภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและโนนสาวเอมีซากโบสถจมดินอยู
และมีซากโบราณสถานอยูทั่วไปโดยเฉพาะคูเมืองโบราณ 

  
2) วัดพุทธนิมิตภูคาว
ตั้ งอยูบ านนาสีนวล 
อำเภอสหัสขันธ หาง
จากอำเภอสหัสขันธ 
ประมาณ 7 กิโลเมตร 
ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยยาสน ตะแคงซาย 
ภายในวัดยังมีอุโบสถ
แ บ บ เป ด แ ก ะส ลั ก
ลวดลายสวยงาม ตาม

ประตูหนาตาง เพดาน เปนภาพพุทธประวัติทศชาติชาดก และยังมีวิหารสังฆนิมิตซึ่งเปนที่เก็บ
พระพุทธรูป และพระเครื่องรุนตางๆ ที่ยาหากเปดใหเขาชมทุกวัน 
 
 

3)  พ ร ะ พุ ท ธ รู ป
ส ถ า น ภู ป อ เป น ที่
ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น
พระพุทธรูป โบราณ
ปางไสยาสนฝมือชาง
จากสมั ยทวาราวดี
จำหลักบนหนาผา 2 
องคเปนที่เคารพบูชา
ข อ ง ช า ว จั ง ห วั ด
กาฬสินธุและใกลเคียง 
บริเวณนี้ยังมีทิวทัศน

ตามธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแกการพักผอนอยางยิ่ง 
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          4)  พุทธสถานภูสิงหตั้งอยูบนยอด
เขาภูสิงห อำเภอสหัสขันธ ใกลตลาดสหัสขันธ
หางจากจังหวัดกาฬสินธุ 34 กม. มีทางขึ้น 2 
ทาง คือ  ทางลาดยางคดเคี้ยวขึ้นตามไหลเขา
ทางทิศตะวันตก และทางเดินเทาทำเปนบันได 
104 ขั้นทางทิศตะวันออกเปนสถานที่พักผอน
ที่รมรื่นลอมรอบดวยธรรมชาติ ทั้งยังมองเห็น
ทิวทัศนของทุงนาหมูบานและ น้ำในเขื่อนลำ
ปาวอันสวยงามอีกดวย พุทธสถานภูสิงหเปน
ที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล ซึ่ งเปน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย หนาตักกวาง 10.5 
เมตร มีพุทธลักษณะสงางามเปนพระพุทธรูป
ที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสรางเมื่อป พ.ศ. 2511 

 
  
 
5) วัดวังคำ ตั้งอยูที่ บ.นาวี ต.สงเปลือย 

อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ มีเนื้อที่กวา 8 ไรเริ่มกอสราง
(อยางเปนทางการ) ตั้งแตวันที่  22 กุมภาพันธ 
2539 โดยคณะชาวบานนาวีและหมูบานใกลเคียง 
แ ล ะ ไ ด รั บ ก า ร ป ร ะ ก า ศ ตั้ ง เ ป น วั ด ใ น
พระพุทธศาสนา มีนามวา “วัดวังคำ”  สังกัดคณะ
ส งฆ ธ รรม ยุ ต นิ ก าย เมื่ อ วั น ที่  7 ก รก ฎ าค ม 
2543 ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกลาฯพระราชทานเขต
วิสุงคามสีมาแกวัดวังคำ  เมื่อวันที่  7 มีนาคม 
2545 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานพระราชานุญาตใหเชิญตราสัญลักษณ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ประดิษฐานที่หนาบันอุโบสถ (สิม) วัดวังคำ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547การกอสรางวัดวังคำไดนำสถาปตยกรรมแบบลานชางไดแก “วัดเชียง
ทอง” แหงเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว มาเปนตนแบบ นอกจากโบสถอันงดงามวิจิตรแลว วัดวังคำ
ยังมีงานพุทธศิลปอิทธิพลศิลปะลานชางปรากฏใหเห็นในหลายจุดดวยกัน ไมวาจะเปน องคพระธาตุ
สีทองอรามที่ไดรับอิทธิพลมาจากธาตุหลวงเมืองเวียงจันทน สปป.ลาว ศาลาการเปรียญหลังใหญที่
ภายในประดิษฐาน “หลวงปูว ังคำ” พระประธานศิลปะลานชางอันงดงาม 
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6) อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร 
(เจาโสมพะมิตร) อยูบริเวณ
กลางเมืองกาฬสินธุ เปนเจา
เมื อ งค น แ รก ข อ งจั งห วั ด
กาฬสินธุ  หลอดวยสัมฤทธิ์
เทาตัวจริง ยืนอยูบนแทนมือ
ขวาถือกาน้ำ มือซายถือกระบี่
บั้งเงิน 
 

 
 
7)  กลุมทอผาไหมแพรวาบาน

โพน เปนกลุมทอผา ที่ไดรับอนุเคราะหให
อยูในโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระ
นางเจาฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง  ผาแพรวาทอ
จากผาไหมดวยลายมัดหมี่ฝมือละเอียด
ประณีตเปนงานศิลปหัตถกรรมของ ชาวผู
ไทที่หาไดนอยแหงในประเทศไทย 
 

8)  พิพิธภัณฑสิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ   

อยูหางจากตัวจังหวัดกาฬสินธุไปทางทิศ

เหนือระยะทางประมาณ 30กิ โลเมตร

สามารถเดินทางโดยใชทางหลวงหมายเลข 

227 (กาฬสินธุ -สหัสขันธ-คำมวง-วังสาม

หมอ-พังโคน)  กอนถึงตัวอำเภอสหัสขันธ 

ประมาณ  1  กิโลเมตร เลี้ยวขวาเขาสูวัด

สักกะวันตรงขามโรงเรียนสหัสขันธศึกษา

เปนระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรเดิมคือ

ศูนยวิจัยไดโนเสารภูกุมขาวซึ่งดำเนินการ

มาตั้งแตป พ.ศ. 2538 เพื่อเปนสถานที่

ปฏิบัติงานศึกษาวิจัยอนุรักษเก็บรวบรวมตัวอยางอางอิงซากไดโนเสารและสัตวรวมสมัย และนำ

ขอมูลเหลานี้ไปเผยแพรแกนักทองเที่ยวในรูปของพิพิธภัณฑไดโนเสารซึ่งเปนแหลงไดโนเสารกินพืชที่
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สมบูรณที่สุดของประเทศไทย   โดยพบกระดูกไดโนเสารเกือบทั้งตัวมากกวา 650 ชิ้น เปนกระดูก

สวนขา ซี่โครง คอและหางของไดโนเสารกินพืชไมนอยกวา 7 ตัวนอกจากนี้ยังพบฟนของไดโนเสาร

กินพืชและกินเนื้ออีกอยางละ 2 ชนิดเปนกระดูกของไดโนเสารกินพืช“ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน

Phuwiagosaurussirindhornae)” และไดโนเสารกินพืชชนิดใหมอีก 1 ชนิดซึ่งกำลังศึกษาวิจัยขั้น

รายละเอียดอยูในป 2550 พิพิธภัณฑสิรินธร เปดใหบริการไดอยางเต็มรูปแบบและ ปจจุบันมี

นักทองเที่ยวปละประมาณกวา 300,000 คน 

 9) หมูบานวัฒนธรรมโคกโกง  ตั้งอยู
ในอำเภอกุฉินารายณ เปนหมูบ านที่มีการ
อนุรักษวัฒนธรรมชาวผูไทเปด วิถีชาวบาน
ประเพณีพิธีตางๆกิจกรรมที่จัดใหไดแกพิธี
บายศรีสูขวัญ  รับประทานอาหารพื้นบาน  
“พ าแลง”  ชมการแสดงศิ ลป ะพื้ น บ าน 
เพลิดเพลินกับการเดินชมปาเขาลำเนาไพรน้ำตก
ตาดสูง–ตาดยาว ศึกษาธรรมชาติพรรณไมและ
พืชสมุนไพรทองถิ่นตามเสนทางเดินปาในวน
อุทยานภูผาวัว 

10) รอยเทาไดโนเสาร จังหวัดกาฬสินธุ   
คนพบรอยเทาไดโนเสาร เมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2539 บริเวณกลางลานหิน
รองน้ำหวยวังเครือจาน เชิงเขาภูแฝก 
เทือกเขาภูพาน บานน้ำคำ ตำบลภูแลน
ชางอำเภอนาคู  จั งหวัดกาฬสินธุ  เปน
รอยเทาไดโนเสารประเภทเทอรโรฟอส จัด
อยู ในกลุมคารโนซอรชนิดกินเนื้ออายุ
ประมาณ 140 ลานป ซึ่งลักษณะรอยเทา
มีความชัด เจนถึ ง 7 รอย ขณะนี้ อยู

ระหวางการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สำคัญอีกแหงหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ นอกจากนี้ยังขุดพบ
ซากกระโครงกระดูกที่วัดบานนาไคร อำเภอกุฉินารายณและที่เชิงเขาวัดภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ 

 
11) น้ำตกผานางคอย ตั้งอยูบานนา

งาม ตำบลบอแกว อำเภอนาคู  น้ ำตกมี
ลักษณะเปนหนาผาสูงบนเทือกเขาภูพาน มี
น้ำตก 4 ชั้น ในชวงฤดูน้ำหลาก น้ำจะไหล
ลดหลั่นกันลงมาสวยงามมาก แต ในช วง
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หนาแลงจะปรากฏโขดหิน แองน้ำกระจัดกระจายอยูทั่วไปบนยอดผาเปนที่ตั้งของสำนักสงฆให
นักทองเที่ยวไดกราบไหวบูชาทางขึ้นมีบันไดหลายรอยขั้น นาสนใจสำหรับผูที่ชื่นชอบการเดินชม
ธรรมชาติ  
 

12) เขื่อนลำ
ป า ว เ ป น
เขื่ อ น ดิ น มี
ความสูงจาก
ทองน้ำเมตร
สันเขื่อนยาว
7.8 กิโลเมตร 
ส าม ารถกั ก
เ ก็ บ น้ ำ ไ ด  
1 ,950  ล าน
ลูกบาศกเมตร 

มีประตูระบายน้ำเปนแบบ เปด ไมมีประตูปดกั้นใหน้ำไหลตลอดเวลา (ไหลเฉพาะชวงฤดูฝน) อยูในเขต
อำเภอสหัสขันธ,อำเภอคำมวง,อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ อยูหางจากจังหวัดกาฬสินธุประมาณ 
36 กิโลเมตร เขื่อนลำปาวสรางเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2511 ปดกั้น ลำน้ำปาว และหวยยางที่บานหนองสอง
หอง ทำใหเกิดเปนอางเก็บน้ำแฝดทางดานเหนือเขื่อนจึงไดขุดรองเชื่อมระหวางอางทั้งสองสรางขึ้น
เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะปจจุบันเขื่อนลำปาวเปนแหลงเพาะพันธุปลามี
สถานที่พักผอนหยอยใจ ไดแกหาดดอกเกดซึ่งเปรียบเสมือนเปนสวรรคชายหาดของคนอีสาน 

13)หาดดอกเกด เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ ตั้งอยูบริเวณกิโลเมตรที่ 3+800 ของทำนบดิน บ.
สะอาดนาทม ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ 
จ .กาฬสินธุ  เริ่มกอสรางตั้ งแตปพ .ศ . 
2520 บริเวณหาดเดิมเปนที่จอดเรือทั้ง
ขนาดใหญและขนาดเล็กตอมาไดจัดทำให
เปนแหลงทองเที่ยวบนพื้นที่ประมาณ 25 
ไร ซึ่งในแตละปมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชม
และพักผอนเปนจำนวนมากที่มาของหาด
ดอกเกดมาจากตนการะเกดที่นำมาปลูก
บริ เวณหาดเปนพืชชนิด เดียวกับ เตย 
ปาหนัน เพื่อใหกระชับในการเรียกชื่อและ
จำงายจึงใชคำวา“หาดดอกเกด”ในป พ.ศ. 2558 ไดมีการปรับปรุงหาดดอกเกดขึ้นมาใหมเพ่ือรองรับ
นักทองเที่ยว โดยการปรับพื้นที่หาดใหม นำทรายมาลงทำแนวปองกันทรายใตน้ำ ทำทุนสำหรับเตือน
ภัย กอสรางศาลาเอนกประสงคสำหรับนั่งพักผอนหยอนใจ ชมวิวความสวยงามของอางเก็บน้ำลำ
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ปาว ทำทางเดินเทา บันไดทางขึ้นลงทางหาด ทางลาดสำหรับผูดอยโอกาสหรือผูพิการ รวมทั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศนใหรมรื่นและสวยงาม หาดดอกเกด เปนสถานที่สำหรับตอนรับนักทองเที่ยวมาชม
ความงามของอางเก็บน้ำลำปาว ชมพระอาทิตยขึ้นในยามเชา และในเทศกาลสงกรานตจะมี
นักทองเที่ยวทั้งไกลและใกลมาเที่ยวเปนจำนวนมาก นับวาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญแหงหนึ่งของ
จังหวัดกาฬสินธุ ประชาชนในทองถิ่นมีอาชีพและรายไดเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ของจังหวัดอีกดวย  
  14)สะพานเทพสุดา 
เปนสะพานซึ่งสรางเพื่อเปนเสนทาง
เชื่อมระหวางอำเภอสหัสขันธ และ 
อำเภอหนองกุงศรีไดรับพระราชทานชื่อ
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ความยาว 2,040 เมตร 
เปนสะพานขามน้ำจืดที่ยาวที่สุดใน
ประเทศไทย สามารถชมวิวเขื่อนลำ
ปาวรับบรรยากาศธรรมชาติบริเวณแหลมโนนวิเศษ ฝงอำเภอสหัสขันธ และเกาะมหาราชฝงอำเภอ
หนองกุงศรีไดอยางสวยงา 

 
15) จุดชมวิวผา

เสวยเปนหนาผาบริเวณ
เทือกเขาภูพานอยูในเขต
อำเภอสมเด็ จ  จั งหวั ด
กาฬสินธุ อันเปนรอยตอ
ระหวางจังหวัดกาฬสินธุ 
และจังหวัดสกลนครเปน
เทื อกเขาที่ เต็ ม ไปด วย
ธรรมชาติ  เชน แมกไม  
น้ำตก และหนาผา เปน
หนาผาที่สูงชัน ตั้งอยูบนเสนทางถนนหมายเลข 213 สายสกลนคร - กาฬสินธุ ในป พ.ศ. 2498 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได

เส ด็ จ เยี่ ย ม เยื อ น ร า ษ ฎ ร ใน ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเสด็จถึงอำเภอ
สมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ บริเวณเทือกเขา
ภูพานไดหยุดพักทรงพระเกษมสำราญ
ทามกลางธรรมชาติอันงดงามของหุบเขา 
และเสด็จประทับเสวยพระกระยาหาร
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กลางวัน ณ หนาผาแหงนี้นอกจากนี้ในบริเวณใกลเคียงยังมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลาย
แหงเชนน้ำตกแกงกะอามบอน้ำเจาเมืองศาลาชมวิวบนเทือกเขาภูพานบนเสนทางสายนี้ยัง
สามารถเดินทางไปสูแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสกลนครไดอีกดวยโดยจะพบน้ำตกคำหอมและพระ
ตำหนักภูพานราชนิเวศน  
 6.6อุตสาหกรรม 
     6.6.1 สถานภาพของอุตสาหกรรมในจังหวัดกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ มี
โรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 386 
โรงงาน เงินทุนรวม 20,506.71 ลานบาท และมีจำนวนคนงาน 6,813 คน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และมาตรา 43 วรรค
สอง แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 
 

จำพวก จำนวนโรงงาน 
(โรง) 

จำนวนเงินทุน 
(ลานบาท) 

จำนวนคนงาน 
(คน) 

2   20      192.35 197 

3 366 20,314.36 6,616 

รวม 386 20,506.71 6,813 

 

ตารางแสดงสถิติจำนวนโรงงานแยกตามเงินลงทุน 
 

ขนาดการลงทุน 
 จำนวนโรงงาน  

(โรง) 
จำนวนเงินทุน 

(ลานบาท) 
จำนวนคนงาน 

(คน) 
รอยละ 

ขนาดเล็ก  (เงินทุน ‹= 10 ลานบาท) 186      950.93 1,823 48.19 

ขนาดกลาง (เงินทุน › 10 ลาน
บาท‹=100 ลานบาท) 

139   3,670.53 2,232 36.01 

ขนาดใหญ  (เงินทุน › 100 ลานบาท)   20 15,225.10 2,429   5.18 

โรงสีขาวทั้งหมด   41      660.15    329 10.62 

รวม 386 20,506.71 6,813 100.00 

ที่มา: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ 
 
6.6.2  หมวดอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรกของจังหวัด  

ไดแก 
1) หมวดอุตสาหกรรมผลิตอื่น ๆ (ทั่วไป)ประกอบดวยการผลิต สงและจำหนายพลังงาน

ไฟฟา เงินลงทุน 7,825.08 ลานบาท รองลงมาการผลิตกาซชีวภาพ เงินลงทุน 500.24 ลานบาท 
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และการผลิตไอน้ำของกิจการโรงแรม เงินลงทุน 248.50 ลานบาท ตามลำดับ ปจจุบันมีจำนวน
โรงงานทั้งสิน 53 โรงงาน  เงินลงทุนรวม 9,236.69ลานบาท  คนงาน 677 คน 

  2) หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากพืช ประกอบดวยการทำแปงมันสำปะหลัง 
เงินลงทุน 2,913.06  ลานบาท รองลงมาโรงสีขาว เงินลงทุน 648.35 ลานบาท และการทำมันเสน 
เงินลงทุน 85.48 ลานบาท ตามลำดับ ปจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 82 โรงงาน เงินลงทุนรวม 
3,729.50 ลานบาท คนงาน  1,497 คน 

 3) หมวดอุตสาหกรรมอาหาร  ประกอบดวยการทำน้ำตาลดิบและน้ำตาลทราย 
เงินลงทุน 1,862.57  ลานบาท รองลงมาน้ำแข็งกอนเล็ก 304.64 ลานบาท และการทำสาคูเม็ด เงิน
ลงทุน 39.50 ลานบาท ตามลำดับ ปจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น58 โรงงาน เงินลงทุนรวม 2,800.52 
ลานบาท คนงาน 2,033 คน 

 4) หมวดอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ประกอบดวยการผลิตเอทานอล (ไมใชเพื่อการ
บริโภค) เงินลงทุน 2,084.25  ลานบาท และทำน้ำดื่ม เงินลงทุน 3.95 ลานบาท ปจจุบันมีจำนวน
โรงงานทั้งสิ้น 3 โรงงาน เงินลงทุนรวม 2,096.57 ลานบาท คนงาน 122 คน 

 5) หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอโลหะ ประกอบดวย การทำผลิตภัณฑคอนกรีต 
ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิบซั่ม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร เงินลงทุน 649.76 ลานบาท 
ปจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 57 โรงงาน เงินลงทุนรวม 709.57 ลานบาท คนงาน 611 คน 

6) ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรกของจังหวัด ไดแก 
 อันดับที่ 1กลุมอุตสาหกรรมการผลิตผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานความรอน 

ประเภทลำดับที่  88 (2)สาขาอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆมีจำนวนทั้งหมด 8 โรงงาน เงินลงทุน 
7,825.08 ลานบาท คนงาน 165 คน 

 อันดับที่ 2 กลุมอุตสาหกรรมการผลิตทำแปงมันสำปะหลัง ประเภทลำดับ
ที่ 9(2)สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากพืช มีจำนวนทั้งหมด 11 โรงงาน เงินลงทุน 2,913.06 ลาน
บาท คนงาน 958 คน 

 อันดับที่ 3  กลุมอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตเอทานอล (ไมใชเพื่อการบริโภค)
ประเภทลำดับที่ 17สาขาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีจำนวนทั้งหมด 2 โรงงาน เงินลงทุน 2,084.25 ลานบาท 
คนงาน 80 คน 

 อันดับที่  4  กลุมอุตสาหกรรมการผลิตทำน้ำตาลดิบและน้ำตาลทรายขาว 
ประเภทลำดับที่ 11(3)สาขาอุตสาหกรรมอาหาร มีจำนวนทั้งหมด 2 โรงงาน เงินลงทุน 1,862.57 
ลานบาท คนงาน 1,326 คน 

 อันดับที่ 5  กลุมอุตสาหกรรมการผลิต การทำผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑ
คอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิบซั่ม หรือ ผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร ประเภทลำดับที่ 58(1) สาขาอุตสาหกรรม
ผลิตอโลหะมีจำนวนทั้งหมด 56 โรงงาน เงินลงทุน 709.40 ลานบาท คนงาน 601 คน 

 
 



58 
 

โครงการสำรวจความพึงพอใจในการใหบรกิารขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสนิธุ  อำเภอเมอืง  จังหวัดกาฬสนิธุ  ประจำป  2565 
 

 
 

6.6.3  ความเคลื่อนไหวการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดกาฬสินธุป พ.ศ. 2560 
- ปจจุบัน 

ป 
จำนวนโรงงาน 

(โรง) 
จำนวนเงินทุน 

(ลานบาท) 
จำนวนคนงาน 

(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 

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

 

ที่มา: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ 
 

 
 
 

6.6.4  ประเภทการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ 
 ป พ.ศ. 2560 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ ไดแก ประเภทประกอบกิจการผลิต
น้ำแข็งกอนเล็ก ลาง บด ยอย พลาสติก อัดเศษพลาสติกหลอมและฉีดพลาสติกคัดแยกวัสดุที่ไมใชแลว
ไมเปนของเสียอันตราย ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม ทำปุยอินทรียชีวภาพ 
ผลิตขวดพลาสติก สีขาวแยกแกลบแยกรำ แปรรูปไมเพื่อประดิษฐกรรม ไส ซอย ทำวงกบขอบประตู 
ขอบหนาตาง บานประตู บานหนาตาง ไมคิ้ว ไมบัว และ ทำเครื่องเรือนเครื่องใชจากไม ผลิตแปงมัน
สำปะหลัง ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร ทำคอนกรีตผสมเสร็จและทำผลิตภัณฑคอนกรีต ทำมันเสน ทำ

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

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

ความเคลื่อนไหวการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดกาฬสินธุ 
ป พ.ศ. 2560  - ปจจุบัน

จาํนวนโรงงาน (โรง) จาํนวนเงินทนุ (ลา้นบาท) จาํนวนคนงาน (คน)
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ภาชนะจากพลาสติก ซอมและเคาะพนสีรถยนต และแอสฟลทติกคอนกรีตและเชื่อมโลหะทุกชนิด และ
ทำอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว  
 ป พ.ศ. 2561 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ ไดแก ประเภทประกอบกิจการ ตากกาก
แปงมันสำปะหลัง สีขาวชนิดแยกแกลบแยกรำ ผลิตยางเครป ทำคอนกรีตผสมเสร็จและทำผลิตภัณฑ
คอนกรีต ซอมและเคาะพนสีรถยนต ดูดทราย ทำอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว ผลิตชิ้นไมสับจาก
ไมที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหนายแปรรูปไมเพื่อประดิษฐกรรม ซอย 
ไส เซาะรอง ทำวงกบขอบหนาตาง บานประตู ขอบหนาตาง บานประตู บานหนาตาง ทำเครื่องเรือน
จากไม ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร เผาถานจากไม ผลิตขวดพลาสติก หองเย็น แชอาหาร ผลิตน้ำแข็งกอน
เล็ก ผลิตแอสฟลทติกคอนกรีต และบด ยอย เศษพลาสติกเกา 
 ป พ.ศ. 2562 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ ไดแก ประเภทประกอบกิจการ ตาก
กากแปงมันสำปะหลัง เก็บรักษาขาวสาร คัดคุณภาพขาวสารเพื่อจำหนาย ทำพลาสติกเปนเม็ด สี
ขาว ทำคอนกรีตผสมเสร็จ ทำขวดพลาสติกและทำน้ำดื่ม ซอมและเคาะพนสีรถยนต ผลิตไสผาหม
จากเสนใยและทำที่นอน ผลิตแอสฟลทติกคอนกรีต ผลิตยางเครป ทำสวนประกอบสำหรับใชในการ
กอสรางอาคาร ซอมและเคาะพนสีรถยนต ผลิตเครื่องเรือนจากไมและเครื่องตบแตงอาคารจากไม 
โรงงานหองเย็น 
 ป พ.ศ. 2563 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ ไดแก ประเภทประกอบกิจการ ทำ
ผลิตภัณฑจากพลาสติก ทำคอนกรีตผสมเสร็จ ซอมและเคาะพนสีรถยนต ตากกากแปงมันสำปะหลัง 
ผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุกทุกชนิด สีขาว อบขาวเปลือก และทำน้ำปลาราสุก ทำวงกบประตู-
หนาตาง บานประตู บานหนาตางและเครื่องเรือนจากไม ทำน้ำแข็งกอนเล็ก ทำอาหารสัตว ฆาสัตว 
 ป พ.ศ. 2564 โรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ ไดแก ประเภทประกอบกิจการทำ
คอนกรีตผสมเสร็จทำน้ำแข็งกอนเล็กผลิตแอสฟลทติกคอนกรีตทำแปงขนมจีนกลึง ควาน ไสโลหะ 
เชื่อมโลหะ ตากกากมันสำปะหลัง แปรรูปน้ำนมดิบเปนผลิตภัณฑ เชน นมพาสเจอรไรซ นมสเตอ
ริไลซ นมปรุงแตง และเครื่องดื่ม จากผลิตภัณฑนมเพ่ือจำหนาย 

6.6.5  โรงงานที่สำคัญในจังหวัดกาฬสินธุ 

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ประกอบกิจการ 
เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

คนงาน 
(คน) 

1 บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ จำกัด ทำน้ำตาลทรายดิบ 
(กำลังการผลิต 35,000 ตัน/วัน) 

1,517.57 855 

2 บริษัท..อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน 
จำกัด 

ทำน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว 
(กำลังการผลิต 15,000 ตัน/วัน) 

 345.00 471 

3 บริษัท แปงมันกาฬสินธุ จำกัด ทำแปงมันสำปะหลัง (เดือนละ 2,400 ตัน) 
(กำลังการผลิต 1,066.67 ตันแปง/วัน) 

380.00 
 

449 
 

4 บริษัท ไทยวา จำกัด(มหาชน) ผลิตแปงมันสำปะหลัง 
(กำลังการผลิต 400 ตัน/วัน) 

182.30 
 

338 
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ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ประกอบกิจการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

คนงาน 
(คน) 

5 บริษัท แปงมันสมเด็จ จำกัด ทำแปงมันสำปะหลัง 
(กำลังการผลิต 1,000 ตัน/วัน) 

96.00 
 

297 
 

6 บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรีจำกัด 
(มหาชน) 

ผลิตยางเครป ยางแทง เอสที่อาร 20 
ยางผสม(กำลังการผลิต 150,000 ตัน/วัน) 

250.00 
 

230 
 

7 บริษัทอิสาน พรีเมี่ยม สตารช จำกัด  ผลิตแปงมันสำปะหลังและพลังงานผลิต
ไฟฟาขนาด 2.99 เมกะวัตต เพื่อใชเอง
ในโรงงาน(กำลังการผลิต 630 ตัน/วัน) 

54.00 190 

8 บริษัทจิรัฐพัฒนาการเกษตร จำกัด ผลิตแปงมันสำปะหลัง 
(กำลังการผลิต 633 ตัน/วัน) 

80.00 180 

9 บริษัท..อินกริดิออน(ไทยแลนด) จำกัด ผลิตแปงมันสำปะหลัง.และแปง
สำเร็จรูป(กำลังการผลิต 250 ตัน/วัน) 

407.00 
 

150 
 

10 บริษัท บางนาแปงมัน จำกัด ผลิตแปงมันสำปะหลัง 
(กำลังการผลิต 350 ตัน/วัน) 

30.00 
 

105 
 

11 บริษัท เอเชียโมดิไฟดสตารช จำกัด ผลิตแปงมันดัดแปลง(Modified Starch) 
(กำลังการผลิต 85 ตัน/วัน) 

110.00 
 

100 
 

12 บริษัท เอเชียโมดิไฟดสตารช จำกัด ทำแปงมันสำปะหลัง 
(กำลังการผลิต 900 ตัน/วัน) 

228.639 
 

95 
 

13 
 

บริษัท สยามโปรดักส (1994) จำกัด ทำแปงมันสำปะหลัง 
(กำลังการผลิต 466.67 ตัน/วัน) 

65.12 
 

94 
 

14 บริษัท อีสเทิรนไรซมิลล จำกัด สีขาวสีขาวนึ่ง 
(กำลังสีสูงสุด 1,200 เกวียน/วัน) 

66.00 
 

57 
 

15 บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร จำกัด ผลิตพลังงานไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล  
(กำลังการผลิต 12 เมกะวัตต) 

600.00 54 

16 บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร 
(กาฬสินธุ) จำกัด 

ผลิตสงและจำหนายพลังงานไฟฟา  
(กำลังการผลิต 68.39 เมกะวัตต) 

3,252.62 30 

17 บริษัท กมลาไสย ไบโอเพาเวอร 2010 
จำกัด 

ผลิตพลังงานไฟฟา 
(กำลังการผลิต 63.36 เมกะวัตต) 

685.00 26 
 

18 บริษัท โรงสีขาวไทยเกษตร 2005 
จำกัด 

สีขาว 
(กำลังสีสูงสุด 400 เกวียน/วัน)  

100.00 19 

19 บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร       
(กุฉินารายณ) จำกัด 

ผลิตพลังงานไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล  
(กำลังการผลิต 45 เมกะวัตต) 

3,027.45 15 
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ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ประกอบกิจการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

คนงาน 
(คน) 

20 บริษัท ซันพารค จำกัด ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
(1.25 เมกะวัตต) 

95.00 6 
 

21 บริษัท ซันพารค 2 จำกัด ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
(1.25 เมกะวัตต) 

95.00 6 
 

22 บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จำกัด ผลิตพลังงานไฟฟา 
(กำลังการผลิต 2.86 เมกะวัตต) 

45.00 6 

23 บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จำกัด ผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพ 
(กำลังการผลิต 4.8 เมกะวัตต) 

50.00 6 

24 บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย 
จำกัด 

ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
(1 เมกะวัตต) 

66.50 5 

25 บริษัท บางนาแปงมัน จำกัด ผลิต สงและจำหนายพลังงานไฟฟา  
(กำลังการผลิต 8.4 เมกะวัตต) 

103.00 4 

26 บริษัท แปงมันสมเด็จ จำกัด ผลิตพลังงานไฟฟาเชื้อเพลิงกาซชีวภาพ
จากน้ำเสีย (กำลังการผลิต 1.2 เมกะวัตต) 

62.00 3 

 
6.6.6) แสดงสถิติจำนวนโรงงานแยกตามเงินลงทุนของจังหวัดกาฬสินธุ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

แยกตามหมวดอุตสาหกรรม 21 ประเภท 

กลุมอุตสาหกรรม จำนวน 
เงินทุน 

(ลานบาท) 
คนงาน 
(คน) 

เครื่องจักร 
(แรงมา) 

1.ผลิตภัณฑจากพืช 82 3,729.50 1,497 212,929.95 
2.อุตสาหกรรมอาหาร 58 2,800.52 2,033 444,728.86 
3.อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 3 2,096.57 122 9,209.72 
4.สิ่งทอ 5 44.13 171 1,265.10 
5.อุตสาหกรรมเครื่องแตงกายยกเวนรองเทา 0 0 0 0 
6.ผลิตหนังสัตวและผลิตภัณฑจากหนังสัตว 1 20.37 74 65.00 
7.แปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม 28 157.02 340 6,945.69 
8.เครื่องเรือนหรือเครื่องตกแตงในอาคารจากไม 
แกว ยาง หรือโลหะอ่ืนๆ 

2 3.97 24 401.63 

9.ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ 0 0 0 0 
10.การพิมพ การเย็บเลม ทำปกหรือการทำแมพิมพ 1 10.30 28 93.74 

กลุมอุตสาหกรรม จำนวน เงินทุน คนงาน เครื่องจักร 
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(ลานบาท) (คน) (แรงมา) 
11.เคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคม ี 8 78.74 119 1,894.98 
12.ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม 18 342.96 159 10,763.24 
13.ยางและผลิตภัณฑยาง 4 264.90 70 22,606.30 
14.ผลิตภัณฑพลาสติก 15 149.60 198 3,698.26 
15.ผลิตภัณฑอโลหะ 57 709.57 611 12,287.11 
16.ผลิตโลหะข้ันมูลฐาน 0 0 0 0 
17.ผลิตภัณฑโลหะ 26 316.33 319 3,927.88 
18.ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 1 7.00 10 64.77 
19.ผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ 1 5.50 7 123.11 
20.ผลิตยานพาหนะและอุปกรณรวมทั้งการซอม
ยานพาหนะและอุปกรณ 

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 

6.6.7 ตารางเปรียบเทียบการลงทุน (การวิเคราะหการเพิ่ม/ลดของโรงงาน) 

 
ส.ค. 2564 

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

จำนวนโรงงาน 7 4 เพิ่มขึ้น 75% 2 เพิ่มขึ้น 250% 

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

คนงาน 32 25 เพิ่มขึ้น 28% 33 ลดลง 3.03% 

  

ผลจากการพิจารณาขอมูลการลงทุนอุตสาหกรรมในเดือนนี้ เปรียบเทียบกับชวง 

ระยะเวลาเดียวกันในปกอน  พบวามีอัตราการขยายตัวของจำนวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหมเพิ่มขึ้น 
รอยละ 250 จำนวนเงินทุน เพิ่มขึ้น รอยละ 661.83 และอัตราการจางงาน ลดลง รอยละ 3.03 

6.6.8  การลงทุนใหม 
       สรุปภาวะความเคลื่อนไหวการลงทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 

สิงหาคม 2564 พบวา มีการไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำนวน 19 ราย มีเงินลงทุน 367.85 
ลานบาท มีการจางงานทั้งสิ้น 139 คน 
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การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหมของจังหวัดกาฬสินธุ 
จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม 

ตั้งแตว ันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 

รหัส กลุมอุตสาหกรรม จำนวน 
โรงงาน 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงาน 
(ราย) 

2 อุตสาหกรรมอาหาร 7 191.70 67 
12 ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม 5 114.72 29 
15 ผลิตภัณฑอโลหะ 1 18.50 5 
1 ผลิตภัณฑจากพืช 1 5.00 20 

17 ผลิตภัณฑโลหะ 1 6.30 6 
21 การผลิตอื่น ๆ 1 13.00 3 

รวมทั้งสิ้น 19 367.85 139 
 

ที่มา: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ 
 
 6.7การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

   ขอมูลเศรษฐกิจการคาจังหวัดกาฬสินธุ (ที่มา : สำนักงานพาณิชยจังหวัดกาฬสินธุ) 
   6.7.1 ขอมูลทั่วไป 
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 6.7.2 เศรษฐกิจโดยภาพรวม 
1) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ ป 2562p (Gross Provincial Product: 

GPP) ณ ราคาประจำป มีมูลคาเทากับ 58,617 ลานบาท ลดลงจากป 2561 ซึ่งมีมูลคา 59,700 ลาน
บาท อยูเทากับ 1,083 ลานบาท  

ตารางแสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำป 
 

กาฬสนิธุ     (หนวย:ลานบาท) 

  

สัดสวน 

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 
เกษตรกรรมการปาไม และการ
ประมง 

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 
ดานอุตสาหกรรม 9,657 9,268 10,795 10,999 75.7 76.4 76.2 76.9 
การทำเหมืองแรและ  เหมืองหิน 33 28 26 25 18 16.7 18.1 18.8 
การผลิตอุตสาหกรม 8,732 8,333 9,951 10,051 0.1 0.1 0 0 
ไฟฟา กาซ และระบบ    ปรับอากาศ 761 766 673 775 16.3 15 16.7 17.1 
การประปาและการจดัการ   ของเสีย 131 141 144 147 1.4 1.4 1.1 1.3 
ดานการบริการ 30,931 33,136 34,669 34,066 0.2 0.3 0.2 0.3 
การกอสราง 2,651 2,628 2,600 2,473 57.7 59.7 58.1 58.1 
การขายสง การขายปลีก การ
ซอมแซมยานยนตและจักรยานยนต 

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

การขนสงและสถานท่ี    เก็บสินคา 977 1,089 1,165 1,264 11.7 12 12.2 12 
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 163 214 241 303 1.8 2 2 2.2 
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กาฬสนิธุ     (หนวย:ลานบาท) 

  
สัดสวน 

กิจกรรมการผลิต 2559 r 2560 r 
2561 

p 
2562 

p 
2559 r 2560 r 2561 p 2562 p 

ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 289 380 375 435 
 

0.3 0.4 0.4 0.5 
การเงินและการประกันภัย 4,516 4,368 4,633 4,940 0.5 0.7 0.6 0.7 
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 2,204 3,507 4,237 3,263 8.4 7.9 7.8 8.4 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร และ    
กิจกรรมทางวิชาการ 

45 47 49 56 

 

4.1 6.3 7.1 5.6 

กิจกรรมการบรหิารและบริการ
สนับสนุนอ่ืนๆ 

30 40 42 45 0.1 0.1 0.1 0.1 

การบริหารราชการ  การปองกัน
ประเทศ และการประกันสังคมภาค
บังคับ 

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 3.9 4.1 

กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห 

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

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 79 94 111 131 3 3.1 3.1 3.4 
กิจกรรมทองเที่ยวดานอื่นๆ 623 644 612 675 0.1 0.2 0.2 0.2 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 53,612 55,474 59,700 58,617 7.4 4 8.2 -1.3 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน 
(บาท) 

66,296 68,930 74,559 73,587 6.8 4 6.7 -1.3 

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

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
หมายเหตุ : p (preliminary) หมายถึง คารายปที่ไดจากการประมวลผลขอมูลเบื้องตน และ   
r หมายถึง revised หรือการปรับปรุงขอมูลยอนหลัง 
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มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ (ปอางอิง พ.ศ. 2562) 

 
  
 
 6.7.3  โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ 

โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ. 2562 ขึ้นอยูกับการผลิตภาค
เกษตร มีมูลคา 13,552  ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.1 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด โดยมีสาขา
เกษตรกรรมการปาไม และการประมง และการผลิตภาคนอกเกษตร มีมูลคา 45,065 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 76.9 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ประกอบดวยสาขาที่สำคัญไดแก สาขาการผลิต
อุตสาหกรรม รอยละ 11.8 สาขาการศึกษารอยละ 15.5 สาขาอุตสาหกรรม รอยละ 17.1 สาขาการ
ขายสง การขายปลีก รอยละ 12.0 สาขาตัวกลางทางการเงินรอยละ 8.4 สาขาอสังหาริมทรัพยรอยละ 
5.6 สาขากอสรางรอยละ 4.2 สาขาการบริหารราชการรอยละ 4.1 สาขาสุขภาพและสังคมสงเคราะห
รอยละ 3.4  และอ่ืนๆ รอยละ 5.9 การผลิตทั้ง 2 ภาค จำแนกออกเปน 19 สาขา ดังนี้ 
 

กาฬสินธุ

กิจกรรมการผลิต 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 -2.4 10.9 -2.9

ภาคนอกเกษตร 25,886 26,665 29,655 28,754 2.7 3 11.2 -3

ภาคอุตสาหกรรม 5,914 5,705 7,984 7,914 1.6 -3.5 39.9 -0.9

การทําเหมืองแรและ   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

ไฟฟา กาซ 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 5.1 3.2 -3.7

การกอสราง 1,899 1,852 1,804 1,707 1.1 -2.5 -2.6 -5.4

การขายสง การขายปลีก การซอมแซม 3,485 3,592 3,847 3,662 4 3.1 7.1 -4.8

การขนสงและสถานท่ี    เก็บสินคา 670 741 792 841 5.1 10.5 7 6.1

ท่ีพักแรมและบริการ    ดานอาหาร 121 152 164 198 -0.8 24.9 8.5 20.4

ขอมูลขาวสารและ      การส่ือสาร 361 460 463 540 -12.3 27.3 0.7 16.6

การเงินและการประกันภัย 3,122 3,014 3,241 3,328 24.3 -3.5 7.5 2.7

กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 2,350 3,723 4,466 3,419 11.2 58.4 20 -23.4

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 19 25 26 28 -2.5 32.1 3.9 6.4

การบริหารราชการ      การปองกัน 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

กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคม 1,005 1,029 1,092 1,123 2.3 2.3 6.1 2.9

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 63 75 87 104 34.8 18 16.1 19.1

กิจกรรมบริการดานอ่ืนๆ 437 449 421 459 2.6 2.7 -6.2 9

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (ปริมาณลูกโซ) 32,695 33,251 36,951 35,842 2.8 1.7 11.1 -3

(หนวย:ลานบาท)

เกษตรกรรมการปาไม  และการประมง

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร และ

กิจกรรมทางวิชาการ
4.2 2.7 12.9

3 -2.4 10.9 -2.9

41 42 44 49 25.6

อัตราการเปล่ียนแปลง

6,620 6,463 7,164 6,957
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1. สาขาเกษตรกรรม ปาไม และการประมง   สัดสวนรอยละ  23 .1
  มูลคา  13,552  ลานบาท 

2. สาขาการผลิตอุตสาหกรรม    สัดสวนรอยละ  17 .1
  มูลคา  10,051  ลานบาท 

3. สาขาการศึกษา     สัดสวนรอยละ  15.4
  มูลคา  9,059  ลานบาท 

4. สาขาการขายสง ขายปลีกฯ    สัดสวนรอยละ  12 .1
  มูลคา  7,062  ลานบาท 

5. การเงินและการประกันภัย    สัดสวนรอยละ  8 . 4
  มูลคา  4,940  ลานบาท  

6. สาขากิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย   สัดสวนรอยละ  5 . 6
  มูลคา  3,263  ลานบาท  

7. สาขากอสราง      สัดสวนรอยละ  4 . 2
  มูลคา  2,473  ลานบาท 

8. สาขาการบริหารราชการ    สัดสวนรอยละ  4 . 1
  มูลคา  2,385  ลานบาท 

9. สาขากิจกรรมดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห  สัดสวนรอยละ  3 . 4
  มูลคา  1,975  ลานบาท       

10. สาขาอ่ืน ๆ      สัดสวนรอยละ  6 . 6
  มูลคา  3,857  ลานบาท 

 

 
 
 
 

  

เกษตรกรรม
23 .3%

การผลิตอุตสาหกรรม
17 .1  %

การศึกษา
15 .4%

ขายสง ขายปลีก
12 .1%

อสังหาริมทรพย
5 .6   %

การเงินและการประกันภัย
8 .4   %

กอสราง
4 .2  %

บริหารราชการ 4 .1  %

สุขภาพ
3 .4 % 

อื่นๆ
6 .6 %

โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ ป 2562
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ตารางแสดงผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ  ป 2559-2562 
 

GPP ป 2559 r 2560r 2561p 2562 p 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ณ  
ราคาประจำป(ลานบาท) 

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

ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยตอคนตอป (บาท) 66,296 68,930 74,559 73,587 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ       
มวลรวมเฉลี่ยตอคนตอป (รอยละ)  

+2.8 +1.7 +11.1 -3.0 

 
      
  6.7.4ขอมูลรายไดเฉลี่ยตอคนตอป (พ.ศ.2559-2562) 

    
  
  6.8แรงงาน 
   จังหวัดกาฬสินธุ มีประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป (ประชากรที่อยูในกำลัง
แรงงานและไมอยูในกำลังแรงงาน) จำนวน 653,229 คน อยูในกำลังแรงงาน 415,350 คน ผูมีงาน
ทำ 414,620 คน จำนวน  ผูวางงาน 730 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ของกำลังแรงงานรวม ประชากรที่
ไมอยูในกำลังแรงงาน 237,879 คน 

กำลังแรงงานและอัตราการวางงานของจังหวัดกาฬสินธุมีจำนวนลดลงอยาง
ตอเนื่อง โดยมีจำนวนแรงงานที่อยูในระบบประกันสังคม 77,291คน ขณะที่แรงงานสวนใหญยังไมได
รับความคุมครองในระบบประกันสังคมแตมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยในป 2562 มีสัดสวน
แรงงานในระบบฯ อยูท่ีรอยละ 19.27 
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จาํนวนประชากร 15 ปี ขึ �นไป ที�มีงานทาํ แยกตามระดับการศึกษา  

ปี 2559-2562

ไม่มีการศกึษา (คน) การศกึษาระดบัประถม (คน) การศกึษาระดบัมธัยมตน้ (คน)

การศกึษาระดบัมธัยมปลาย (คน) การกึษาระดบัอาชีวะ (คน) การศกึษาระดบัอดุมศกึษา (คน)

ตารางแสดงจำนวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทำ แยกตามระดับการศึกษาป 2559 - 2562 

หนวย : พันคน/รอยละ 
สถานภาพแรงงาน พ.ศ.2559 รอยละ พ.ศ.2560 รอยละ พ.ศ.2561 รอยละ พ.ศ.2562 รอยละ 

กำลังแรงงานรวม 408.36 62.67 397.46 60.90 415.35 63.60 414.75 63.50 
ผูมีงานทำ 407.50 100.00 396.68 100.0 413.39 100.0 410.37 100.00 
     ที่ไมมีการศึกษา 0.31 0.08 0.41 0.10 0.34 0.08 0.00 0.00 
     ที่มีการศึกษาระดับประถมและ
ต่ำกวาประถมศึกษา 

247.01 60.62 231.64 58.60 237.08 57.35 238.87 58.21 

     ที่มีการศึกษาระดับมัธยมตน 48.33 11.86 45.81 11.60 50.15 12.13 55.32 13.48 
     ที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย 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 
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม 43.85 10.76 54.80 13.82 49.56 11.98 43.80 10.67 
แรงงานในภาคการคา 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 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ 
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กาํลงัแรงงานในระบบและนอกระบบ 2558-2562

แรงงานในระบบ (คน) แรงงานนอกระบบ (คน)

356,810 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในภาคแรงงาน พบวาจากป 2559 – 2562 มีแนวโนมของกำลังแรงงานรวม

ลดลง ในชวงป 2559 – 2560 จากจำนวน  408,360 คน เปนจำนวน 397,460 คน และลดลงในชวงป 
2561 – 2562 จากจำนวน  415,350 คน เปน 414,750 คิดเปนลดลง รอยละ - 0.14สำหรับผูมีงานทำ
เพิ่มขึ้นจากจำนวน  407,500 คน เปนจำนวน 410,370คน คิดเปนรอยละ +0.70 โดยภาคการเกษตร
เพิ่มขึ้นจากจำนวน 203,390 คนเปนจำนวน 204,560 คน ภาคอุตสาหกรรมลดลงจากจำนวน 43,850 
คนเปนจำนวน 49,800 คน ภาคบริการและอื่นๆ เพิมขึ้นจากจำนวน 160,260 คน เปนจำนวน 
162,010 คน ซึ่งจะเห็นวาแรงงานในจังหวัดปรับเปลี่ยนมาทำงานในภาคการผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก การ
ทอผาไหมแพรวา การทอผาฝายชนิดอื่นๆ ผลิตสินคาผลิตภัณฑชุมชน โรงงานผลิตแปงมัน 8 โรง 
โรงงานผลิตน้ำตาล 2 โรง  และแนวโนมจะมีการทำงานในภาคบริการและอื่นๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะในชวงป 2561 – 2562 มีการเพิ่มขึ้นของคนมีงานทำจาก 128,100 คน เปน 162,010 คน 
หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 26.47 สำหรับอัตราการวางงานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงเพียง
เล็กนอยในชวง ป 2559-2562 คือเพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ +0.1 แตมีอัตราคงที่เมื่อเทียบกับป 2561 
คือ  รอยละ 0.3 

ตารางแสดงกำลังแรงงานเปนรายสาขาและอัตราการวางงานป 2557 – 2561 

หนวย : พันคน / (รอยละ) 
กำลังแรงงาน/ป พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 

กำลังแรงงานปจจุบันรวม 408.36 397.46 415.35 414.75 
ผูมีงานทำ 407.5 395.31 414.62 410.37 
     - ภาคเกษตร 203.39 220.89 236.95 204.56 
     - อุตสาหกรรม 43.85 54.8 49.56 43.8 
     - บริการและอื่นๆ 160.26 119.62 128.1 162.01 
อัตราการวางงาน 0.2 0.4 0.3 0.3 

 

 ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ 
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 6.8.1  อัตราการวางงาน 
 อัตราการวางงานในปที่ผ านมา จะพบวาอัตราการวางงานของจังหวัด
แผนภูมิแสดงอัตราการวางงานจังหวัดกาฬสินธุกาฬสินธุแตละไตรมาสจะปรับตัวสูงขึ้นและลดลง
ตามปจจัยในเรื่องฤดูกาลเปนหลัก เนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุเปนพื้นที่เกษตรกรรม ไตรมาส 1 เปนช
วงฤดูแลงนอกฤดูการเกษตร หรือนอกฤดูเก็บเกี่ยว สงผลใหแรงงานในภาคเกษตรของจังหวัดกาฬ
สินธุวางงานอัตราการวางงานในไตรมาส 1 คงที่และเริ่มสูงขึ้นในไตรมาส 2 เนื่องจากเปนชวงที่กําลัง
แรงงานใหมสําเร็จการศึกษาเริ่มเขาสู ตลาดแรงงาน สําหรับไตรมาส 3 เปนชวงฤดูการเกษตร 
ประกอบกับกําลังแรงงานใหมที่สําเร็จการศึกษาเริ่มเขาสูตลาดแรงงานจึงเปนปจจัยที่มีผลตออัตรา
การวางงานที่ลดลง และอัตราการวางงานจะเริ่มขยับตัวสูงขึ้นอีกเล็กนอยในไตรมาส 4 แตยังคงอยูใน
ระดับทรงตัว เนื่องจากไตรมาส 4 เปนชวงฤดูเก็บเกี่ยวยังตองใชแรงงานในภาคเกษตรกรรมอยูดังนั้น
อัตราการวางงานจึงเปนเครื่องชี้วัดที่เกี่ยวของกับปจจัยฤดูกาล นอกจากนี้อัตราการวางงานจะเกี่ยวข
องกับภาวะเศรษฐกิจและพื้นที่กลาวคือ แรงงานจะมีการเคลื่อนยายสูภาคเกษตรในไตรมาสที่เปนฤดู
เพาะปลูกจังหวัดที่ เป นพื้นที่การเกษตรจะมีอัตราการวางงานต่ำ ขณะที่จังหวัดในพื้นที่ของ
อุตสาหกรรมจะมีอัตราการวางงานสูง 
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สถานภาพแรงงาน กําลังคน
กําลังแรงงาน

ป จจุบัน
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิ ง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

388,679 219,017 169,662 386,932 221,739 165,193 401,360 228,202 173,158 411,164 227,125 184,039 397,034 224,021 173,013

388,679 219,017 169,662 386,393 221,379 165,014 401,135 227,976 173,158 410,645 227,125 183,520 396,713 223,874 172,838

ผูมีงานทํา 388,427 218,765 169,662 382,431 220,026 162,406 395,919 225,733 170,186 406,992 225,160 181,831 393,442 222,421 171,021

ผูวางงาน 252 252 0 3,961 1,353 2,609 5,215 2,243 2,972 3,653 1,965 1,688 3,270 1,453 1,817

กําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล 0 0 0 539 360 179 226 226 0 519 0 519 321 146 175

264,343 94,287 170,056 266,056 91,497 174,559 251,514 84,925 166,589 241,371 85,793 155,578 255,821 89,125 166,696

ทํางานบาน 99,526 3,112 96,414 111,067 5,263 105,804 102,406 4,359 98,047 93,930 4,935 88,996 101,732 4,417 97,315

เรียนหนังสือ 61,035 31,319 29,716 56,917 29,372 27,545 52,320 27,431 24,889 53,215 27,282 25,933 55,871 28,851 27,021

อื่นๆ 103,782 59,856 43,927 98,072 56,862 41,210 96,788 53,135 43,653 94,226 53,577 40,650 98,217 55,857 42,360

ประชากรอายุ 15 ป ข้ึนไป 653,022 313,304 339,718 652,988 313,236 339,752 652,874 313,127 339,747 652,535 312,918 339,617 652,855 313,146 339,709

ท่ีมา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแห งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

2563

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 เฉลี่ยท้ังป

กําลังแรงงานรวม

กําลังแรงงานปจจุบัน

ผูไมอยู ในกําลังแรงงาน

ตารางแสดงจำนวนผูมีงานทำเฉลี่ยในจังหวัดกาฬสินธุ จำแนกตามสถานภาพแรงงาน 
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ระดับการศึกษา สายการศึกษา รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

ไมไดเรียน 3,675 1,558 2,118 2,375 851 1,524 4,876 2,915 1,961 4,707 2,854 1,852 3,908 2,044 1,864

กอนประถมศึกษา 207,590 87,474 120,116 206,625 89,805 116,820 206,900 89,552 117,349 207,897 87,577 120,320 207,253 88,602 118,651

ระดับประถมศึกษา 156,379 80,988 75,391 166,304 86,234 80,070 169,261 82,835 86,426 159,336 78,841 80,495 162,820 82,225 80,595

ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน

114,523 64,367 50,155 103,018 55,731 47,287 114,936 62,239 52,697 122,341 68,376 53,965 113,704 62,678 51,026

สายสามัญ 85,685 42,668 43,017 94,740 43,698 51,042 87,781 43,436 44,346 82,880 42,341 40,539 87,772 43,036 44,736

สายอาชีวศึกษา 9,049 6,101 2,948 11,086 8,259 2,827 8,970 5,807 3,163 8,469 4,828 3,641 9,394 6,249 3,145

สายวิชาการ

ศึกษา

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สายวิชาการ 28,463 11,812 16,651 25,573 11,278 14,295 20,275 8,887 11,387 20,060 8,458 11,603 23,593 10,109 13,484

สายวิชาชีพ 30,784 11,741 19,044 24,916 11,113 13,803 24,245 11,821 12,424 31,479 12,967 18,512 27,856 11,910 15,946

สายวิชาการ

ศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย

16,874 6,595 10,279 18,097 6,267 11,830 15,630 5,635 9,995 15,365 6,675 8,690 16,492 6,293 10,198

การศึกษาอ่ืน ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ไมทราบ 0 0 0 254 0 254 0 0 0 0 0 0 63 0 63

653,022 313,304 339,718 652,988 313,236 339,752 652,874 313,127 339,747 652,535 312,918 339,617 652,855 313,146 339,709

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

2563

ไตรมาสท ี� 1 ไตรมาสท ี� 2 ไตรมาสท ี� 3 ไตรมาสท ี� 4 เฉลี�ยท ั�งปี

ระดับอุดมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

รวมทั้งส้ิน

ตารางแสดงจำนวนผูมีงานทำจำแนกตามระดับการศึกษา 
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 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 
             ประชากรสวนใหญของจังหวัดกาฬสินธุนับถือศาสนาพุทธ จึงมีวัดและสำนักสงฆใน
พุทธศาสนากระจายอยูทั่วไปในจังหวัดขอมูล ณ เดือน มิถุนายน 2563  จังหวัดกาฬสินธุ  มีวัด/
สำนักสงฆ จำนวนทั้งสิ้น 865 แหง ที่พักสงฆ 426 แหง พระสงฆ 4,642 รูป พุทธศาสนิกชน 
982,882 คน นอกนั้นเปน คริสตศาสนิกชนจำนวน 1,395 คน และอิสลาม จำนวน 62 คน  

ตารางแสดงขอมูลสำคัญทางพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมูลสำคัญ/ป พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 

จำนวนวัด/สำนักสงฆ (แหง) 777 817 843 859 865 
ที่พักสงฆ (แหง) 380 385 390 415 426 
วัดราง (แหง) 49 49 49 49 49 
พระสงฆ (รูป) 5,785 5,600 4,801 4,728 4,642 
จำนวนพุทธศาสนิกชน (คน) 983,336 982,282 983,159 982,878 982,882 

 

  7.2 ประเพณีและงานประจำป 
จังหวัดกาฬสินธุมีการสืบสานประเพณีทองถิ่นอีสาน “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” คำวา 

“ฮีต” คือคำวา จารีต และ “สิบสอง” หมายถึง สิบสองเดือน ดังนั้น 
“ฮีตสิบสอง”จึงหมายถึงประเพณีที่ชาวลาวในภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสตาง ๆ ทั้งสิบสองเดือน
ของแตละป เปนการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตรเขากับพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนา ขณะที่ “คองสิบสี่” เปนคำและขอปฏิบัติคูกับ “ฮีตสิบสอง”คำวา “คอง” แปลวา 
แนวทาง หรือ ครรลอง ธรรมเนียมประเพณี และ “สิบสี่” หมายถึง ขอวัตรหรือแนวทางปฏิบัติสิบสี่
ขอ ดั งนั้ น  “คองสิบสี่” จึงหมายถึง ขอวัตรหรือแนวทางที่ประชาชนทุกระดับ นับตั้ งแต
พระมหากษัตริย ผูมีหนาที่ปกครองบานเมือง พระสงฆ และคนธรรมดาสามัญพึงปฏิบัติสิบสี่ขอ 
  ประเพณีและงานประจำปที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ  มีดังนี ้

1)  ง า น ม า ฆ ปู ร มี  
ทวารวดีมิ่งหลา เมือง
ฟาแดดสงยางทะเลตุง
ห นึ่ ง เดี ย ว ใน อี ส าน 
ดวยแรงศรัทธา  ใน
พระพุทธศาสนาและ
ความศรัทธาในองค
พระธาตุยาคู ในชวง
เดือนกุมภาพันธ หรือ
ในชวงวันมาฆบูชาของ
ทุ ก ป  ช า ว จั ง ห วั ด
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กาฬสินธุจะรวมกันถักทอสาน ตุง หรือ ธุง แลวนำมาถวายตอองคพระธาตุยาคูที่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ
นับถือและศรัทธาเพื่อถวายเปนพุทธบูชาแดองคพระธาตุเนื่องในวันมาฆบูชา บริเวณพระธาตุยาคู 
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  สำหรับ “ตุง” หรือ “ธุง” ทำเปน 2 แบบ คือ แบบตุงผา และตุง
ใย ซึ่งชาวบานจะชวยกันประดิษฐลวดลายตุง ตอเติม โครงสรางซุมดานหนา ตั้งแตตุงใย ขนาดเล็ก 
ไปจนถึงตุงใยขนาดใหญ แสดงใหเห็นถึงความสามัคคี และพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตามความ
เชื่อของชาวอีสาน “ตุง” หรือ “ธุง” เปนสัญลักษณที่เปนสิริมงคล ความดีงาม เชื่อวาเมื่อไดถวายตุง 
จะเปนบันไดไปสูสวรรค 

 
            2)  งานประเพณีบุญบายศรีสู
ขวัญขาวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม
โพสพวัดเศวตวันวนาราม บานตอน ตำบล
เหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ ประเพณีบุญ
คูณลานเปนประเพณีของชาวอีสาน หรือ 
“ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่” เมื่อถึงเดือนยี่หรือ
เดือนสอง จะมีพิธีหรืองานบุญเพื่อเปนสิริ
มงคล คือ “บุญคูณลาน” บุญบายศรีสูขวัญ
ขาวคูณลาน ของชาวบานตอน ตำบลเหนือ 
ถื อ ว า เป น ป ร ะ เพ ณี ที่ ยิ่ ง ให ญ แ ล ะมี
เอกลั กษณ เฉพาะถิ่น  มี ความโดดเด น
แตกตางจากประเพณีบุญคูณลานทั่วไป 
โดยเฉพาะปราสาทรวงขาวที่เกิดจากแรงศรัทธา ถือวาเปนศิลปะแหงศรัทธาในพระแมโพสพที่เปยม
ไปดวยคุณคาและยังเปนสื่อสะทอนอันชัดเจนใหเห็นถึงเอกลักษณทางวิธีวัฒนธรรมไทยอีสาน โดย
การจัดสรางเปนปราสาทรวงขาวขนาดใหญสูงกวา 20 เมตร โดยอาศัยแรงศรัทธาจากชุมชนรวมกัน
สรางปราสาทและนำมัดรวงขาวมาประดับตกแตง ใชเวลากวา 3 เดือนจึงสำเร็จเปนปราสาทรวงขาว
อันวิจิตรสวยงามเพื่อใชในการประกอบพิธีกรรมบุญคูณลาน เปนศิลปะแหงศรัทธาในพระแมโพสพที่
เปยมคุณคาและหาชมไดยาก 

 3) ประเพณีวัฒนธรรม
ผูไทบุญบั้งไฟตะไลลาน บานกุด
หวา ตำบลกุดหวา อำเภอกุฉิ
นารายณจังหวัดกาฬสินธุ เปน
ประเพณีที่สะทอนวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของชาวอีสานเปนบุญประเพณี
การขอฟ าขอฝน เพื่ อทำการ
เกษตรกรรมในการเพาะปลูกขาว
ประจำป การจุดบั้งไฟตะไลลาน
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บูชาพญาแถน เปนการสืบสานงานวัฒนธรรมผูไท เสริมสรางความสมานสามัคคี ความเขมแข็งของ
ชุมชน และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม มีลักษณะเฉพาะตัวของบั้งไฟเปนเอกลักษณ
แหงเดียวของภาคอีสาน คือ ตัวกระบอกของบั้งไฟ ทำดวยเหล็กบรรจุดินประสิว ยาวตั้งแต 3-6 เมตร 
และชิ้นประกอบอีกสวนก็คือ ไมไผสานซึ่งลอมรอบตัวกระบอกบั้งไฟ อันเปนเอกลักษณของบั้งไฟ
ตะไลลาน บานกุดหวาเปนหมูบานที่มีการผลิตตะไลหมูบานเดียวในประเทศไทย แตละปก็ไดจัดงาน
ประเพณีนี้ขึ้นมา ดวยทีมชางทำตะไลยักษที่มีความชำนาญและมีชื่อเสียง เริ่มจากการทำ บั้งไฟตะไล
หมืน่ เปนบั้งไฟตะไลแสน และในท่ีสุดจึงไดมีการสรางบั้งไฟตะไลขนาดใหญหรือ บั้งไฟตะไลลาน  

4.)  ป ระเพ ณี ตั กบ า ต ร เท โร
โรหณะ เปนประเพณีทำบุญตัก
บ าต ร ใน วั น ออ กพ รรษ าแด
พระสงฆ จำนวนหลายรอยรูป
เดินที่ลงมาจากบันไดยอดเขาภู
สิ งห  จำนวน  654 ขั้ น  พรอม
ขบ วน อั ญ เชิ ญ พ ระพุ ท ธ รู ป 
เทวดา นางฟา ตามความเชื่อของ
พุทธศาสนิ กชนที่ ว า วันออก
พรรษาเปนวันที่พระพุทธเจา
เสด็ จ กลั บ ล งม าจากสวรรค  
หลั งจากไปเทศนาโปรดพุทธ
มารดามาจากบันไดสวรรค มีประชาชนจากจังหวัดกาฬสินธุ รอยเอ็ด อุดรธานี และพุทธศาสนิกชน
ในจังหวัดใกลเคียงมารวมทำบุญตักบาตรเปนจำนวนมาก ตลอดระยะทางกวา 2 กิโลเมตรของถนน
สายบุญแหงนี้  การจัดงานเพื่อสงเสริมสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป และสงเสริมการทองเที่ยวนวัตวิถี ใหประชาชนไดมีโอกาสทำบุญตักบาตร และสรางความ
อบอุนในครอบครัว นอกจากนี้มีกิจกรรมตาง ๆ มากมาย เชน การจำหนายสินคา OTOP ของ
อำเภอสหัสขันธ กิจกรรมบำเพ็ญบุญ ตักบาตรวันเกิด ตักบาตร 108 การแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบานกาฬสินธุ การประกวดขับรองสรภัญญะประเภทเยาวชน และประชาชนทั่วไป การปฏิบัติ
ธรรม 

5)  งานมหกรรมโปงลาง แพ รว า จ ังหว ัด
กาฬสินธุ เปนงานประเพณีทองถิ่นของจังหวัด
ที ่จ ัดเป นประจำท ุกป  เป นที ่รู จ ักก ันอย าง
แพรหลาย ประชาชนและนักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทยชาวตางประเทศตางใหความสนใจกับงาน
เทศกาลนี้ โดยในแตละปจะเดินทางมาเที่ยว
ชมและเลือกซื ้อสินคาพื ้นเมืองเลื ่องชื ่อของ
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จังหวัดไปปละเปนจำนวนมาก เปนการสงเสริมรายไดอุตสาหกรรมทองถิ ่นอีกทางหนึ ่งด วย 
วัตถุประสงคหลักของงานนี้มุงเผยแพร ฟนฟู อนุรักษศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของทองถิ่น เพื่อสนับสนุนเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีและผลงานของสวนราชการทั้งภาครัฐ
และเอกชนของจังหวัดแกประชาชนผูสนใจทั่วไป จุดเนนสำคัญของงานคือขบวนแหในพิธีเปดงานที่
มโหฬารที ่แสดงใหเห็นถึง ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถิ ่นที ่สรางขึ ้นจากคำขวัญของจังหวัด
กาฬสินธุที่วา "หลวงพอองคดำลือเลื่อง เมืองฟาแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรม ผูไทย ผา
ไหมแพรวา ผาเสวยภูพานมหาธารลำปาว ไดโนเสารสัตวโลกลานป"  
 

              6 )   ป ร ะ เพ ณี
แ ข ง ขั น เรื อ ย า ว ชิ ง ถ ว ย
พ ร ะร า ช ท า น จั ด ขึ้ น เป น
ประจำทุกปในชวงกอนออก
พ รรษ าโดยจั ด แข งขั น  ณ 
สนามแขงเรือบริเวณสะพาน
ข าม ล ำน้ ำป าว เขต ติ ด ต อ
ระหวาง อำเภอกมลาไสยไป
ตัวเมืองกาฬสินธุ  ถนนสาย
กาฬสินธุ-รอยเอ็ดมีเรือแชมป
จากลุมน้ำตาง ๆ ทั่วประเทศ

และเรือจากประเทศลาวมารวมแขงขันชิงถวยพระราชทานกันอยางคึกคัก  เปนการจัดงานเพื่อ
อนุรักษประเพณีแขงเรือยาวในลำน้ำปาวที่สืบทอดกันมากวา 30 ป เปนการสงเสริมทองเที่ยวและ
ยกระดับการแขงขันเรือยาวอำเภอกมลาไสย เปนงานระดับประเทศ โดยเรือที่เขาแขงขันมีหลาย
ประเภท เชนประเภทเรือยาวใหญขนาด 47-55 ฝพายประเภทเรือยาวกลางทั่วไปขนาด 40 ฝพาย
ประเภทเรือยาวเล็กทั่วไปขนาด 8-10 ฝพายผูชนะชนะเลิศไดรับถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระ
นางเจาฯ สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอม
เงินรางวัลนอกจากนี้ภายในงานจะจำหนายสินคาโอท็อปของจังหวัดกาฬสินธุอีกดวย 
 
       7) งานนมัสการพระธาตุพนมจำลอง 
อำเภอหวยเมก็ 
ประเพณีนี้จัดขึ้น เพื่อเปนการแสดงความ
เคารพสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระ
อ ร หั น ต ธ า ตุ  ส ง เ ส ริ ม ท ำ นุ บ ำ รุ ง
พระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามของทองถิ่น นับเปนหนึ่งใน
ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ของ จังหวัด
กาฬสินธุโดยจัดงาน ณ บริเวณพุทธมณฑล 
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วัดปาธรรมพิทักษ ตำบลหวยเม็ก อำเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุเปนประจำทุกปในเดือนกุมภาพันธ 
ภายในงานมีการจัดริ้วขบวนแหรอบอำเภออยางอลังการ พิธีสูขวัญขาว บวงสรวงองคพระธาตุพนม
จำลอง พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอุรังคธาตุ และพระอรหันตธาตุ โดยจะมีคณะกงสุลใหญ 
สปป.ลาว และอินโดนีเซียมารวมงาน 
 

8)  งานมหกรรมเส็งกลองรองคำ แขงขัน

ประชันกลองพื้นบานอีสานกลองเส็งเปน

กลอง ที่มีมาแตโบราณ นิยมเลนกันในงาน

บุญประเพณีตางๆเชน บุญบั้งไฟ บุญผะเหวด 

บุญแขงเรือ ซึ่งนิยมตีเปนกลองคู แตถาตีเพื่อ

การแขงขันจะแขงขันโดยการวัดระดับความ

ดังของเสียง จึงเรียกวาเส็งกลอง ซึ่งคำวาเส็ง

หมายถึงการแขงขัน“งานมหกรรมเส็งกลอง

รองคำ แขงขันประชันกลองพื้นบานอีสาน” เปนประเพณีที่จัดขึ้น โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 5-7 

กุมภาพันธ เปนประจำทุกป เพื่ออนุรักษสืบสานภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเปนการ

สงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสรางความรักความเขมแข็งความสามัคคีใหคนใน

ชุมชนตลอดจนเปนการสรางรายได ใหกับประชาชนในพื้นที่กิจกรรมในงานมีขบวนแหกลองเส็ง 

กลองยาว ธิดากลองเส็ง ขบวนฟอนรำ การแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงจากตำบลตางๆ ใน

อำเภอรองคำ และการแสดงโชวฟอนรำ การเตนบาสโลบ การแสดงกลองยาว พรอมกับการแขงขัน

ประชันกลองเส็งหนาแคบ และการแขงขันกลองเส็งหนากวาง ซึ่งจะมีคณะกลองจากทั่วภาคอีสาน

และประเทศเพ่ือนบาน สปป.ลาวเขารวมจำนวนมาก  

 7.3  ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น  
 7.3.1  ภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ  ไดแก    
 7.3.1.1ก า ร ท อ ผ า ไ ห ม
แพรวา เปนผาทอมืออันเปนเอกลักษณของชาวผูไทย
หรือภูไท การทอผาแพรวามีมาพรอมกับวัฒนธรรม
ของชาวภู ไท ซึ่ งเปนชนกลุมหนึ่ งที่มีถิ่นกำเนิดใน
บริเวณแควนสิบสองจุไทย (ดินแดนสวนเหนือของลาว
และเวียดนาม ติดกับดินแดนภาคใตของจีน) อพยพ
เคลื่อนยายผานเวียดนาม ลาว แลวขามฝงแมนํ้าโขง 
เขามาตั้งหลักแหลงอยูแถบเทือกเขาภูพาน ทางภาค
อีสานของไทย ซึ่งสวนใหญอยู ในจังหวัดกาฬสินธุ  
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นครพนม มุกดาหาร สกลนคร โดยยังคงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ การแตงกาย และการ
ทอผาไหม ที่มีภูมิปญญาในการทอดวยการเก็บลายจากการเก็บขิด และการจกที่มีลวดลายโดดเดน 
นับเปนภูมิปญญาที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษและพัฒนามาอยางตอ เนื่อง ผาแพรวาจึง
เหมือนเปนสัญลักษณของกลุมชนที่สืบเชื้อสายมาจากกลุมผูไท โดยผูหญิงจะถูกฝกทอผามาตั้งแต
อายุ 9 – 15 ป ชาวผูไทยที่ทอผาแพรวาสวนใหญจะอยูที่บานโพน อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ 
ประกอบกับการเลือกใชเสนไหมนอยหรือไหมยอดที่มีความเลื่อมมัน ผาไหมแพรวาจึงถือวาเปน
ของลํ้าคา และมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของชาวผูไทยอยางผาแพรวา มีความหมายรวมกันวาผาทอ
เปนผืนที่มีขนาดความยาว 1 วา หรือ 1ชวงแขน ใชสำหรับคลุมไหลหรือหมสไบเฉียง ที่เรียกวาผา
เบี่ยงของขาวผูไทย ซึ่งใชในโอกาสที่มีงานเทศกาลบุญประเพณี หรืองานสำคัญอื่น ๆโดยประเพณีทาง
วัฒนธรรมของหญิงสาวชาวภูไทย จะตองยึดถือปฏิบัติคือ จะตองตัดเย็บผาทอ 3 อยางคือ เสื้อดำตำ
แพร (หมายถึงการทอผาแพรวา) และซิ่นไหมผาแพรวา มีความหมายตามรูปศัพทซึ่งเปนคำผสม
ระหวางคำมูล 3 คำคือ ผา หมายถึง วัสดุอยางหนึ่งที่ลักษณะเปนผืน ไดจากการเอาเสนไยของฝาย 
ไหม ปาน ปอ ฯลฯ ซึ่งผานกรรมวิธีหลายอยาง เปนตนวาการปน เสนใยทำเปนดาย ยอมสี ฟอกสี 
การฟนเกลียว การเคลือบผิว ฯลฯ แลวนำมาทอเขาดวยกันใหเปนผืน มีขนาดความกวาง ความยาว 
แตกตางกันไปตามความตองการใชสอยประโยชน เมื่อทอเสร็จเปนผืนแลว จะเรียกชื่อแตกตางกัน
ออกไปตามชื่อวัสดุที่นำมาใชถักทอ เชน ถาทอจากใยฝาย เรียกวาผาฝาย หรือถาทอจากเสนใยไหม 
เรียกวาผาไหมแพร หรือ แพ (ภาษาอีสาน) หมายถึง ผาที่ยังไมไดแปรรูปใหเปนเสื้อ หรือซง (โสง
หรือกางเกง) คือยังมีลักษณะเปนผืนผาที่เสร็จจากการถักทอ มักเรียกชื่อแตกตางกันออกไปตาม
ลักษณะวัสดุที่ใช เชน แพรไหม แพรฝาย แพรอีโป เปนตนวา หมายถึง มาตราวัดความยาวอยางหนึ่ง 
ไดจากการกางแขนทั้ง 2 แขนออกไปจนสุดแลวทาบกับสิ่งที่ตองการวัดขนาดความยาว ดวยการทาบ
ลงไปใหแขนตรงเปนเสนขนาน ทำอยางนี้แตละครั้งเรียกวา 1 วา (ตอมาปรับปรุงมาตราวัดนี้ใหมวา 
1 วา มีขนาดเทากับ 4 ศอก ดังนั้นคำวา ผาแพรวา จึงมีความหมายรวมกันวา ผาทอเปนผืนที่มีขนาด
ความยาว 1 วาหรือ 1 ชวงแขนผาแพรวาไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากโครงการศูนยศิลปาชีพ
พิเศษในสมเด็จ พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวอำเภอคำมวง เมื่อ
ป 2520 ไดทอดพระเนตรเห็นชาวภูไทบานโพน แตงตัวโดยใชผาแพรวาหมตามแบบสไบเฉียง หรือ
เรียกวาผาเบี่ยงทรงสนพระทัยมาก จึงโปรดใหมีการสนับสนุน และไดมีพระราชดำริใหขยายหนาผา

ใหกวางขึ้น เพื่อที่จะนำไปใช เปนผาผืน
สำหรับตัดเสื้อผาได อีกทั้งพัฒนาลวดลาย
ใหเหมาะสมตามความตองการของตลาด 
การพัฒนาการทอผาแพรวา เกิดขึ้นเพราะ
พ ระบ ารมี ข องสม เด็ จพ ระน าง เจ าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงทอดพระเนตร
เห็นความงาม และคุณคาแหงศิลปะชิ้นนี้ใน
ครั้งนั้น 
ลวดลายและกรรมวิธีการทอลวดลายผา
แพรวา นับเปนผามรดกของครอบครัว โดย
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ในแตละครัวเรือนจะมีผาแซว ซึ่งเปนผาไหม สวนใหญทอพื้นสีขาว ขนาดประมาณ 25 x 30 
เซนติเมตรมีลวดลายตางๆเปนตนแบบ ลายดั้งเดิมแตโบราณ ซึ่งทอไวบนผืนผาที่สืบตอมาจากบรรพ
บุรุษ บนผาแซวผืนหนึ่งๆ อาจมีลวดลายมากถึงประมาณกวา 100 ลาย การทอผาจะดูลวดลายจาก
ตนแบบในผาแซว โดยจะจัดวางลายใดตรงสวนไหนหรือใหสีใด ขึ้นอยูกับความตองการของผูทอ เกิด
เปนเอกลักษณของผาแพรวาจากการวางองคประกอบของลวดลายตนแบบ และการใหสีสันของผูทอ
ลวดลายของแพรวา มีลักษณะคลายคลึงกับลายขิดอีสาน แตกตางกันบางที่ความหลากหลายของ
สีสันในแตละลวดลาย แตมีลักษณะรวมกันคือ ลายหลักมักเปนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนซึ่งเปน
โครงสรางพื้นฐานของลายผา สวนสีสันบนผาแพรวาแตเดิมนิยมพ้ืนสีแดงคลํ้า ยอมดวยครั่งมีลายจกสี
เหลือง สีนํ้าเงิน สีขาว และสีเขียวเขม กระจายทั้งผืนผาสอดสลับในแตละลาย แตละแถวลวดลายที่
ปรากฏบนผาทอแพรวาที่ถือวาเปนเอกลักษณของผาประเภทนี้ ซึ่งจะประกอบดวยตัวลาย ทั้งหมด 
3 สวน ดังนี ้
 1) ลายหลัก คือลายที่มีขนาดใหญ ซึ่งปรากฏอยูในพื้นที่สวนใหญของ
ลายผาในแนวนอนลายหลักแตละลายมีความ กวางของลายสมํ่าเสมอกัน คือกวางประมาณแถวละ 8 
– 12 เซนติเมตร ในแพรวาผืนหนึ่งๆ จะมีลายหลักประมาณ 13 แถว ลายหลักตางๆ เชน ลายนาค 
ลายสี่แขน ลายพันธุมหา ลายดอกสา ฯลฯ สวนประกอบสำคัญของลายหลัก คือ ลายนอก ลายใน 
และลายเครือ ลายนอก คือสวนที่มีลักษณะเปนตารางสามเหลี่ยมประกอบ 2 ขางของลายใน มี
ลวดลายครึ่งหนึ่งของลายใน ตลอดความกวางของผืนผา ลายใน คือสวนที่อยูตรงกลางของแถวหลัก 
มีลวดลายเต็มรูปอยูในกรอบสี่เหลี่ยมขนม เปยกปูน ตลอดความกวางของผืนผาเชนกัน ลายเครือ คือ
สวนที่อยูในกรอบแถวบนของกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ในแตละแนวมี กึ่งกลางของลายหลักเปน
สวนยอดของลายเครือ 
 2) ลายคั่น หรือลายแถบ คือลายที่มีขนาดเล็กอยูในแนวขวางผืนผา 
ความกวางของลายประมาณ 4 – 6 เซนติเมตร ทำหนาที่เปนตัวแบงลายใหญออกเปนชวงสลับกันไป 
เชน ลายตาไกลายงูลอย ลายขาเข ฯลฯ 
 3) ลายชอปลายเชิง หรือลายเชิงผา คือลายที่ปรากฏอยูตรงชวง
ปลายของผาทั้ง 2 ขาง ทอติดกับลายคั่น ทำหนาที่เปนตัวเริ่มและตัวจบของลายผา มีความกวาง
ประมาณ 4 – 10 เซนติเมตร เชน ลายชอขันหมาก ลายดอกบัวนอย ฯลฯ 
 สวนประกอบของผาแพรวาผาแพรวา เปนผาทอจากเสนใยไหม ที่มี
ลักษณะลวดลายผสมกันระหวางลายขิดและจกบนผืนผา ในกระบวนการขิดจะใชวิธีเก็บลายขิดบน
ผาผืนเรียบ ใชไมเก็บขิด คัดเก็บขิดยกลาย โดยตองนับจำนวนเสนไหม แลวใชไมลายขิดสายเปนลาย
เก็บไว ในการทอเก็บลายจะแบงเปนชวง แตละชวงเก็บลายไมเหมือนกัน สวนที่อยูตรงปลายตอกับ
ผาเรียบ เปนการเก็บขิดดอกเล็ก สวนตอไปเปนการเก็บขิดดอกใหญ เรียกวา “ดอกลายผา” ใชไมใน
การเก็บลายตางกันสวนกรรมวิธีการจก ซึ่งคือกรรมวิธียกเสนดายยืน แลวสอดเสนไหมสีซึ่งเปนเสน
พุงพิเศษเขาไปในผืนผา ทำใหเกิดลวดลายผาที่ตองการ การทอแพรวาแบบผูไทแทนั้น จะไมใช
อุปกรณอื่นชวย ไมวาจะเปนเข็ม ไม หรือขนเมน แตจะใชนิ้วกอยจกเกาะเกี่ยว และสอดเสนไหมสีซึ่ง
เปนเสนพุงพิเศษแลวผูกเก็บปมเสนดายดานบน เพื่อใหเกิดลวดลาย โดยใชการเกาะลายดวยนิ้วกอย
ตลอด จากริมผาขางหนึ่งไปยังอีกขางหนึ่งตลอดทั้งแถว 
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 จุดเดนและความเปนเอกลักษณของผาแพรวา คือ ลวดลายสีสัน 
และความมีระเบียบ ความเรียบ ความเงางามของผืนผา ในผาแพรวาผืนหนึ่งจะมีอยูประมาณ 10 
หรือ 12 ลาย ใชเสนไหมในการทอตั้งแต 2-9 สี สอดสลับในแตละลายแตละแถว ลวดลายที่ปรากฏ

จะประณีตเรียบเนียนเปนเนื้อเดียวกัน
ตลอดทั้งผืนผาลักษณะของ ลายผาของ
แพรวาที่ ทอในปจจุบั น  แบ งเป น  3 
ประเภทใหญๆไดแก ผาแพรวาลายลวง 
ผาแพรวาลายจก และผาแพรวาลาย
เกาะผาแพรวาลายลวง หมายถงึ ผาแพร
วาที่มีลวดลายเรียบงาย มี 2 สี สีหนึ่ง
เปนสีพื้น อีกสีหนึ่งเปนลวดลายผาแพร
วาลายจก หมายถึง ผาแพรวาลายลวง ที่

มีการเพิ่มความพิเศษโดยการจกเพิ่มดอกเขาไปในลายลวงบนผืนผา เพื่อแตมสีสันใหสวยงามยิ่งขึ้น 
แตสีจะไมหลากหลายสดใสเหมือนแพรวาลายเกาะผาแพรวาลายเกาะ หมายถึงผาแพรวาที่มีลวดลาย

และสีสันหลายสี เกาะเกี่ยวพันกัน ไป 
ลวดลายที่ ใชทอแพรวาลายเกาะ สวน
ใหญเปนลายดอกใหญ ซึ่งเปนลายหลัก
ของการทอผาแพรวา อาจจะทอไมใหซํ้า
ลายกันเลยในแตละแนวก็ไดการนำไปใช
ประโยชน แตโบราณนิยมเพื่อนำไปใช
เปนผาหมตัว โดยหมเฉียงบาหรือหม
เคียนนอก ฯลฯ และใชปูสำหรับกราบ
พระ นิยมใชคูกับแพรมนซึ่งมีขนาดเล็ก
กวา ทำเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีชายครุย

ทั้ง 2 ดาน ใชสำหรับคลุมศีรษะหรือเปนผาเช็ดหนา ปจจุบันมีการทอเปนผาผืนหนากวาง สำหรับตัด
เปนเสื้อผาสวมใส 
 
  7.3.1.2  โปงลาง นิยมทำ
จากไมมะหาด หรือไมหมากเหลื้อม เพราะเปนไมที่มี
ความอยูตัวมากกวาไมอื่นๆ วิธีการทำเอาไมมาถาก
เหลาใหไดขนาดลดหลั่นกันตามเสียง ที่ตองการใน
ระบบ 5 เสียง โปงลาง 1 ชุดจะมีจำนวนประมาณ 12 
ลูก ใชเชือกรอยรวมกันเปนผืน เวลาตีตองนำปลาย
เชือกดานหนึ่งไปผูกแขวนไวกับเสาในลักษณะหอยลง
มา สวนปลายเชือกดานลางจะผูกไวกับขา หรือเอวของ
ผูตี วิธีการเทียบเสียง โปงลาง ทำโดยการเหลาไมใหได
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ขนาด และเสียงตามตองการ ยิ่งเหลาใหไมเล็กลงเทาใดเสียงก็จะยิ่งสูงขึ้น ซึ่งแตกตางจากระนาดใน
ปจจุบัน ที่มีเจ็ดเสียง และมีการปรับแตงเทียบเสียงดวยการใช ตะกั่วผสมขี้ผึ้ง ถวงใตผืนระนาด 
เพื่อใหไดระดับเสียง และคุณภาพเสียงที่ตองการ การบรรเลงหมากกลิ้งกลอม หรือโปงลาง นิยมใชผู
บรรเลงสองคนตอเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้น แตละคนใชไมตี 2 อัน การเรียกชื่อเพลงที่บรรเลงดวยโปงลาง
มักจะเรียกตามลักษณะและลีลาของเพลงโดยการสังเกตจากสภาพของธรรมชาติที่อยูรอบ ๆ ตัว เชน 
เพลง "ลายนกไซบินขามทุง" หรือเพลง "ลายกาเตนกอน" เปนตน 
   โปงลางนั้นนอกจากจะใชบรรเลงตามลำพังแลว ยังนิยมใช
บรรเลงเปนวงรวมกับ เครื่องดนตรีอื่น ๆ เชน พิณ แคน กลอง เพื่อการฟงและใชบรรเลง
ประกอบการฟอนพื้น บานอีสานไดเปนอยางดี ตอมาภายหลัง อาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี ซึ่งเปนศิลปน
แหงชาติ ไดประยุกตวงโปงลางขึ้นใหม โดยนำกระดึงผูกคอวัวที่เปนโลหะมาแขวนเรียงแทนลูก
โปงลางเดิมที่ทำดวยไม ทำใหเกิดมิติของเสียงที่แตกตางจากการบรรเลงโปงลางแบบเดิม นับเปน
ตนแบบของ การพัฒนาโปงลางในระยะตอมา เชน การทำลูกโปงลางดวยแผนทองเหลืองขนาดตาง 
ๆ รวมถึงการนำเอาไมไผมาเหลาใหมีขนาดลดหลั่นกัน ทำใหไดเสียงที่ทุมและนุมนวลขึ้น  
 ตนกำเนิดโปงลาง โปงลาง บางแหงเรียกวา หมากกลิ้งกลอม 
หมากเตอะเติน เปนเครื่องดนตรีที่พัฒนามาจาก "เกราะลอ" หรือ ขอลอ คำวา "โปงลาง" นี้ ใชเรียก
ดนตรีชนิดหนึ่ง ที่มีการเลนแพรหลายทางภาคอีสานตอนกลางและตอนเหนือบางสวน โดยเฉพาะ
จังหวัดกาฬสินธุ มีการเลนแพรหลายมาก เพราะเปนที่กำเนิดโปงลาง ความหมายของโปงลางนั้นมา
จากคำ 2 คำ คือ คำวา "โปง" และ "ลาง" 
          โปง เปนสิ่งที่ ใชตีบอกเหตุ เชน ตีในยามวิกาลแสดงวามี
เหตุราย ตีตอนเชากอนพระบิณฑบาตใหญาติโยมเตรียมตัวทำบุญตักบาตร และ ตีเวลาเย็นเพื่อ
ประโยชนใหคนหลงปากลับมาถูก เพราะเสียงโปงลางจะดังกังวาลไปไกล (สมัยกอนใชตีในวัด) สวน
คำวา ลาง นั้น หมายถึง ลางดี ลางราย โปงลางนั้นกอนที่จะเรียกวา โปงลาง มีชื่อเรียกวา "เกราะลอ" 
ซึ่ง เกราะลอ มีประวัติโดยยอคือ ทาวพรหมโคตร ซึ่งเคยอยูประเทศลาวมากอนเปนผูที่คิดทำเกราะ

ลอขึ้นโดยเลียนแบบ "เกราะ" ที่ใชตี
ตามหมูบานในสมัยนั้น เกราะลอทำ
ดวยไมหมากเลื่อม (ไมเนื้อออน สี
ขาว มีเสียงกังวาล ) ใชเถาวัลยมัด
รอยเรียงกัน ใชตีไลฝูงนก กา ที่มา
กินขาวในไร ในนา ตอมาทาวพรหม
โคตร ไดยายมาอยูที่บานกลางหมื่น 
อ ำ เภ อ เมื อ งก าฬ สิ น ธุ  จั งห วั ด
กาฬสินธุ  และไดถายทอดการตี

เกราะลอใหแกนายปาน นายปานไดเปลี่ยนเกราะลอ จากเดิมมี 6 ลูก เปน 9 ลูก มี 5 เสียง คือ เสียง 
โด เร มี ซอล และ ลา เมื่อนายปานเสียชีวิต นายขานนองนายปานไดรับการถายทอดการตีเกราะลอ 
และนายขานนี่เองที่เปนคนถายทอด การตีเกราะลอใหกับศิลปนแหงชาติผูพัฒนาโปงลางใหเปน
เครื่องดนตรีที่ใครๆก็รูจัก นายเปลื้อง ฉายรัศมี เนื่องจากเกราะลอใชสำหรับตีไล ฝูงนก กา ที่มากิน
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ขาวในไรนา ดังนั้น จึงมีเกราะลออยูในทุกโรงนา (อีสานเรียกวา เถียงนา) เมื่อเสร็จจากภาระกิจในนา
แลว ชาวนาจะพักผอนในโรงนาและใชเกราะลอเปนเครื่องตี เพื่อเปนการพักผอนหยอนใจ โดย
เกราะลอนี้จะตีนอกหมูบานเทานั้น เพราะมีความเชื่อวา ถาตีในหมูบานจะเกิดเหตุการไมดี เชน ฟา
ฝนจะไมตกตองตามฤดูกาล เปนตน 
          การเรียนการตีเกราะลอในสมัยกอน เปนการเลียนแบบ คือเปนการเรียนที่ตองอาศัยการจำ
โดยการจำทำนองของแตละลาย เกราะลอที่มี 9 ลูกนี้จะเลนได 2 ลายคือ ลายอานสือใหญ (อาน
หนังสือใหญ) และลายสุดสะแนน (เชนเดียวกับลายแคนและลายพิณ ดังนั้นเมื่อนำมาเลนผสมผสาน
กันจึงไดอรรถรสยิ่งนัก)  

 
ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปนแหงชาติ 
ประวัติ  
          นายเปลื้อง ฉายรัศมี เกิดวันที่ 
25 ตุลาคม พ.ศ. 2475 ตำบลมวงนา 
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ เปนบุตร
ของนายคง นางนาง ฉายรัศมี  จบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จาก
โรงเรียนบานนา ตำบลมวงนา อำเภอ
เมื อง จั งห วัดกาฬสิน ธุ  สมรสครั้ ง
สุดทายกับนางยุพิน ฉายรัศมี เมื่อป  
พ.ศ. 2519 มีบุตรชาย 2 คน บุตรธิดา 

1 คน ปจจุบันอยูบานเลขที่ 157 หมู 13 บานโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  
ผลงาน/เกยีรติประวัต ิ
          นายเปลื้อง ฉายรัศมี เปนนักดนตรีอีสานที่มีความสามารถเปนพิเศษคือ สามารถเลนสอน
และทำเครื่องดนตรีอีสานไดทุกชนิดที่สำคัญที่สุดคือ นายเปลื้อง ฉายรัศมี เปนผูที่ไดศึกษาคนควา
ปรับปรุงและพัฒนาโปงลางมาตลอดระยะเวลา 40 ป จนทำให กอลอ (เกราะลอ) ซึ่งแตเดิมเปนเพียง
กระบอกไมที่ใชตีไลนกกาตามหัวไรปลายนา หรือขอลอที่ใชตีบอกเวลา บอกเหตุในหมูบานธรรมดา
กลายมาเปนเครื่องดนตรีธรรมชาติที่ทรงไวซึ่งคุณคาแหงความบริสุทธิ์และงดงาม ทั้งยังนำความ
ภาคภูมิใจและหวงแหนมาสูชาวเมืองกาฬสินธุดวย "โปงลาง" ไดกลายเปนสัญลักษณของจังหวัด
กาฬสินธุในลักษณะของมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำคา ดวยเหตุนี้นายเปลื้อง ฉายรัศมี จึงไดรับยกยอง
เชิดชูเกียรติเปน ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบาน) ประจำป พ.ศ. 2529  
          จากการบอกเลาของนายเปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรี 
พื้นบานวา โปงลางนั้นบางแหงจะเรียกวา หมากกลิ้งกลอม หมากเดอะเดิน เปนเครื่องดนตรีที่ พัฒนา
มาจาก "เกราะลอ" หรือ "ขอลอ" เดิมทีเทาพรมโครตไดอพยพมาจากประเทศลาว เขามาอยูฝงไทย 
ไดคิดทำเกราะลอโดย คิดเลียนแบบจากเกราะที่ใชตตีามหมูบาน เมื่อผูใหญบานตองการเรียกลูกบาน
มาประชุม แจงเหตุตางๆ โดยนำเกราะลอที่ทำจากไมเหลื้อมมัดเรียงกันดวยเถาวัลย มีอยู 6 ลูก 5 
เสียง มีเสียง ซอล ลา โด เร มี (ซอลสูง) เพื่อตีไลฝูงนกกาที่มากินขาวในไรนาตอมาทาวพรมโครตได
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ยายมาอยูบานกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ไดถายทอดการตีเกราะลอใหแกนายปาน 
ตอมานายปานเสียชีวิตลง นายขาน ผูเปนนองชายไดสืบตอการตีเกราะลอมาและไดถายทอดให นาย
เปลื้อง ฉายรัศมี ซึ่งไดทำการปรับปรุงการทำเกราะลอ โดยใชไมหมากหาดซึ่งเปนไมเนื้อแข็ง เวลาตี
แลวไมบวมงาย มีเสียงดังกังวาน มีการเพิ่มลูกจาก 9 ลูก เปน 12 ลูก และ 13 ลูก เพิ่มจาก 5 เสียง 
เปน 6 เสียง พรอมกับคิดลายใหมๆ เพิ่มขึ้นคือ ลายอานหนังสือใหญ ลายอานหนังสือ นอย ลายสุด
สะแนน ลายสรอยและลายเซ และไดเปลี่ยนชื่อจากเกราะลอมาเปน "โปงลาง" แลวนำโปงลางมาเลน
รวมวงกับดนตรีอีสานชนิดอื่น เชน แคน ซอ พิณกลอง หมากกั๊บแกบ ไห เกิดความไพเราะและไดรับ
ความสนใจจากผูที่ไดชมทั่วไป 
          ทำนองลายโปงลางที่บรรเลงนั้น ไดจากการเลียนเสียงธรรมชาติและชีวิตความเปนอยู
ประจำวันของชาวอีสาน เชน 
 1. ลายลมพัดพราว ลีลาของเพลงแสดงถึง เสียงลมที่พัดมาถูกใบมะพราวจะแกวงสะบัดตาม
แรงลมกลายเปนเสียงและลีลาที่นาฟงยิ่ง 

2. ลายโปงลาง ลีลาของเพลงนี้จะทำใหผูฟงนึกถึงเสียงกระดิ่งผูกคอวัวที่ดังอยูไมขาดระยะ
มองเห็นวัดเดินตามกันเปนทิวแถวขามทุง  

3. ลายชางขึ้นภู ลีลาของเพลงจะมีความเนิบชาสงางาม เหมือนลีลาการเดินของชาง ที่กำลัง
เดินขึ้นภูเขาสูง ดวยความเนิบชาสงางาม  

4. ลายแมงภูตอมดอก ลีลาของเพลงจะทำใหมองเห็นภาพของแมลงภู ที่บินวนเวียน ดูดน้ำ
หวานจากเกษรดอกไมเปนหมูๆ พรอบกับสงเสียงรองดวยความสดชื่น รื่นเริง  

5. ลายนกไซบินขามทุง ลีลาของเพลงบรรยายถึงลีลาของนกที่บินเปนหมูขามทองทุง อัน
เขียวขจีดวยนาขาว 

6. ลายแมฮางกลอมลูก ลีลาของเพลงสะทอนใหเห็นถึงความอางวางวาเหวของหญิงที่ถูก
สามีทอดทิ้งตองกลอมลูกอยูเดียวดาย ตามลำพัง 

7. ลายภูไทยเลาะตูบ ลีลาของเพลงแสดงถึงภาพชีวิตของหนุมชาวภูไทที่มักจะแวะเวียนไป
พูดกับหญิงสาวตามบานตางๆ ในเวลาค่ำ 
             
  7.3.1.3  มาลัยไม

ไผแรกเริ่มเมื่อป พ.ศ. 2456 มีพอคาจากเมืองเวย อ.

เรณูศวร จ.นครพนม ไดมาพักที่วัดกกตองกุดหวา ซึ่ง

เปนวัดศูนยกลางใจของชาวผูไทในหมูบานกุดหวา 

โดยตั้งใจที่จะมาทำบุญ แตไมไดเตรียมสิ่งของทำบุญ

มาดวย เมื่อมองไปรอบๆ วัด เห็นไมไผไรมีจำนวน

มาก จึงไดนำไมไผมาสานคลายกับพวงดอกไมนำมา

ถวายแทน เมื่อชาวบานกุดหวาเห็นวาแปลกใหม และ

มีความสวยงาม จึงไดลองทำตามแลวนำมาถวายวัดจนกลายเปนงานประเพณีบุญพวงมาลัยที่สืบทอด

ตอกันมา 
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“มาลัยไมไผ” เปนงานหัตถกรรมที่มีขั้นตอนการทำประณีตเปนอยางมาก โดยทำมาจากไผไรที่ตัดทิ้ง

ไวประมาณ 15 วัน จากนั้นนำมาตัดทอนใหเปนซีกๆ เหลาใหบาง ความกวางความยาวจะขึ้นอยูกับ

ขนาดของแตละดอกโดย 1 ดอกจะใชไมไผที่เหลาแลวจำนวน 6 ชิ้น นำมาหักสลับฟนปลา แบงระยะ

ใหสวยงาม พรอมผาหนากวางออกเปนซีกเล็กๆ จากนั้นนำแตละชิ้นมาประกบเขาคูโดยคลี่ซี่ไมไผที่

ผาไวแลวประกบเขาดวยกัน ซึ่งเปนขั้นตอนที่ใชความละเอียดประณีตเปนอยางมาก หลังประกบเขา

คู 3 คูแลวจึงเจาะรูตรงกลางเพื่อใชกานไมไผรอยเปนดอก ผูกยึดดวยเชือกเสนเล็กๆ ใชแขวนปจจัย

ตางๆ ในการทำบุญพวงมาลัยเมื่อใกลถึงวันกำหนดงาน คณะกรรมการหมูบานจะนำมาลัยไมไผมา

แจกจายใหชาวบานเพื่อใชเปนเครื่องผูกรอยพืชพรรณธัญญาหารตามฤดูกาล หรือสิ่งของอุปโภค

บริโภค พรอมดวยดอกไม ธูป เทียน เปนเครื่องไทยธรรม แลวนำไปประกอบพิธีแหมาลัยไมไผรอบ

โบสถ กอนจะนำมาแขวนไวรวมกันที่โครงเหล็ก ที่เรียกวา “ตนกัลปพฤกษ” เพื่อถวายเปนพุทธบูชา 

นอกจากมาลัยไมไผที่ใชประกอบพิธีในงานบุญพวงมาลัยแลว ชาวผูไทกุดหวา ยังมีการประดิษฐมาลัย

วิจิตรศิลป ซึ่งเปนการนำเทคนิคการทำมาลัยไมไผนำมาประยุกตและประกอบใหเปนรูปทรงตางๆ ใช

เปนเครื่องประดับตกแตง และจัดประกวดตามโอกาสตางๆ มาลัยไมไผจึงเปนเอกลักษณงาน

หัตถกรรมฝมือของชาวผูไทกุดหวา ที่สะทอนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และสืบสานคุณคา

ของภูมิปญญาในอีสานที่สืบทอดตอกันมาไดเปนอยางด ี
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  7.3.1.3  เสื้อผูไทปกมือ/ 
เสื้อเย็บมือเปนงานหัตถกรรมพื้นบานที่ถายทอดมา
จากบรรพบุรุษของชนเผาผูไท ในวัฒนธรรมผูไท
กอนจะมีเหยามีเรือนหญิงสาวชาวผูไทจะตองฝกฝน
งานบานงานเรือน เชน เข็นฝาย ทอหูก ทอผา ตัด
เย็บเสื้อผาไวใชเองในครัวเรือน ถาหญิงสาวใดมีฝมือ
ดีก็จะเปนที่หมายตาของชายหนุมในการเลือกเปน
คูครองนอกจากนี้เมื่อมีงานบุญประเพณี โดยเฉพาะ
การทำบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลแดบุพการีผูลวงลับดับ
ขันธไป ก็จะตัดเย็บเสื้อมาปกลายประดับใหสวยงาม
เย็บอยางประณีต เพื่อหวังจะไดบุญกุศลมากๆ หรือ
เมื่อจะเขาพิธีแตงงานหญิงสาวชาวผูไท จะทำเครื่องเรือน เชน ผาหม แพรถือ ซิ่นไหมมัดหมี่ 
โดยเฉพาะการเย็บเสื้อดวยมือจะทำอยาพิถีพิถัน เพื่อใชถมนาบุญคุณญาติผูใหญฝายเจาบาว ดังนั้น
การเย็บเสื้อดวยมือจึงเปนผลงานของสตรีชาวผูไท
ที่ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษจากรุนสูรุน
มาถึงปจจุบัน เมื่อมีผูมาพบเห็นตางชื่นชมในฝมือ
การเย็บที่มีความประณีตและสวยงาม เมื่อนำมา
สวมใสก็ไดรับการชมเชยวามีความสวยงาม ใสได
ทุกโอกาส ทุกงาน แถมยังราคาถูกตอมาไดมีการ
รวมตัวกันตั้งกลุมทอผาพื้นเมืองขึ้น กลุมแมบานจะ
ทำการทอผาแลวแปรรูปเปนเสื้อผูไทประยุกต แต
เดิมเสื้อผู ไทโบราณจะตัดเย็บเพื่อสวมใสเองใน
ครอบครัว ตอมามีผูสนใจอยากจะไดไปเปนเจาของ  
จึงเกิดการตัดเย็บเพื่อจำหนาย 
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มีการพัฒนาลวดลายจากการใชไดเย็บสีเดียวมาเปนหลายหลายสี ลายโบราณพ้ืนบานพัฒนาเปนลาย
ที่ทันสมัย แปลกใหม ตรงกับความตองการของลูกคา โดยนำดายเย็บหลากสี ใชสีแดงเปนหลัก 
เอกลักษณผาผูไทคือผาพื้นสีดำ สวนลวดลายก็จะเย็บหลากหลาย เชน ลายพญานาค ลายมังกร ลาย
ดอกมะลิ ฯลฯ ทำใหเพิ่มความสวยงาม คุณคา และมูลคามากยิ่งขึ้น และไดมีการขยายเครือขายการ
ทอผาเสื้อเย็บมือในชุมชนที่มีความสนใจ มีการถายทอดภูมิปญญานี้ ฝกสอนใหเยาวชนหรือผูสนใจรุน
หลัง ทำใหคนในชุมชนมีงานทำและรายไดตลอดปปจจุบันมีการจัดจำหนายเสื้อเย็บมือไปยังตลาด
ตางๆ ทำใหลูกคารูจักในวงกวาง และยังเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมนี้ไวให
ลูกหลานไดสืบทอดตอไปไมใหสูญหายไปตามกาลเวลา 
 
7.3.2   ภาษาถิ่นสวนภาษาใชภาษาอีสาน /ภาษาภูไท (ภาษาถิ่น)  
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  7.4  สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก   
    7.4.1  สินคาพื้นเมือง 
      7.4.1.1  ผาไหมแพรวา 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
      7.4.1.2  เสื้อผูไทปกมือ/ เย็บมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 7.4.1.3ขาวเหนียวเขาวง 
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      7.4.1.4 เครื่องจักรสานเขาวง 
 

 

 

 

 

 

 

 7.4.1.5ไสกรอกปลากาฬสินธุ 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
      7.4.1.5หมูทุบ/ หมูเค็ม 
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      7.4.1.6เมี่ยงนาค ู
 

  
 
 
 
 

 

 

      7.4.1.7  ของฝากจากเขื่อนลำปาว(ปลาแหง ปลาสม สมไขปลา กุง
กามกราม) 
 

 

 

 

 

    7.4.2   ของที่ระลึก 

      7.4.2.1  หลวงพอองคดำ 
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      7.4.2.2  โปงลางจำลองที่ระลึก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

  8.1 น้ำ 
 แหลงน้ำผิวดินแหลงน้ำตามธรรมชาติของจังหวัดกาฬสินธุ มีความสำคัญตอการ
ใชอุปโภคของประชาชนในชนบท ตลอดจนใชในการทำเกษตรกรรม ไดแก 
 1)  ลำน้ำปาว  มีตนกำเนิดจากเทือกเขาภูพาน และหนองกุมภวาป ไหลผานพื้นที่
ของจังหวัดดานทิศตะวันตก โดยไหลผาน อำเภอทาคันโท   อำเภอคำมวง  อำเภอสหัสขันธ อำเภอ
หนองกุงศรี อำเภอเมือง อำเภอยางตลาด  และอำเภอฆองชัย ไหลมาบรรจบกับแมน้ำชีที่อำเภอกมลา
ไสย ทั้งนี้  ไดมีการพัฒนาลำน้ำปาว เพื่อเกษตรกรรม ไดแก โครงการชลประทานเขื่อนลำปาว ซึ่งมีการ
กอสรางเขื่อนขนาดใหญที่สามารถกักเก็บน้ำไดถึง  1,430  ลานลูกบาศกเมตร และมีพื้นที่ชลประทาน 
ประมาณ 314,300 ไร   
 2)  ลำพะยัง มีตนกำเนิดมาจากเทือกเขาภูพาน ไหลผานพื้นที่ของจังหวัดดานทิศ
ตะวันออก โดยไหลผาน อำเภอเขาวง อำเภอหวยผึ้ง อำเภอกุฉินารายณ มาบรรจบกับแมน้ำชี ที่จังหวัด
รอยเอ็ด มีพื้นที่ลุมน้ำประมาณ 4,126  ตารางกิโลเมตร ปจจุบันมีการใชประโยชนจากลำน้ำยัง
คอนขางนอย เนื่องจากมีปริมาณน้ำไมมาก 
 3)  แมน้ำชี  ไหลผานพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุในชวง อำเภอยางตลาด อำเภอฆองชัย 
อำเภอกมลาไสย และอำเภอรองคำ ทั้งนี้ ตาม “โครงการโขง – ชี – มูล” ไดมีการกอสรางฝายวังยาว ที่
อำเภอฆองชัย ซึ่งจะสามารถใหบริการพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน  21,230  ไร 
 แหลงน้ำใตดินสวนใหญเปนน้ำที่ไดจากการเจาะบอบาดาลซึ่งแหลงน้ำใตดินนั้น
ปจจุบันมีปญหาเรื่องคุณภาพน้ำที่ไมอยูในเกณฑเพียงพอที่จะใชบริโภค เพราะมีความเค็มและกรอย
เพราะวามเีกลือหินปนอยูในบางพื้นที ่
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 แหลงน้ำจากโครงการชลประทานแหลงน้ำจากโครงการชลประทานขนาดใหญ
คือเขื่อนลำปาว โครงการชลประทานขนาดกลาง จำนวน  15 โครงการ และโครงการชลประทานอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 19 โครงการ ปริมาณน้ำเก็บกักทั้งสิ้น 95.80 ลาน ลบ.ม. พื้นที่
ชลประทานรวมทั้งสิ้น  95,527 ไร ซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของโครงการชลประทานกาฬสินธุ 
นอกจากนี้กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานกาฬสินธุยังไดดำเนินการกอสรางสถานีสูบน้ำ
ดวยไฟฟา เพ่ือขยายพื้นท่ีชลประทานในจังหวัดกาฬสินธุแลวเสร็จจำนวน  60 สถานี  พื้นที่สงน้ำประ
มาน 90,112  ไรแมน้ำปาว มีพื้นที่รับน้ำ 5,980 ตร.กม. พื้นที่อางเก็บน้ำ 356,600 ไร ปริมาณน้ำ
ระบายเฉลี่ย 1,000 ลาน ลบ.ม./ปมีพื้นที่เกษตรในเขตพ้ืนที่ชลประทาน 391,319 ไร 
   8.2 ปาไม 
 จังหวัดกาฬสินธุ มีปา 4 ลักษณะ คือ ปาดิบแลง ปาเต็งรังปาเบญจพรรณ และ
ทุงหญา มีปาสงวนแหงชาติ จำนวน 14 ปา จากขอมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดที่จัดทำโดยสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาของจังหวัด
กาฬสินธุ ป พ.ศ. 2559-2563อยูที่รอยละ +1.42 เนื่องจากประชาชนใหความสำคัญดานทรัพยากร
ปาไมมากขึ้น จากการที่ภาครัฐจัดใหมีการฝกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา และการฝกอบรมปา
ชุมชน และในชวงหลายปที่ผานมาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุมีการปลูกยางพาราเปนจำนวน
มาก จึงทำใหพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุมีพ้ืนที่ปาเพิ่มมากขึ้น 

 
ตารางแสดงพื้นที่ปาไมของจังหวัดป 2559 – 2563 

หนวย : ไร , รอยละ 
ป เนื้อที่จังหวัด (ไร) พื้นท่ีปา คิดเปนรอยละของพ้ืนที่

จังหวัด 
2559 4,341,719 457,086.55 10.52 
2560 4,341,719, 463,584.52 10.69 
2561 4,341,719 418,190.98 10.80 
2562 4,341,719 418,582.69 10.81 
2563 4,341,719 464,706.66 10.72 

 ที่มา :  www.forest.go.th 
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ตารางแสดงพื้นที่ทรัพยากรปาไมจังหวัดกาฬสินธุ ป 2563 
 

ลำดับ ชื่อปา ทองที่อำเภอ 
เนื้อที่ 

ตามกฎกระทรวง 

เนื้อที่ 
กรมอุทยานฯ

ซอนทับ 

เนื้อที่ 
สปก. 

คงเหลือพื้นที่ 
ปาสงวน
แหงชาต ิ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

ปาดงระแนง 
ปาดงแมเผด 
ปาดงหมู 
ปาภูพาน 
ปาดงมูล 
ปานาจารยและปาดงขวาง 
ปาดงนามน 
ปาโคกกลางหมื่น 
ปาดงหวยฝา 
ปาแกงกะอาม 
ปาดงดานแย 
ปาภูโหลย 
ปาดงบังอี่แปลงที่หนึ่ง 
ปาดงบังอี่แปลงที่สอง 
 

ยางตลาด, หวยเม็ก 
นามน, หวยผึ้ง, กุฉินารายณ, ดอนจาน 
เขาวง, นาค ู
คำมวง, สามชัย, สมเด็จ 
หวยเม็ก, หนองกุงศรี, ทาคันโท 
เมืองกาฬสินธุ, สมเด็จ, สหัสขันธ, นามน 
กมลาไสย, รองคำ, เมืองกาฬสินธุ, ดอนจาน 
เมืองกาฬสินธุ, ดอนจาน 
หวยผึ้ง, นาค ู
สมเด็จ, หวยผึ้ง 
กุฉินารายณ, เขาวง 
กุฉินารายณ, เขาวง 
กุฉินารายณ 
กุฉินารายณ 
 

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 
 
 ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดกาฬสินธุ 
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  8.3 ภูเขา 
   จังหวัดกาฬสินธุ มีพื้นที่ที่เปนภูเขา ไดแก เทือกเขาภูพาน ซึ่งมีระดับความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 - 500 เมตร อยูทางทิศตะวันออก และทิศเหนือของจังหวัดในพื้นที่
ของอำเภอสมเด็จ ,อำเภอนาคู,อำเภอเขาวง, อำเภอกุฉินารายณ อำเภอหวยผึ้ง บริเวณนี้เปนแหลง
ตนน้ำลำธารที่สำคัญไดแก ลำน้ำปาว,ลำน้ำพานสวนสภาพที่เปนหุบเขา อยูในเขตอำเภอเขาวง มี
ลักษณะเปนที่ราบระหวาง หุบเขาสภาพเปนลูกคลื่น สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 175 - 250 
เมตร มีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น อยูในเขตอำเภอทาคันโท อำเภอสหัสขันธ บริเวณทิศเหนือ
ของอำเภอยางตลาด ทิศใตของอำเภอสมเด็จ และบางสวนของอำเภอหวยผึ้ง 
 

  8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ทรัพยากรแรธาตุ  

  แรธาตุ แหลงแรสำคัญท่ีพบในจังหวัดกาฬสินธุ ไดแก 
- แรลิกไนต  มีอยูท่ีอำเภอสหัสขันธและอำเภอกุฉนิารายณมีพื้นที่คำขออาชญาบัตร

พิเศษมีขนาด 112 ตารางกิโลเมตร หรือ 70,000 ไร พื้นที่ตำบลคลองขาม, ตำบลยางตลาด, ตำบล
ดอนสมบูรณ, ตำบลอุมเมา, ตำบลหนองอิเฒา, ตำบลหัวงัว และ ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด 
ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญ เปนที่ราบเพื่อการเกษตรกรรมมีระดับความสูงของพ้ืนที่ประมาณ 160 
เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 

- เกลือหิน พบอยูที่อำเภอยางตลาดในแหลงมหาสารคาม มีความยาว 35 กิโลเมตร 
กวาง  15 กิโลเมตร คลุมพื้นที่ จำนวน 740 ตารางกิโลเมตรมีความหนาจาก 168 – 505 ฟุต ซึ่งมีเกลือ
มากกวา 700 ลานตัน(ที่มา: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ) 

- กาชธรรมชาติ พบที่แหลงดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ ของบริษัท 
อพิโก (โคราช) จำกัด คาดวาจะมีปริมาณสำรองกาชธรรมชาติประมาณ 43 พันลานลูกบาศกฟุต ซึ่งหาก
ดำเนินการพัฒนาสำเร็จและผลิตไดจะผลิตกาชธรรมชาติประมาณ 8 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน     
 

 



บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการ 

 
 การศึกษาประเมินผลคร้ังน้ี เปนการประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการ
ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใช Stufflebeam’s Model มีวิธีการดำเนินการ 
ดังตอไปน้ี 
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากรในการประเมินครั้งน้ี  คือ  ประชากรท่ีมีครัวเรือนในเขตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีทำการประเมิน 

3.1.2 กลุมตัวอยาง  ใชวิธีการสุมตัวอยาง จากหมูบานในเขตรับผิดชอบโดยการสุมหมูบาน 
(Simple Random Sampling) จำนวนรอยละ 5 ของหมูบานหรือชุมชนในเขตรับผิดชอบ การ
กำหนดตัวอยาง (Sample size) ท่ีจะเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชหลักเกณฑของ Taro Yamane 
(1967) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได รอยละ 0.05 ซ่ึงดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ตัวแทนครัวเรือนท่ีมีอายุ 15 ป ข้ึนไป โดยวิธีการสุมหลังคาเรือนแบบงาย (Simple Random 
Sampling) 
 
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล 

เคร่ืองท่ีใชการประเมินคร้ังน้ี  เปนแบบสอบถามแบบมีโครงสรางและก่ึงโครงสราง 
(Structured and Semi – Structured Questionnaires) ใชสอบถามตัวแทนครัวเรือน  ๆละ 1 คน 
ตามจำนวนขนาดตัวอยาง เปนแบบสอบถามถามท่ีผูประเมินสรางข้ึน ตามแนวทางการประเมินผล
ความพึงพอใจการใหบริการของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และแนวทางการประเมินความ
พึงพอใจของกรมการปกครองสวนทองถ่ิน มีท้ังหมด 4 ประเด็น จำนวน 16 ขอ  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด ใหเติมคำตอบ
และปลายปดเลือกตอบ สอบถามเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ ( Check List ) รวมจำนวน 4 ขอ 
           สวนท่ี 2 ขอมูลความพึงพอใจตอการรับบริการ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายปด

มาตรประมาณคา 5 ระดับ จำนวน 64 ขอ (1) ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ จำนวน 

16 ขอ (2) ดานชองทางการใหบริการ จำนวน 16 ขอ (3) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  จำนวน 16 ขอ 

(4) ดานอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก จำนวน 16 ขอ  

  สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการใหบริการ ลักษณะของแบบสอบถามเปน
ปลายเปด 
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3.3 กระบวนการประเมินผล 
3.3.1 การวางแผน 

- สอบถามความตองการของผูบริหารในการประเมินผล 
- ประชุมทีมประเมินผลเบ้ืองตนเพ่ือทำความเขาใจกรอบแนวคิดการประเมินผล 
- ประชุมผูเก่ียวของเพ่ือทำความเขาใจเปาหมาย 

3.3.2 การพัฒนากรอบการประเมินผล 
- สรางกรอบการประเมินผล  โดยใชแนวทางของ คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ และผูประเมินสรางข้ึน 
- พัฒนาผูเก่ียวของปรับปรุงตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators) 

3.3.3 ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
3.3.4 สรุปและรายงานผลการประเมิน 

- นำเสนอผลการศึกษาและการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
นักวิจัยและผูชวยวิจัยดำเนินการสอบถามตัวแทนครัวเรือนท่ีระบุเปนกลุมตัวอยาง ตาม

เปาหมายท่ีกำหนดไว โดยการขอความรวมมือจากประชาชนท่ีมาใชบริการในเขตขององคการบริหาร
สวนจังหวัด ตอบแบบสอบถาม 

 
3.5 การวิเคราะหขอมูลและการประมวลผล 

นักวิจัยและทีมผูชวยวิจัยตรวจสอบความถูกตองของขอมูล แลวนำมาลงรหัสวิเคราะหขอมูล
ดวยเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS 
for WINDOWS ซ่ึงมีการใชเคร่ืองมือทางสถิติ 2 สวน ประกอบดวย 
 สวนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม นำมาวิเคราะหดวยการหาคาความถ่ี (f)   
คารอยละ (Percentage) อธิบายสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
 สวนที่ 2  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการรับบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ผูศึกษานำมาวิเคราะหดวยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ียเลขคณิต (X )  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)   
  
3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหทางสถิติท่ีสำคัญหลายอยางถูกนำไปใชในการวิเคราะหคร้ังน้ีเพ่ือใหไดผลการ
วิเคราะหท่ีนาเช่ือถือ ซ่ึงการวิเคราะหทางสถิติดังกลาวสามารถอธิบายได ดังน้ี 
 3.6.1  คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เปนการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางท่ีใชกัน
มากท่ีสุดใชสัญลักษณ  X   คาเฉล่ียเลขคณิตเปนคาท่ีหาได โดยนำผลรวมของขอมูลท้ังหมดหารดวย
จำนวนขอมูลท้ังหมดเม่ือกำหนดให  1X  , 2X   , 3X ,....., nX   เปนขอมูลชุดหน่ึงมี n จำนวน 

คาเฉล่ียเลขคณิต คือ  X  หาไดจาก 
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  เม่ือ  X  = คาเฉล่ียเลขคณิต 

 n   =  จำนวนขอมูลท้ังหมด 
 =iX   จำนวนขอมูลแตละตัว  ni ,....,3,2,1=  

 

  หรือเขียนอยางยอคือ   
n
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Χ =  

 3.6.2  ฐานนิยม (Mode) ฐานนิยมเปนการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางอีกแบบหน่ึง หาได
โดยการพิจารณาวา ขอมูลตัวใดซ้ำกันมากท่ีสุด หรือมีความถ่ีมาก ขอมูลตัวน้ัน คือ ฐานนิยม 
 3.6.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปรปรวน (Standard Deviation & Variance) 
การวัดการกระจายดวยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน เปนท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด       
มีลักษณะคลายกับสวนเบ่ียงเบนเฉล่ียมาก ปรับปรุงโดยการยกกำลังสองผลตางระหวางคะแนนกับ
คาเฉล่ียของขอมูลชุดน้ัน แลวนำมาหาคาเฉล่ีย เราเรียกวา ความแปรปรวน เขียนสัญลักษณแทนดวย 
σ 2  และคารากท่ีสองของความแปรปรวน เรียกวา สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เขียนสัญลักษณ            
แทนดวย σ  
 
3.7 การแปลผลการวิเคราะหขอมลู 

3.7.1 เกณฑการตัดสินผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของคะแนนระดับความพึงพอใจ มีการแปล
ผลโดยใชเกณฑคาเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด,2535) ดังน้ี 
 4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 
 2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 
 1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

3.7.2 เกณฑการตัดสินผลการวิเคราะหคารอยละของผูมีความพึงพอใจตอการใหบริการ     
มีการแปลผลโดยใชเกณฑ ดังน้ี  

- คาคะแนนความพึงพอใจ ท่ีระดับ 2.51– 5.00  ถือวา มีความพึงพอใจตอการใหบริการ 
- คาคะแนนความพึงพอใจ ท่ีระดับ 1.00 – 2.50 ถือวา ไมมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการ 
3.7.3 นำคาเฉล่ียท่ีไดมาเทียบเกณฑหาคารอยละตามเกณฑการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือกำหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ มิติท่ี 2 คือ มิติ
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ดานคุณภาพการใหบริการตามมติเห็นชอบของ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. และนำคาเฉล่ียท่ีไดมาเทียบ
หาคารอยละจากคะแนนเต็มของแตละดานเพ่ือจัดระดับของความพึงพอใจได ดังน้ี  
  คาเฉลี่ย           ระดับความพึงพอใจ(รอยละ)      คะแนน 
  มากกวา 5   มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป   10 

มากกวา 4.75   ไมเกินรอยละ 95    9 
มากกวา 4.5   ไมเกินรอยละ 90    8 
มากกวา 4.25   ไมเกินรอยละ 85    7 
มากกวา 4   ไมเกินรอยละ 80    6 
มากกวา 3.75   ไมเกินรอยละ 75    5 
มากกวา 3.5   ไมเกินรอยละ 70    4 
มากกวา 3.25   ไมเกินรอยละ 65    3 
มากกวา 3   ไมเกินรอยละ 60    2 
ต้ังแต 2.75   ไมเกินรอยละ 55    1 
ต่ำกวา 2.5   นอยกวารอยละ 50   0 
 

3.7.4 สำหรับขอมูลท่ีไดจากคำถามปลายเปดปดไดทำการรวบรวมขอมูลท้ังหมด และ 
ดำเนินการวิเคราะหขอมูลดวยการจัดจำแนกประเภทขอความท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึง
กันใหอยูในประเภทเดียวกันจากน้ันวิเคราะหเน้ือหาของขอมูลและนำเสนอในรูปแบบความเรียง 

 
3.8 การนำเสนอขอมูล 

นำเสนอการวิเคราะหขอมูลแบบตาราง และการพรรณนา 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงสอบถามความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือน ใน
เขตรับผิดชอบ จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามท่ีผูประเมินสรางข้ึน เพ่ือประเมินผลระดับความ
พึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการในประเด็นตอไปน้ี ระดับความพึงพอใจดานผลการปฏิบัติงาน 
6 งาน ดังน้ี 

1) ระดับความพึงพอใจในงานบริการงานดานรายไดหรือภาษี คืองานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน
และคาธรรมเนียมจากผูเขาพักโรงแรม  

2) ระดับความพึงพอใจในงานบริการงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน คือ งานซอมบำรุง
ถนนลาดยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3) ระดับความพึงพอใจในงานบริการงานดานสาธารณภัย คือ งานขุดเจาะและเปาลาง 
บอบาดาล  

4)  ระดับความพึงพอใจในงานบริการงานดานการศึกษา คือ งานใหบริการเก่ียวกับงาน
สันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม และประเพณีของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ 

5) ระดับความพึงพอใจในงานบริการงานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ คือ งาน
บริการกำจัดขยะท่ีมีพิษและเปนอันตราย 

6) ระดับความพึงพอใจในงานบริการงานดานอ่ืนฯ เชน การใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ 
เตนท เกาอ้ี พัดลม 

ซ่ึงนำเสนอรายละเอียดตามลำดับและงานบริการท่ีทำประเมินตอไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจในงานบริการงานดานรายไดหรือภาษี คืองานการจัดเก็บภาษี
น้ำมันและคาธรรมเนียมจากผูเขาพักโรงแรม 
 ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจในงานบริการงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน คือ งานซอมบำรุง
ถนนลาดยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 
 ตอนท่ี 4 ระดับความพึงพอใจในงานบริการงานดานสาธารณภัย คือ งานขุดเจาะและเปา
ลางบอบาดาล  

 ตอนท่ี 5 ดานการศึกษา คือ งานใหบริการเก่ียวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม  
และประเพณีของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 ตอนท่ี 6 ระดับความพึงพอใจในงานบริการงานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 
คือ งานบริการกำจัดขยะท่ีมีพิษและเปนอันตราย 
 ตอนท่ี 7 ระดับความพึงพอใจในงานบริการงานดานอ่ืนฯ เชน การใหบริการหองประชุมฯ 
ยืมโตะ เตนท เกาอ้ี พัดลม 
 



 

โครงการสำรวจความพึงพอใจในการใหบรกิารขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  อำเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ ประจำป 2565 
 

101

 ตอนท่ี 8 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผูเขารับบริการขององคการบริหารสวน 
จังหวัดกาฬสินธุ  
 
ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 
1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ  
 
ตารางที่  1  แสดงจำนวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามเพศ 
 

เพศ จำนวน  (คน) รอยละ 

เพศชาย 171 42.75 
เพศหญิง 229 57.25 
รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ      
ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดกลุมตัวอยางท้ังหมดจำนวน 400 คน สวนใหญเปน 
เพศหญิง  คิดเปนรอยละ 57.25 รองลงมา คือ เพศชาย คิดเปนรอยละ 42.75 

01 02 03 0

4 05 06 0

7 08 09 0

1s tQt r2n dQt r3rdQt r4thQtr

Ea st

W estNorth

ชาย, 171, 42.8%

, 229, 57.3%

ชาย หญิง

 
 

ภาพท่ี  2  แสดงจำนวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามเพศ 
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1.2  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามชวงอายุ  
   
ตารางที่  2  แสดงจำนวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามชวงอายุ 
 

อายุ จำนวน  (คน) รอยละ 

ต่ำกวา 18 ป 44 11.00 

อายุ  18 – 30  ป 114 28.50 

อายุ  31 - 50  ป 141 35.25 

อายุ  51 – 60  ป 81 20.25 

อายุสูงกวา  60  ป 20 5.00 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผูรับบริการในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดกลุมตัวอยางท้ังหมดจำนวน 400 คน สวนใหญมีอายุ 31-50 ป  
คิดเปนรอยละ 35.25 รองลงมา คือ อายุ 18-30 ป คิดเปนรอยละ 28.50 และต่ำสุด คืออายุสูงกวา  
60 ป คิดเปนรอยละ 5.00 

อายุสูงกวา60ป, 
20, 5.0%

อาย5ุ1-60ป, 
81, 20.3%

อาย3ุ1-50ป, 
141, 35.3%

อาย1ุ8-30ป, 
114, 28.5%

อายุต่ํากวา 18 ป,
 44, 11.0%

อายุต่ํากวา 18 ป อายุ18-30ป อาย3ุ1-50ป

อาย5ุ1-60ป อายุสูงกวา60ป
 

 
ภาพท่ี  3  แสดงจำนวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามชวงอายุ 
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1.3  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา  
 
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จำนวน  (คน) รอยละ 

ประถมศึกษา 171 42.75 

มัธยมศึกษา/เทียบเทา 182 45.50 

อนุปริญญา/ปวส. 41 10.25 

ปริญญาตรี  5 1.25 

สูงกวาปริญญาตรี 1 0.25 

รวม 400 100.00  

  
 จากตารางท่ี 3 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผูรับบริการในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดกลุมตัวอยางท้ังหมดจำนวน 400 คน สวนใหญมีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา/เทียบเทา คิดเปนรอยละ 45.50 รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอย
ละ 42.75 และต่ำสุด คือ ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 0.25 

 

สูงกวาปริญญาตรี,
 1, 0.3%

ปริญญาตรี, 5, 1.3%อนุปริญญา/ปวส.
, 41, 10.3%

มัธยมศึกษา/
เทียบเทา, 182,

ประถมศึกษา, 
171, 42.8%

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเทา อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี

 

ภาพท่ี 4 แสดงจำนวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 
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1.4  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ  
 

ตารางที่  4  แสดงจำนวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จำนวน  (คน) รอยละ 

แมบาน 61 15.25 

เกษตรกร 218 54.50 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 69 17.25 

รับราชการ 5 1.25 

รัฐวิสาหกิจ 2 0.50 

นักเรียน/นักศึกษา 31 7.75 

อ่ืน  ๆระบุ..(ลูกจางรัฐ/รับจาง)  14 3.50 

รวม 400 100.00  
  

 จากตารางท่ี 4 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผูรับบริการของ
เขตองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดกลุมตัวอยางท้ังหมดจำนวน 400 คน สวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกร คิดเปนรอยละ 54.50 รองลงมา คือ ธุรกิจสวนตัว/ คาขาย คิดเปนรอยละ 17.25 และต่ำสุด 
คือ อาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 0.50 

นักเรียน/นักศึกษา,
 31, 7.8%

อ่ืนๆ, 14, 3.5%

รัฐวิสาหกิจ, 2, 0.5%

รับราชการ, 5, 1.3%

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
, 69, 17.3% เกษตรกร, 218, 54.5

แมบาน, 61, 15.3%

แมบาน เกษตรกร ธุรกิจสวนตัว/คาขาย รับราชการ

รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา อื่นๆ

 
ภาพท่ี 5 แสดงจำนวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอาชีพ 
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในงานบริการงานดานรายไดหรือภาษี คืองานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน
และคาธรรมเนียมจากผูเขาพักโรงแรม 

 
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ดานกระบวนการ และ 
               ข้ันตอนการใหบริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ     

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ดานที่ 1 ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 

1.1 มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 95.20 4.76 0.58 มากท่ีสุด 
1.2 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก
ซับซอน  มีความชัดเจน 

96.20 4.81 0.42 มากท่ีสุด 

1.3 ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

95.00 4.75 0.55 มากท่ีสุด 

1.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการอยางชัดเจน 

96.60 4.83 0.44 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.75 4.79 0.50 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 5 พบวา ระดับความพึงพอใจดานกระบวนการ และข้ันตอนการใหบริการ อยูใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.75 (x =4.79,S.D.=0.50) เม่ือพิจารณาตาม

ดานยอย พบวา มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมี

คาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.60 (x =4.83,S.D.=0.44)   
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ตารางที่ 6 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ดานชองทาง 
               การใหบริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ     

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ดานที่ 2 ดานชองทางการใหบริการ 

2.1 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง 96.40 4.82 0.37 มากท่ีสุด 

2.2 มีชองทางในการประชาสัมพันธให

ประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร 
96.20 4.81 0.39 มากท่ีสุด 

2.3 มีชองทางในการติดตอสอบถามและให

คำแนะนำ 
95.00 4.75 0.55 มากท่ีสุด 

2.4 มีชองทางรับฟงขอคิดเห็นของ

ผูรับบริการ 
96.00 4.80 0.33 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.90 4.80 0.41 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 6 พบวา ระดับความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.90 (x =4.80,S.D.=0.41) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา     
ดานมีชองทางการใหบริการหลายชองทาง มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.40 
(x =4.82,S.D.=0.37)  
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ตารางที่ 7  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ดานเจาหนาท่ี 
                ผูใหบริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ดานที่ 3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตง

กายสุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม 
94.80 4.74 0.67 มากท่ีสุด 

3.2 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส 
97.60 4.88 0.33 มากท่ีสุด 

3.3 เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามได

อยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ 
96.20 4.81 0.38 มากท่ีสุด 

3.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการ

ใหบริการอยางชัดเจน 
95.60 4.78 0.54 มากท่ีสุด 

โดยรวม 96.05 4.80 0.48 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 7 พบวา ระดับความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.05 (x =4.80,S.D.=0.48) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา     
เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
รอยละ 97.60 (x =4.88,S.D.=0.33)   
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ตารางที่ 8  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ดานสถานท่ี และ   
                ส่ิงอำนวยความสะดวก 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) 

ระดับ 

 

ดานที่ 4 ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

4.1 สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สวยงาม 

เอ้ือตอการใหบริการ 96.00 4.80 0.33 มากท่ีสุด 

4.2 สถานท่ีใหบริการมีท่ีน่ัง ท่ีจอดรถ ใหผูมา

ใชบริการอยางเพียงพอ 95.80 4.79 0.65 มากท่ีสุด 

4.3 มีเคร่ืองมือ/ อุปกรณ/ ระบบในการ

บริการขอมูลสารสนเทศ 96.40 4.82 0.35 มากท่ีสุด 

4.4 มีการจัดผังการใหบริการและการใช

อาคารไวอยางชัดเจน สะดวก เหมาะสม 95.00 4.75 0.66 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.80 4.79 0.50 มากที่สุด 
   

  จากตารางท่ี 8 พบวา ระดับความพึงพอใจดานสถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวกอยูใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.80 (x =4.79,S.D.=0.50) เม่ือพิจารณาตาม     
ดานยอย พบวา มีเคร่ืองมือ/ อุปกรณ/ ระบบในการบริการขอมูลสารสนเทศ มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.40 (x =4.82,S.D.=0.35) 
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ตารางที่ 9  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการงาน
ดานรายไดหรือภาษี คืองานการจัดเก็บภาษีน้ำมันและคาธรรมเนียมจากผูเขาพักโรงแรม ท้ัง 4 ดาน 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการ

ใหบริการ 
95.75 4.79 0.50 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 95.90 4.80 0.41 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 96.05 4.80 0.48 มากท่ีสุด 

4. ดานสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 95.80 4.79 0.50 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.88 4.79 0.47 มากที่สุด 
  

 จากตารางท่ี 9 พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการงานดานรายไดหรือภาษี 
คืองานการจัดเก็บภาษีน้ำมันและคาธรรมเนียมจากผูเขาพักโรงแรมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.88 (x =4.79,S.D.=0.47) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.05 (x =4.80,S.D.= 
0.48)  
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ภาพท่ี  6  แสดงรอยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการในภาพรวมงานบริการงานดานรายไดหรือ

ภาษี คืองานการจัดเก็บภาษีน้ำมันและคาธรรมเนียมจากผูเขาพักโรงแรมท้ัง 4 ดาน 
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ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในงานบริการงานดานโครงสรางพื้นฐาน คือ งานซอมบำรุง
ถนนลาดยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ  
 
ตารางที่ 10 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ดานกระบวนการ และ 
              ข้ันตอนการใหบริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ     

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ดานที่ 1 ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 

1.1 มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 95.00 4.75 0.53 มากท่ีสุด 

1.2 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก
ซับซอน  มีความชัดเจน 

96.00 4.80 0.43 มากท่ีสุด 

1.3 ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

95.20 4.76 0.52 มากท่ีสุด 

1.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการอยางชัดเจน 

96.20 4.81 0.39 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.60 4.78 0.49 มากที่สุด 
 
จากตารางท่ี 10 พบวา ระดับความพึงพอใจดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ อยูใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.60 (x =4.78,S.D.=0.49) เม่ือพิจารณาตาม
ดานยอย พบวา มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.20 (x =4.81,S.D.=0.39)   
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ดานชองทางการ

ใหบริการ 

 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ     

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ดานที่ 2 ดานชองทางการใหบริการ 

2.1 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง 96.00 4.80 0.36 มากท่ีสุด 

2.2 มีชองทางในการประชาสัมพันธให

ประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร 
96.20 4.81 0.33 มากท่ีสุด 

2.3 มีชองทางในการติดตอสอบถามและให

คำแนะนำ 
95.20 4.76 0.58 มากท่ีสุด 

2.4 มีชองทางรับฟงขอคิดเห็นของ

ผูรับบริการ 
96.40 4.82 0.31 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.95 4.80 0.48 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 11 พบวา ระดับความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.95(x =4.80,S.D.=0.48) เม่ือพิจารณาตาม ดานยอย พบวา มี
ชองทางรับฟงขอคิดเห็นของผูรับบริการ มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.40 
(x =4.82,S.D.=0.31)   
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ตารางที่ 12  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ดานเจาหนาท่ี 
                ผูใหบริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ดานที่ 3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตง

กายสุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม 
94.80 4.74 0.64 

 

 มากท่ีสุด 

3.2 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส 
94.00 4.70 0.66 

 

มากท่ีสุด 

3.3 เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามได

อยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ 
96.20 4.81 0.38 

 

มากท่ีสุด 

3.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการ

ใหบริการอยางชัดเจน 
95.60 4.78 0.54 

 

มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.15 4.76 0.56 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 12 พบวา ระดับความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ95.15(x =4.76,S.D.=0.56)เม่ือพิจารณาตามดานยอยพบวา     
เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจรอยละ 96.20 (x =4.81,S.D.=0.38)   
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ตารางที่ 13  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ดานสถานท่ี และ          
                ส่ิงอำนวยความสะดวก 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) 

ระดับ 

 

ดานที ่4 ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

4.1 สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สวยงาม 

เอ้ือตอการใหบริการ 94.80 4.74 0.64 มากท่ีสุด 

4.2 สถานท่ีใหบริการมีท่ีน่ัง ท่ีจอดรถ ใหผูมา

ใชบริการอยางเพียงพอ 96.00 4.80 0.44 มากท่ีสุด 

4.3 มีเคร่ืองมือ/ อุปกรณ/ ระบบในการ

บริการขอมูลสารสนเทศ 95.20 4.76 0.58 มากท่ีสุด 

4.4 มีการจัดผังการใหบริการและการใช

อาคารไวอยางชัดเจน สะดวก เหมาะสม 96.20 4.81 0.42 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.55 4.78 0.45 มากที่สุด 
   

  จากตารางท่ี 13 พบวา ระดับความพึงพอใจ ดานสถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวก อยูใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.55 (x =4.78,S.D.=0.45) เม่ือพิจารณาตาม
ดานยอย พบวา มีการจัดผังการใหบริการและการใชอาคารไวอยางชัดเจน สะดวก เหมาะสม มี
คาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.20 (x =4.81,S.D.=0.43) 
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ตารางที่ 14  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ
งานดานโครงสรางพ้ืนฐาน คือ งานซอมบำรุงถนนลาดยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ ท้ัง 4 ดาน 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 95.60 4.78 0.49 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 95.95 4.80 0.48 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 95.15 4.76 0.45 มากท่ีสุด 

4. ดานสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 95.55 4.78 0.45 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.56 4.78 0.47 มากที่สุด 
   

 จากตารางท่ี 14 พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการงานดานโครงสราง
พ้ืนฐาน คือ งานซอมบำรุงถนนลาดยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ ท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด โดย 
มีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.56 (x =4.78,S.D.=0.47) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ชองทางการใหบริการ มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.95 
x =4.80,S.D.=0.48) 
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ภาพท่ี 7 แสดงรอยละความพึงพอใจในการรวมงานบริการงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

คือ งานซอมบำรุงถนนลาดยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ ท้ัง 4 ดาน 
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ตอนที่ 4 ระดับความพึงพอใจในงานบริการงานดานสาธารณภัย คือ งานขุดเจาะและเปาลาง 
  บอบาดาล  
 
ตารางที่ 15 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจดานกระบวนการ และ 
             ข้ันตอนการใหบริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ     

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ดานที่ 1 ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 

1.1 มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 96.00 4.80 0.32 มากท่ีสุด 

1.2 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก
ซับซอน  มีความชัดเจน 

95.80 4.79 0.55 มากท่ีสุด 

1.3 ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

94.60 4.73 0.64 มากท่ีสุด 

1.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการอยางชัดเจน 

95.00 4.75 0.57 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.35 4.77 0.52  มากที่สุด 
 
จากตารางท่ี 15 พบวา ระดับความพึงพอใจดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ อยูใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.35 (x =4.77,S.D.=0.52) เม่ือพิจารณาตาม
ดานยอย พบวา มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย มีคาเฉล่ียสูงสุด  โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
รอยละ 96.00 (x =4.80,S.D.=0.32)   
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ตารางที่ 16 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ดานชองทางการ
ใหบริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ     

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ดานที่ 2 ดานชองทางการใหบริการ 

2.1 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง 95.20 4.76 0.55 

 

มากท่ีสุด 

2.2 มีชองทางในการประชาสัมพันธให

ประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร 95.00 4.75 0.35 

 

มากท่ีสุด 

2.3 มีชองทางในการติดตอสอบถามและให

คำแนะนำ 96.00 4.80 0.45 

 

มากท่ีสุด 

2.4 มีชองทางรับฟงขอคิดเห็นของ

ผูรับบริการ 95.80 4.79 0.49 

 

มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.50 4.78 0.46 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 16 พบวา ระดับความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.50 (x =4.78,S.D.=0.465) เม่ือพิจารณาตาม  ดานยอย พบวา 
มีชองทาการติดตอสอบถามและใหคำแนะนำ มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 
96.00 (x =4.80,S.D.=0.45)   
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ตารางที ่17  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ดานที่ 3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตง

กายสุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม 96.40 4.82 0.33 

 

มากท่ีสุด 

3.2 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส 95.80 4.79 0.45 

 

มากท่ีสุด 

3.3 เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามได

อยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ 95.20 4.76 0.56 

 

มากท่ีสุด 

3.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการ

ใหบริการอยางชัดเจน 96.00 4.80 0.38 

 

มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.85 4.79 0.43 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 17 พบวา ระดับความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ95.85(x =4.79,S.D.=0.43)เม่ือพิจารณาตามดานยอยพบวา     
เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกายสุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.40 (x =4.82,S.D.=0.33)   
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ตารางที่ 18  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ดานสถานท่ี และส่ิง
อำนวยความสะดวก 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) 

ระดับ 

 

ดานที่ 4 ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

4.1 สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สวยงาม 

เอ้ือตอการใหบริการ 96.20 4.81 0.42 

 

มากท่ีสุด 

4.2 สถานท่ีใหบริการมีท่ีน่ัง ท่ีจอดรถ ใหผูมา

ใชบริการอยางเพียงพอ 95.60 4.78 0.49 

 

มากท่ีสุด 

4.3 มีเคร่ืองมือ/ อุปกรณ/ ระบบในการ

บริการขอมูลสารสนเทศ 94.20 4.71 0.68 

 

มากท่ีสุด 

4.4 มีการจัดผังการใหบริการและการใช

อาคารไวอยางชัดเจน สะดวก เหมาะสม 96.00 4.80 0.33 

 

มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.50 4.78 0.48 มากที่สุด 
   

  จากตารางท่ี 18 พบวา ระดับความพึงพอใจ ดานสถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวก อยูใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.50 (x =4.78,S.D.=0.48) เม่ือพิจารณาตาม
ดานยอย พบวา สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สวยงาม เอ้ือตอการใหบริการ มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.20 (x =4.81,S.D.=0.42) 
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ตารางที่ 19  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจงานบริการงานบริการ
งานดานสาธารณภัย คือ งานขุดเจาะและเปาลางบอบาดาล  ท้ัง 4 ดาน  
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 95.35 4.77 0.52 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 95.50 4.78 0.46 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 95.85 4.79 0.43 มากท่ีสุด 

4. ดานสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 95.50 4.78 0.48 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.55 4.78 0.42 มากที่สุด 
   

 จากตารางท่ี 19 พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการงานบริการงานดานสา
ธารณภัย คือ งานขุดเจาะและเปาลางบอบาดาล  ท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความ
พึงพอใจรอยละ 95.55 (x =4.78,S.D.=0.42) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.85 (x =4.79,S.D.=0.43) 
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ภาพท่ี  8  แสดงรอยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการงานบริการงานดานสาธารณภัย 

คือ งานขุดเจาะและเปาลางบอบาดาล  ท้ัง 4 ดาน 
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ตอนที่ 5 ดานการศึกษา คือ งานใหบริการเกี่ยวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม 
และประเพณีของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 
ตารางที ่20 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ  ดานกระบวนการ และ 
               ข้ันตอนการใหบริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ     

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ดานที่ 1 ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 

1.1 มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 96.40 4.82 0.45 มากท่ีสุด 

1.2 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก
ซับซอน  มีความชัดเจน 

96.20 4.81 0.29 มากท่ีสุด 

1.3 ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

95.20 4.76 0.55 มากท่ีสุด 

1.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการอยางชัดเจน 

96.40 4.82 0.43 มากท่ีสุด 

โดยรวม 96.05 4.80 0.43 มากที่สุด 
 
จากตารางท่ี 20 พบวา ระดับความพึงพอใจดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ      

อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.05 (x =4.80,S.D.=0.43) เม่ือพิจารณา
ตามดานยอย พบวา มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลายและมีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.40 (x =4.82,S.D.= 
0.45,S.D.=0.45)   
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ตารางที่ 21 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ดานชองทาง              
               การใหบริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ     

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ดานที่ 2 ดานชองทางการใหบริการ 

2.1 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง 96.20 4.81 0.42 

 

มากท่ีสุด 

2.2 มีชองทางในการประชาสัมพันธให

ประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร 95.60 4.78 0.55 

 

มากท่ีสุด 

2.3 มีชองทางในการติดตอสอบถามและให

คำแนะนำ 96.80 4.84 0.33 

 

มากท่ีสุด 

2.4 มีชองทางรับฟงขอคิดเห็นของ

ผูรับบริการ 95.00 4.75 0.58 

 

มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.90 4.80 0.47 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 21 พบวา ระดับความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.90 (x =4.80,S.D.=0.47) เม่ือพิจารณาตาม ดานยอย พบวา มี
ชองทางการติดตอสอบถามและใหคำแนะนำ มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 
96.80 (x =4.84,S.D.=0.33)   
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ตารางที่ 22  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจบริการ   
                ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ดานที่ 3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตง

กายสุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม 97.00 4.85 0.32 

 

มากท่ีสุด 

3.2 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส 96.00 4.80 0.35 

 

มากท่ีสุด 

3.3 เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามได

อยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ 95.80 4.79 0.48 

 

มากท่ีสุด 

3.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการ

ใหบริการอยางชัดเจน 97.40 4.87 0.33 

 

มากท่ีสุด 

โดยรวม 96.55 4.83 0.37 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 22 พบวา ระดับความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ96.55 (x =4.83,S.D.=0.37)เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา  มี
ผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจนมีคาเฉล่ียสูงสุดโดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
รอยละ 97.40 (x =4.87,S.D.=0.33)   
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ตารางที่ 23 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ดานสถานท่ี และ   
                ส่ิงอำนวยความสะดวก 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) 

ระดับ 

 

ดานที่ 4 ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

4.1 สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สวยงาม 

เอ้ือตอการใหบริการ 95.53 4.78 0.48 

 

มากท่ีสุด 

4.2 สถานท่ีใหบริการมีท่ีน่ัง ท่ีจอดรถ ใหผูมา

ใชบริการอยางเพียงพอ 96.00 4.80 0.33 

 

มากท่ีสุด 

4.3 มีเคร่ืองมือ/ อุปกรณ/ ระบบในการ

บริการขอมูลสารสนเทศ 95.50 4.78 0.58 

 

มากท่ีสุด 

4.4 มีการจัดผังการใหบริการและการใช

อาคารไวอยางชัดเจน สะดวก เหมาะสม 96.49 4.82 0.44 

 

มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.88 4.80 0.46 มากที่สุด 
   

  จากตารางท่ี 23 พบวา ระดับความพึงพอใจ ดานสถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวก อยูใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.88 (x =4.80,S.D.=0.46) เม่ือพิจารณาตาม
ดานยอย พบวา มีการจัดผังการใหบริการและการใชอาคารไวอยางชัดเจน สะดวก เหมาะสม มี
คาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.49 (x =4.82,S.D.=0.44) 
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ตารางที ่24  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการ 
ดานการศึกษา คือ งานใหบริการเก่ียวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม และประเพณีของ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ท้ัง 4 ดาน 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 96.05 4.80 0.43 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 95.90 4.80 0.47 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 96.55 4.83 0.37 มากท่ีสุด 

4. ดานสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 95.88 4.80 0.46 มากท่ีสุด 

โดยรวม 96.10 4.81 0.43 มากที่สุด 
   

 จากตารางท่ี 24 พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมดานการศึกษา คือ งานใหบริการ
เก่ียวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรมและประเพณีของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ ท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.10 
x =4.81,S.D.=0.43) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉล่ียสูงสุด โดย
มีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.55 (x =4.83,S.D.=0.37) 
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ภาพท่ี  9 แสดงรอยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการงานดานการศึกษา คือ งานใหบริการ
เก่ียวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรมและประเพณีของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดกาฬสินธุ ท้ัง 4 ดาน 
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ตอนที่ 6 ระดับความพึงพอใจในงานบริการงานดานการรกัษาความสะอาดในที่สาธารณะ คือ งาน
บริการกำจัดขยะที่มีพิษและเปนอันตราย 
 
ตารางที ่25 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ  ดานกระบวนการ และ 
               ข้ันตอนการใหบริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ     

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ดานที่ 1 ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 

1.1 มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 95.80 4.79 0.56 มากท่ีสุด 

1.2 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก
ซับซอน  มีความชัดเจน 

95.60 4.78 0.54 มากท่ีสุด 

1.3 ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

96.00 4.80 0.37 มากท่ีสุด 

1.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการอยางชัดเจน 

95.20 4.76 0.65 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.65 4.78 0.53 มากที่สุด 
 
จากตารางท่ี 25 พบวา ระดับความพึงพอใจดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ     

อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.65(x =4.78,S.D.=0.53) เม่ือพิจารณา
ตามดานยอย พบวา ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.00 (x =4.80,S.D.=0.37)   
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ตารางที่ 26 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ดานชองทาง              
               การใหบริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ    

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ดานที่ 2 ดานชองทางการใหบริการ 

2.1 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง 94.80 4.74 0.70 มากท่ีสุด 

2.2 มีชองทางในการประชาสัมพันธให

ประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร 96.60 4.83 0.32 มากท่ีสุด 

2.3 มีชองทางในการติดตอสอบถามและให

คำแนะนำ 96.20 4.81 0.38 มากท่ีสุด 

2.4 มีชองทางรับฟงขอคิดเห็นของ

ผูรับบริการ 96.00 4.80 0.59 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.90 4.80 0.50  มากที่สุด 
 
จากตารางท่ี 26 พบวา ระดับความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.90 (x =4.80,S.D.=0.50) เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา      
มีชองทางในประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึง
พอใจรอยละ 96.60 (x =4.83,S.D.=0.32)   
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ตารางที่ 27  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจบริการ   
                ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ดานที่ 3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกาย

สุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม 95.00 4.75 0.67 มากท่ีสุด 

3.2 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส 96.00 4.80 0.35 มากท่ีสุด 

3.3 เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามได

อยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ 95.80 4.79 0.56 มากท่ีสุด 

3.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการ

ใหบริการอยางชัดเจน 94.20 4.71 0.31 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.25 4.76 0.47 มากที่สุด 
 
จากตารางท่ี 27 พบวา ระดับความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด

ท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.25 (x =4.76,S.D.=0.47) เม่ือพิจารณาตามดานยอย 
พบวา เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความ
พึงพอใจรอยละ 96.00 (x =4.80,S.D.=0.35)   
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ตารางที่ 28 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ดานสถานท่ี และ   
                ส่ิงอำนวยความสะดวก 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) 

ระดับ 

 

ดานที่ 4 ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

4.1 สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สวยงาม 

เอ้ือตอการใหบริการ 95.20 4.76 0.64 มากท่ีสุด 

4.2 สถานท่ีใหบริการมีท่ีน่ัง ท่ีจอดรถ ใหผูมา

ใชบริการอยางเพียงพอ 96.20 4.81 0.39 มากท่ีสุด 

4.3 มีเคร่ืองมือ/ อุปกรณ/ ระบบในการ

บริการขอมูลสารสนเทศ 95.00 4.75 0.56 มากท่ีสุด 

4.4 มีการจัดผังการใหบริการและการใช

อาคารไวอยางชัดเจน สะดวก เหมาะสม 95.80 4.79 0.55 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.55 4.78 0.54 มากที่สุด 
   

  จากตารางท่ี 28 พบวา ระดับความพึงพอใจดานสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก อยูใน
ระดับมากท่ีสุดท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.55 (x =4.78,S.D.=0.54) เม่ือพิจารณา
ตามดานยอย พบวา สถานท่ีใหบริการมีท่ีน่ัง ท่ีจอดรถ ใหผูมาใชบริการอยางเพียงพอ มีคาเฉล่ียสูงสุด 
โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.20 (x =4.81,S.D.=0.39) 
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ตารางที ่29  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานดานการ
รักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ คือ งานบริการกำจัดขยะท่ีมีพิษและเปนอันตราย ท้ัง 4 ดาน  

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการ

ใหบริการ 
95.65 4.78 0.53 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 95.90 4.80 0.54 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 95.00 4.79 0.47 มากท่ีสุด 

4. ดานสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 95.55 4.75 0.54 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.53 4.78 0.52 มากที่สุด 
   
 จากตารางท่ี 29 พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการงานดานการรักษาความ
สะอาดในท่ีสาธารณะ คือ งานบริการกำจัดขยะท่ีมีพิษและเปนอันตราย ท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก
ท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.53 (x =4.78,S.D.=0.52) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.90 
(x =4.80,S.D.=0.54)   
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ภาพท่ี  10  แสดงรอยละความพึงพอใจในภาพรวมงานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ  

คือ งานบริการกำจัดขยะท่ีมีพิษและเปนอันตราย ท้ัง 4 ดาน 
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ตอนที่ 7 ระดับความพึงพอใจในงานบริการงานดานอื่นฯ เชน การใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ 
เตนท เกาอี้ พัดลม 
 
ตารางที่ 30 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจดานกระบวนการ และ 
             ข้ันตอนการใหบริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ     

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ดานที่ 1 ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 

1.1 มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 94.00 4.70 0.66 มากท่ีสุด 

1.2 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก
ซับซอน  มีความชัดเจน 

96.00 4.80 0.32 มากท่ีสุด 

1.3 ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

95.80 4.79 0.55 มากท่ีสุด 

1.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการอยางชัดเจน 

94.60 4.73 0.64 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.10 4.76 0.48 มากที่สุด 
 
จากตารางท่ี 30 พบวา ระดับความพึงพอใจงานบริการดานกระบวนการและข้ันตอนการ

ใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.10 (x =4.76,S.D.=0.48)        
เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยากซับซอน  มีความชัดเจน มี
คาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.00 (x =4.80,S.D.=0.32)   
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ตารางที่ 31 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ดานชองทางการ
ใหบริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ     

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ดานที่ 2 ดานชองทางการใหบริการ 

2.1 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง 96.20 4.81 0.38 มากท่ีสุด 

2.2 มีชองทางในการประชาสัมพันธให

ประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร 95.60 4.78 0.54 มากท่ีสุด 

2.3 มีชองทางในการติดตอสอบถามและให

คำแนะนำ 94.20 4.71 0.78 มากท่ีสุด 

2.4 มีชองทางรับฟงขอคิดเห็นของ

ผูรับบริการ 96.60 4.83 0.32 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.65 4.78 0.58 มากที่สุด 
 
จากตารางท่ี 31 พบวา ระดับความพึงพอใจงานบริการดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับ

มากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.65 (x =4.78,S.D.=0.58) เม่ือพิจารณาตาม ดาน
ยอย พบวา มีชองทางรับฟงขอคิดเห็นของผูรับบริการ มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
รอยละ 96.60 (x =4.83,S.D.=0.32)   
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ตารางที ่32  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

ดานที่ 3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกาย

สุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม 
95.00 4.75 0.70 มากท่ีสุด 

3.2 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส 
96.00 4.80 0.40 มากท่ีสุด 

3.3 เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามได

อยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ 
95.20 4.76 0.68 มากท่ีสุด 

3.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการ

ใหบริการอยางชัดเจน 
96.20 4.81 0.45 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.60 4.78 0.60  มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 32 พบวา ระดับความพึงพอใจงานบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับ

มากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.60 (x =4.78,S.D.=0.60) เม่ือพิจารณาตามดานยอย 
พบวา มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความ
พึงพอใจรอยละ 96.20 (x =4.81,S.D.=0.45)   
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ตารางที่ 33  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ดานสถานท่ี และส่ิง
อำนวยความสะดวก 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) 

ระดับ 

 

ดานที่ 4 ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

4.1 สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สวยงาม 

เอ้ือตอการใหบริการ 95.20 4.76 0.51 มากท่ีสุด 

4.2 สถานท่ีใหบริการมีท่ีน่ัง ท่ีจอดรถ ใหผูมา

ใชบริการอยางเพียงพอ 96.40 4.82 0.43 มากท่ีสุด 

4.3 มีเคร่ืองมือ/ อุปกรณ/ ระบบในการ

บริการขอมูลสารสนเทศ 96.00 4.80 0.39 มากท่ีสุด 

4.4 มีการจัดผังการใหบริการและการใช

อาคารไวอยางชัดเจน สะดวก เหมาะสม 95.00 4.75 0.52 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.65 4.78 0.63 มากที่สุด 
   

  จากตารางท่ี 33 พบวา ระดับความพึงพอใจ งานบริการดานสถานท่ีและส่ิงอำนวยความ
สะดวก อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.65(x =4.78,S.D.=0.63)          
เม่ือพิจารณาตามดานยอย พบวา สถานท่ีใหบริการมีท่ีน่ัง ท่ีจอดรถ ใหผูมาใชบริการอยางเพียงพอ   
มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.40(x =4.82,S.D.=0.43) 
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ตารางท่ี 34  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจงานบริการงานดานอ่ืน ๆ
เชน การใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ เตนท เกาอ้ี พัดลมท้ัง 4 ดาน  

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 95.10 4.76 0.48 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 95.65 4.78 0.58 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 95.60 4.78 0.60 มากท่ีสุด 

4. ดานสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 95.65 4.78 0.63 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.50 4.78 0.65 มากที่สุด 

  
 จากตารางท่ี 19 พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการงานดานอ่ืน  ๆเชน การ
ใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ เตนท  เกาอ้ี พัดลม ท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียความพึง
พอใจรอยละ 95.50 (x =4.78,S.D.=0.65) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานชองทางการ
ใหบริการและดานสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก มีคาเฉล่ียสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจ 
รอยละ 95.65 (x =4.78,S.D.=0.58, ) 
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ภาพท่ี  11  แสดงรอยละความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการงานดานอ่ืน  ๆเชน การใหบริการหอง
ประชุมฯ ยืมโตะ เตนท เกาอ้ี พัดลม ท้ัง 4 ดาน 
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ตอนที่ 8 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผูเขารับบริการขององคการบริหารสวน                 
           จังหวัดกาฬสินธุ 
 
ตารางที่ 35 แสดงรอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
 

ประเด็นหลัก 
คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจรอยละ 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1.งานบริการงานดานรายไดหรือภาษี คืองาน
การจัดเก็บภาษีน้ำมันและคาธรรมเนียมจาก 
ผูเขาพักโรงแรม 

95.88 4.79 0.47 มากท่ีสุด 

2. งานบริการงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน คือ 
งานซอมบำรุงถนนลาดยางในเขตจังหวัด
กาฬสินธุ 

95.56 4.78 0.47 มากท่ีสุด 

3. งานบริการงานงานดานสาธารณภัย คือ งาน
ขุดเจาะและเปาลางบอบาดาล  

95.55 4.78 0.42 มากท่ีสุด 

4. งานบริการดานการศึกษา คืองานใหบริการ
เก่ียวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม 
และประเพณีของโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

96.10 4.81 0.43 มากท่ีสุด 

5. งานบริการงานดานการรักษาความสะอาดใน
ท่ีสาธารณะ คือ งานบริการกำจัดขยะท่ีมีพิษ
และเปนอันตราย 

95.53 4.78 0.52 มากท่ีสุด 

6. งานบริการงานดานอ่ืน  ๆเชน การใหบริการ
หองประชุมฯ ยืมโตะ เตนท เกาอ้ี พัดลม 

95.50 4.78 0.65 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.96 4.79 0.49 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี 35 พบวา รอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.69 (x =4.79,S.D. 
=0.49) เม่ือพิจารณาตามงานบริการ พบวา ระดับความพึงพอใจงานบริการงานบริการดานการศึกษา 
คืองานใหบริการเก่ียวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม และประเพณีของโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 96.10 
(x =4.81,S.D.=0.43) รองลงมาคือ งานบริการงานดานรายไดหรือภาษี คือ งานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน
และคาธรรมเนียมจากผูเขาพักโรงแรมโดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ95.88 (x =4.79,S.D.=0.47) 
และงานบริการงานดานอ่ืนๆ เชน การใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ เตนท เกาอ้ี พัดลม มีความพึง
พอใจนอยท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.50 (x =4.78,S.D.=0.65)   
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ภาพท่ี 12  แสดงรอยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 
 
 
 
 



 
 

บทที่  5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาคร้ังน้ี สรุปผลการศึกษาดังตอไปน้ี 

1. ความมุงหมายของการศึกษา 
2. สรุปผล 
3. อภิปรายผล 
4. ขอเสนอแนะ 

 
5.1 ความมุงหมายของการศึกษา 
 ศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการและคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  ผลงานท่ีปรากฏ 6 งาน ดังน้ี 
 1) งานดานรายไดหรือภาษี คืองานการจัดเก็บภาษีน้ำมันและคาธรรมเนียมจากผูเขาพัก
โรงแรม 
 2) งานดานโครงสรางพ้ืนฐาน คือ งานซอมบำรุงถนนลาดยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 
 3) งานดานสาธารณภัย คือ งานขุดเจาะและเปาลางบอบาดาล  
 4) งานดานการศึกษา คือ งานใหบริการเก่ียวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม 
และประเพณีของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 5) งานบริการงานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ คือ งานบริการกำจัดขยะท่ีมีพิษ
และเปนอันตราย 
 6) งานบริการงานดานอ่ืน  ๆเชน การใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ เตนท เกาอ้ี พัดลม 

 
5.2 สรุปผล 
 จากการศึกษาประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการและคุณภาพ
การใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ โดยศึกษาจาก
ประชากรกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดผลสรุป
ดังตอไปน้ี ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อำเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 
95.69 (x=4.79,S.D.=0.49) และงานบริการ 6 งานดาน พบวา ระดับความพึงพอใจงานบริการดาน

งานดานการศึกษา คือ งานใหบริการเก่ียวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม และประเพณี
ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียความพึง
พอใจรอยละ 96.10 (x=4.81,S.D.=0.43) รองลงมาคือ งานบริการงานดานรายไดหรือภาษี คือ งาน
การจัดเก็บภาษีน้ำมันและคาธรรมเนียมจากผูเขาพักโรงแรม โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 
95.88 (x=4.79,S.D.=0.47) งานดานโครงสรางพ้ืนฐาน คือ งานซอมบำรุงถนนลาดยางในเขตจังหวัด
กาฬสินธุ ระดับความพึงพอใจรอยละ 95.56 (  =4.78,S.D.=0.47) งานบริการงานงานดานสาธารณ
ภัย คือ งานขุดเจาะและเปาลางบอบาดาล มีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.55  

x
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(x=4.78,S.D.=0.42) งานบริการงานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ คือ งานบริการกำจัด
ขยะท่ีมีพิษและเปนอันตราย มีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.53 ( =4.78,S.D.=.52) และงาน
บริการงานงานบริการงานดานอ่ืน  ๆเชน การใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ เตนท เกาอ้ี พัดลม โดยมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 95.50 (x=4.78,S.D.=0.65) ซ่ึงจัดอยูในระดับมากท่ีสุดตามลำดับ
เชนกัน 
 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจตอการใหบริการและคุณภาพการใหบริการอยูใน
ระดับมากแสดงให เห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ                         
มีศักยภาพสูงในการใหบริการท่ีดีและใหการบริการแกประชาชนดวยความเปนกลาง ยุติธรรม เสมอ
ภาคสอดคลองกับความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   
 
5.3 อภิปรายผล 
 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  มีประเด็นนาสนใจนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ในงานบริการ 6 ดาน พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการรอยละ 95.96 แสดงวาบรรลุวัตถุประสงคในแผนงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ วาดวยการบริหารองคกร ช้ีใหเห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีมีความชัดเจน ความ
พรอมมีความสามัคคีในการปฏิบัติงานรวมกันเปนอันดี สอดคลองกับทฤษฎีการบริหารงานของ 
POSDCORB ใน 7 ข้ันตอน และเม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานราชการเพ่ือกำหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ ตัวช้ีวัดท่ี 2.1ขององคการปกครองสวนทองถ่ิน คือ ระดับความพึงพอใจมากกวารอยละ 95 
ข้ึนไป คะแนนเต็ม 10 ผลปรากฏวาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ได 10 คะแนน 

สำหรับแตละดาน พบวา 

ผลงาน 6 งาน พบวา ในภาพรวมทุกดานมีความพึงพอใจรอยละ 95.96 ซ่ึงมีระดับความพึง
พอใจสูง ท่ีเปนเชนน้ีเพราะ มีการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ัง 7 ยุทธศาสตรคือ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา  ประกอบดวย  7  ดาน  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร 
 ยุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาผาไหมแพรวา ผามัดยอมจากสีธรรมชาติ และสงเสริม ศิลปะ   
                              วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงาน
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 

x
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         ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   แนวทางการพัฒนา 
1.  สงเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 

  2.  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
  3.  สงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุมครองสิทธิของ

ประชาชน  
  4.  สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
  5.  การเสริมสรางศักยภาพและโอกาสของ ผูสูงอายุ  คนพิการและผูดอยโอกาส   
  6.  สนับสนุนบทบาทของสตรีในทองถ่ินในการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
  7.  การสงเสริมการมีอาชีพรายได และความเขมแข็งของชุมชน  
  8.  สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง  
  9.  สงเสริมการวิจัยและพัฒนา  
  10. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในการ

พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางย่ังยืน 
  11. สงเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือทางรอดและทางเลือก 

  ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร แนวทางการพัฒนา 
  1.  สงเสริมสนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร 
  2.  สงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรท่ีไดคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP)  
  3.  การสรางมูลคาเพ่ิม 
  4.  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและศูนยสารสนเทศขอมูลทางการเกษตร 
  5.  การบริหารจัดการองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งและกินดีอยูดีมีรายไดเพ่ิมข้ึนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.  สงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตท่ีมาจากอินทรียชีวภาพท่ีคุณภาพ 
  7.  พัฒนาแหลงน้ำและกระจายน้ำเพ่ือการเกษตร และอุปโภค บริโภค 
  8.  สงเสริมวิจัยและพัฒนา 
  9.  สงเสริมกลุมผูผลิตเกษตรอินทรียชีวภาพ  ปศุสัตว และการเกษตรแบบผสมผสาน

อยางครบวงจร 
  10. ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบ ในการสงอออกสูประชาคมอาเซียน 
    11. สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการจัดจำหนายอยางครบวงจร 
 

 ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาผาไหมแพรวา ผามัดยอมจากสีธรรมชาติ และสงเสริม ศิลปะ    
 วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น   แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
  2. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูผลิต/ผูประกอบการ 
  3. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปจจัยการผลิตผาไหมแพรวาและผาทอ

พ้ืนเมือง ผามัดยอมจากสีธรรมชาติ 
  4. การเช่ือมโยงผาไหมแพรวากับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
  5. สงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
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  6. สงเสริมและเพ่ิมชองทางการตลาดระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 
  7. การวิจัยการผลิตการตลาดผาไหมแพรวา  
  8. สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  9. สงเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสรางสรรค 
  10. สงเสริมและตอยอดจุดเดนของผลิตภัณฑของทองถ่ิน 
  11. เสริมสรางอาชีพ ผลิตภัณฑและบริการดานวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนวัฒนธรรม

สรางสรรค 
  12. พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
  13. สงเสริมและเช่ือมโยงผาไหมแพรวากับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
  14. สงเสริมพัฒนาทำนุบำรุงศาสนา 

 ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  แนวทางการพัฒนา 
  1. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 
  2. เสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการและบุคลากรใหมีศักยภาพ 
  3. สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคา การบริการ และอุตสาหกรรม 
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอมูลดานการทองเท่ียว 
  5. การพัฒนาและสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน   
  6. สงเสริมและเพ่ิมชองทองการทองเท่ียวเช่ือมโยงระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 
  7. การพัฒนาปจจัยการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งของผูประกอบการ 

   8. สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การพัฒนาดานบริการและการทองเท่ียว 

  9. สงเสริมการทองเท่ียวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในทองถ่ินทุกประเภท เชน 
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน เชิงสุขภาพฯ 

  10. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ  และการใหบริการ 
  11. สงเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

   12. สงเสริมพัฒนาความม่ันคงดานปจจัยการผลิต สงเสริมความม่ันคงในพ้ืนท่ีทำกิน และ
เพ่ิมศักยภาพการเขาถึงแหลงทุน 
 ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน   แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาการคมนาคมและการขนสง   
  2. พัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  3. พัฒนาดานผังเมือง 
  4. พัฒนาระบบการจัดการน้ำ 
  5. พัฒนาระบบพลังงาน พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ 
  6. พัฒนาระบบกำจัดขยะ 
  7. พัฒนาระบบส่ือสาร 
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 ยุทธศาสตรที่ 6  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   แนวทางการพัฒนา 
  1. สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

อยางย่ังยืน 
  2. เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม  ภายใตการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน   
3. สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอยาง

สมดุลและย่ังยืนสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและวิธีชุมชน 
  4. สงเสริมการบริหารจัดการปาแบบกลุมปาชุมชน  อุทยานแหงชาติ  เขตรักษาพันธุสัตว

ปาแหลงน้ำ สนับสนุนการจัดการอยางมีสวนรวม 
5. สงเสริมและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย  การบริหารจัดการดานขยะ  ของเสียอันตราย 

มลพิษทางอากาศโดยวิธีท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางครบวงจร 
  6. เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอยและ

การจัดการน้ำเสียชุมชน  
  7. สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหเกิดความม่ันคงทางอาหาร 

 ยุทธศาสตรที่  7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการ
บริหารงาน กิจการบานเมืองที่ดี  
 แนวทางการพัฒนา 
   1. การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด  

  2. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 
  3. สรางความเขมแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4. การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  5. การเพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการใหบริการภาครัฐ 
  6. สงเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผูนำชุมชน 
  7. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   8. การบูรณาการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและเรงรัดชวยเหลือฟนฟู
ผูประสบภัย 
   9. ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรใหเหลือนอยท่ีสุด 
   10. การรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนที 
   11. เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบรอยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
   12. สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
   13. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร 
   14. เสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 
   15.  สงเสริมรักษาความม่ันคงของประเทศโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
   16.  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
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 โดยสรุป องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีศักยภาพสูงในการบริการประชาชน ดังน้ัน
ควรรักษาระดับการบริการใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางย่ังยืนสำหรับองคกร
ตลอดไป และท่ีสำคัญควรพัฒนาการใหบริการอยางตอเน่ืองสอดคลองกับความตองการของประชาชน
ผูมารับบริการ 
 
5.4 ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเพ่ือ ยกระดับคุณภาพการใหบริการจากการประเมินท่ีพบวา  

1) ผลงานในปท่ีผานมาขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ท่ีประชาชนประทับใจ  
ดังน้ี  การใหประชาชนมีสวนรวม เชน การจัดทำแผน การแขงขันกีฬา และงานประเพณี งานบุญ
ประจำป และการบริการของเจาหนาท่ี 

2) ส่ิงท่ีควรปรับปรุง  
2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
  1.ระบบไฟฟาสองสวางสาธารณะ (ความท่ัวถึง การใชงาน) หลอดไฟฟาสองสวาง 

ตามท่ีสาธารณะ ยังไมท่ัวถึงมี หลอดไฟชำรุด ควรมีการตรวจเช็คอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง  
   2.ถนนตามเสนทางองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  หลายสายชำรุด ควรมีงบ 

ซอมแซม ปรับปรุง ทุกป เพ่ือจะคงสภาพใหใชงานไดนาน  ๆไมตองล้ือทำใหม 
  3.ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรเพ่ิมมากข้ึนและใหท่ัวถึง 
  4.ซอมแซมถนน ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  และเพ่ิมทอระบายใน 

หมูบานในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ    
2.2 ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

อยากใหองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สงเสริมอาชีพใหกับกลุมผูสูงอายุ  
ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูปวยเอดสและ สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูปวยเอดส 

2.3 ดานการศึกษา 
  อยากใหองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เพ่ิมปริมาณวัสดุการศึกษาส่ือ 

การเรียนการสอนและคอมพิวเตอร โปรเจคเตอร ใหกับโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ 
  2.4 ดานรายไดหรือภาษี 

  อยากใหองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  จัดอบรมใหความรูเร่ืองภาษีตางๆ 
ใหกับประชาชนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ   
      2.5 ดานสาธารณสุข 

  1. การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ควรเพ่ิมจำนวนคร้ังในการดำเนินการ 
  2. ใหความรูเร่ืองการจัดเก็บขยะท่ีถูกตองใหชาวบาน และอยากใหรณรงค ใหความรู 

การเก็บขยะ การแยกขยะ หรือมีถังขยะแยกประเภทแจกตามหมูบาน 
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3) ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
3.1 จัดสรรงบประมาณดานสาธารณูปโภคใหมากข้ึน โดยเฉพาะงบซอมแซมถนนภายใน

หมูบานองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ตามซอกซอยในพ้ืนท่ีท่ียังไมไดรับการปรับปรุง ซอมแซม 
และไฟฟาสองสวางสาธารณะ เพ่ือความปลอดภัยและความเปนอยูท่ีดีข้ึนของประชาชน 

3.2 ควรมีการวางแผนพัฒนาใหบริการอยางตอเน่ือง ควบคูกับการพัฒนาดานอ่ืนท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุรับผิดชอบ 

3.3 ตองการใหผูบริหารทองถ่ินพนักงาน และเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุลงพ้ืนท่ีเพ่ือมีปฏิสัมพันธกับประชาชนใหท่ัวถึง มีความเปนกันเอง เพ่ือรับทราบปญหาและ
แนวทางการแกไขอยางบูรณาการ 

3.4 การจัดสรรงบประมาณชวยเหลือดานการเกษตร เชน งบประมาณชวยเหลือภัยแลง 
และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
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ภาคผนวก   ค 
ภาพการลงพ้ืนที่เก็บสำรวจขอมูลความพึงพอใจในการใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   ง 
ภาพรวมกิจกรรมของโครงการองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 



 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

   

 

   

 



                  แบบสอบถาม No. ……….…. 

                                                                                                                                                                    

 

    อบจ. ท่ีใหบริการ....................................................จังหวัด...................................วัน/เดือน/ป ท่ีเก็บขอมูล................................... 

 

คำชี้แจง : โปรดกาเคร่ืองหมาย / ลงในชอง      เพ่ือแสดงความคิดเห็นของทานเก่ียวกับความพึงพอใจในการรับบริการจาก 
อบจ.ในดานกระบวนการ และข้ันตอนการใหบริการ เจาหนาท่ีผูใหบริการ และสถานท่ี/ส่ิงอำนวยความสะดวก 
แบบสอบถามน้ีไดพัฒนาข้ึนตามกำหนดในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ในการกำหนดคาตอบแทนเปนกรณีพิเศษแก
ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) โดยคาตัวเลข  5  = มากท่ีสุด, 4 = มาก,           
3=ปานกลาง,  2 = นอย, 1 = นอยท่ีสุด                                                                                        
แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 สวนคือขอมูลท่ัวไป การวัดความพึงพอใจ และขอเสนอแนะ 

 
สวนที่  1   :   ขอมูลทั่วไป 

ขอท่ี 1.1   : เพศ    1   ชาย   

 2   หญิง   

ขอท่ี 1.2   : อายุ    1   ต่ำกวา 18 ป  

 2  18-30 ป         

 3    31-50 ป   

 4    51-60 ป     

 5    สูงกวา 60 ป 

ขอท่ี 1.3   : ระดับการศึกษา    1  ประถมศึกษา                

 2  มัธยมศึกษา/เทียบเทา       

 3  อนุปริญญา/ปวส. 

                                             4  ปริญญาตรี                 

 5  สูงกวาปริญญาตรี              

ขอท่ี 1. 4  : อาชีพ          1   แมบาน    

 2  เกษตรกร    

 3  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย     

 4  รับราชการ 

                                  5   รัฐวิสาหกิจ     

 6  นักเรียน/นักศึกษา         

 7  อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ...............................................)  
 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจำป  2565   

 ขอขอบพระคุณอยางยิ่งในความอนุเคราะหของทาน  และขอมลูที่ไดรับจะเปนประโยชนในการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

โครงการความรวมมือในการสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการแกประชาชนในเขตความรับผิดชอบของ อปท. กับ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  

ขอท่ี 1.1 

ขอท่ี  1.2 

ขอท่ี  1.3 

สำหรับเจาหนาที ่

2.1       2.2         2.3        2.4        2.5    

2.6       2.7         2.8        2.9       2.10    



โครงการที่ 1 : งานดานรายไดหรือภาษ ีคืองานการจัดเก็บภาษีน้ำมันและคาธรรมเนียมจากผูเขาพักโรงแรม 
 

ลำดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดี 
มาก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

พอ 
ใช 
(2) 

ตอง 
ปรับปรุง 

(1) 

1 
ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 1.1 มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

 1.2 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยากซับซอน  มีความชัดเจน      

 1.3 ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

 1.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน      

2 ดานชองทางการใหบริการ 
 

     

 2.1 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง      

 2.2 มีชองทางในการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร      

 2.3 มีชองทางในการติดตอสอบถามและใหคำแนะนำ      

 2.4 มีชองทางรับฟงขอคิดเห็นของผูรับบริการ      

3 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกายสุภาพการวางตัวเรียบรอย

เหมาะสม 
     

 3.2 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส      

 3.3 เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ      

 3.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน      

4 
ดานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งอำนวยความสะดวก 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 4.1 สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สวยงาม เอ้ือตอการใหบริการ      

 4.2 สถานท่ีใหบริการมีท่ีน่ัง ท่ีจอดรถ ใหผูมาใชบริการอยางเพียงพอ      

 4.3 มีเคร่ืองมือ/ อุปกรณ/ ระบบในการบริการขอมูลสารสนเทศ      

 4.4 มีการจัดผังการใหบริการและการใชอาคารไวอยางชัดเจน สะดวก 

เหมาะสม 
     

 

 

 
 
 

 



โครงการที่ 2 : งานดานโครงสรางพื้นฐาน คือ งานซอมบำรุงถนนลาดยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

ลำดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดี 
มาก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

พอ 
ใช 
(2) 

ตอง 
ปรับปรุง 

(1) 

1 
ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 1.1 มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

 1.2 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยากซับซอน  มีความชัดเจน      

 1.3 ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

 1.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน      

2 ดานชองทางการใหบริการ 
 

     

 2.1 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง      

 2.2 มีชองทางในการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร      

 2.3 มีชองทางในการติดตอสอบถามและใหคำแนะนำ      

 2.4 มีชองทางรับฟงขอคิดเห็นของผูรับบริการ      

3 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกายสุภาพการวางตัวเรียบรอย

เหมาะสม 
     

 3.2 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส      

 3.3 เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ      

 3.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน      

4 
ดานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งอำนวยความสะดวก 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 4.1 สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สวยงาม เอ้ือตอการใหบริการ      

 4.2 สถานท่ีใหบริการมีท่ีน่ัง ท่ีจอดรถ ใหผูมาใชบริการอยางเพียงพอ      

 4.3 มีเคร่ืองมือ/ อุปกรณ/ ระบบในการบริการขอมูลสารสนเทศ      

 4.4 มีการจัดผังการใหบริการและการใชอาคารไวอยางชัดเจน สะดวก 

เหมาะสม 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 3 : งานดานสาธารณภัย คือ งานขุดเจาะและเปาลางบอบาดาล  

ลำดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดี 
มาก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

พอ 
ใช 
(2) 

ตอง 
ปรับปรุง 

(1) 

1 
ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 1.1 มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

 1.2 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยากซับซอน  มีความชัดเจน      

 1.3 ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

 1.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน      

2 ดานชองทางการใหบริการ 
 

     

 2.1 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง      

 2.2 มีชองทางในการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร      

 2.3 มีชองทางในการติดตอสอบถามและใหคำแนะนำ      

 2.4 มีชองทางรับฟงขอคิดเห็นของผูรับบริการ      

3 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกายสุภาพการวางตัวเรียบรอย

เหมาะสม 
     

 3.2 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส      

 3.3 เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ      

 3.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน      

4 
ดานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งอำนวยความสะดวก 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 4.1 สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สวยงาม เอ้ือตอการใหบริการ      

 4.2 สถานท่ีใหบริการมีท่ีน่ัง ท่ีจอดรถ ใหผูมาใชบริการอยางเพียงพอ      

 4.3 มีเคร่ืองมือ/ อุปกรณ/ ระบบในการบริการขอมูลสารสนเทศ      

 4.4 มีการจัดผังการใหบริการและการใชอาคารไวอยางชัดเจน สะดวก 

เหมาะสม 
     

 

 

 
 
 

 



 

โครงการที่ 4 : งานดานการศึกษา คือ งานใหบริการเกี่ยวกับงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรมและประเพณีของโรงรียน 
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
 

ลำดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดี 
มาก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

พอ 
ใช 
(2) 

ตอง 
ปรับปรุง 

(1) 

1 
ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 1.1 มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

 1.2 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยากซับซอน  มีความชัดเจน      

 1.3 ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

 1.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน      

2 ดานชองทางการใหบริการ 
 

     

 2.1 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง      

 2.2 มีชองทางในการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร      

 2.3 มีชองทางในการติดตอสอบถามและใหคำแนะนำ      

 2.4 มีชองทางรับฟงขอคิดเห็นของผูรับบริการ      

3 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกายสุภาพการวางตัวเรียบรอย

เหมาะสม 
     

 3.2 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส      

 3.3 เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ      

 3.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน      

4 
ดานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งอำนวยความสะดวก 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 4.1 สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สวยงาม เอ้ือตอการใหบริการ      

 4.2 สถานท่ีใหบริการมีท่ีน่ัง ท่ีจอดรถ ใหผูมาใชบริการอยางเพียงพอ      

 4.3 มีเคร่ืองมือ/ อุปกรณ/ ระบบในการบริการขอมูลสารสนเทศ      

 4.4 มีการจัดผังการใหบริการและการใชอาคารไวอยางชัดเจน สะดวก 

เหมาะสม 
     

 
 
 
 
 



 
 
โครงการที่ 5 : งานดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ คือ งานบริการกำจัดขยะที่มีพิษและเปนอันตราย 
                   

ลำดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดี 
มาก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

พอ 
ใช 
(2) 

ตอง 
ปรับปรุง 

(1) 

1 
ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 1.1 มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

 1.2 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยากซับซอน  มีความชัดเจน      

 1.3 ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

 1.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน      

2 ดานชองทางการใหบริการ 
 

     

 2.1 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง      

 2.2 มีชองทางในการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร      

 2.3 มีชองทางในการติดตอสอบถามและใหคำแนะนำ      

 2.4 มีชองทางรับฟงขอคิดเห็นของผูรับบริการ      

3 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
 

------- ------- ------- ------- ----------- 

 3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกายสุภาพการวางตัวเรียบรอย

เหมาะสม 
     

 3.2 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส      

 3.3 เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ      

 3.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน      

4 
ดานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งอำนวยความสะดวก 

 
------- ------- ------- ------- ----------- 

 4.1 สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สวยงาม เอ้ือตอการใหบริการ      

 4.2 สถานท่ีใหบริการมีท่ีน่ัง ท่ีจอดรถ ใหผูมาใชบริการอยางเพียงพอ      

 4.3 มีเคร่ืองมือ/ อุปกรณ/ ระบบในการบริการขอมูลสารสนเทศ      

 4.4 มีการจัดผังการใหบริการและการใชอาคารไวอยางชัดเจน สะดวก 

เหมาะสม 
     

 
 
 
 
 
 



 
โครงการที่ 6 : งานดานอื่นๆ เชน การใหบริการหองประชุมฯ ยืมโตะ เตนท เกาอี้ พัดลม  

ลำดับ 
ที ่

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ดี 
มาก 
( 5 ) 

ดี 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

พอ 
ใช 
(2) 

ตอง 
ปรับปรุง 

(1) 
1 ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 1.1 มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

 1.2 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยากซับซอน  มีความชัดเจน      

 1.3 ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

 1.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน      

2 ดานชองทางการใหบริการ      

 2.1 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง      

 2.2 มีชองทางในการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร      

 2.3 มีชองทางในการติดตอสอบถามและใหคำแนะนำ      

 2.4 มีชองทางรับฟงขอคิดเห็นของผูรับบริการ      

3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ------- ------- ------- ------- ----------- 

 3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกายสุภาพการวางตัวเรียบรอย

เหมาะสม 
     

 3.2 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส      

 3.3 เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ      

 3.4 มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน      

4 ดานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งอำนวยความสะดวก ------- ------- ------- ------- ----------- 

 4.1 สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สวยงาม เอ้ือตอการใหบริการ      

 4.2 สถานท่ีใหบริการมีท่ีน่ัง ท่ีจอดรถ ใหผูมาใชบริการอยางเพียงพอ      

 4.3 มีเคร่ืองมือ/ อุปกรณ/ ระบบในการบริการขอมูลสารสนเทศ      

 4.4 มีการจัดผังการใหบริการและการใชอาคารไวอยางชัดเจน สะดวก 

เหมาะสม 
     

 
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ 

1. ในปท่ีผานมาทานเห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัดมีผลงานดานใดท่ีทานรูสึกประทับใจมากท่ีสุด เพราะอะไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ในปท่ีผานมาทานเห็นวามีส่ิงใดท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน 

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

3. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 



 


