
สัญลักษณจังหวัดกาฬสินธุ

ตราประจ ําจังหวัดกาฬสินธุ
รูปบึงใหญ ตฤณชาติ และเมฆพยับฝน

หมายถึง สัญลักษณของความชุมชื่น และอุดมสมบูรณของภูมิภาคน้ี ทิวเขาตรงสุดขอบฟา คือแนวกั้นเขตแดนกับจังหวัดใกล
เคียง น้ํ าในบึงที่มีสีด ํา เพื่อใหตรงกับชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งเปนเมืองใน พ.ศ. 2336 เพราะมีชาวเมืองเวียงจันทน อพยพมา
ตั้งบานเรือน อยูมากที่บานสงเปลือย ทางฝงตะวันออกของริมแมนํ้ าปาว ซึ่งสีนํ้ าในขณะนั้นขุนขน จังหวัดกาฬสินธุแยกออกมา
จากจังหวัดมหาสารคาม ใน พ.ศ. 2490

จังหวัดกาฬสินธุ ใชอักษรยอวา "กส"
คํ าขวัญของจังหวัดกาฬสินธุ

“เมืองฟาแดดสงยาง โปงลางเลิศลํ ้า วัฒนธรรมผูไทย ผาไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลํ าปาว ไดโนเสาร สัตวโลกลานป”
ธงประจ ําจังหวัดกาฬสินธุ

ดอกไมประจ ําจังหวัด
ชื่อดอกไม ดอกพยอม

ตนไมประจํ าจังหวัด
ช่ือพรรณไม มะหาด

ชื่อวิทยาศาสตร Cassia garrettiana



มารชกาฬสินธุ

(สรอย)  กาฬสินธุดินแดนของภาคอิสาน  แสนสราญรุงเรืองมาแตบรรพกาล  อิสานถ่ินน้ี
เจริญสุขใส  ถ่ินไทยท่ีรักของเรา

น้ํ ากํ ่าดินดํ าแดนสํ าราญร่ืน  ถ่ินแสนสดช่ืนลวนผองไทยท้ังส้ิน  ทั้งเปนอูขาว  อูน้ํ า  นา ๆ
ราษฎรท่ัวหนาทํ ามาหากินโดยสงบสุขเปนนิจสินธุ  โอบเอื้ออาจินตมีอยูแตไรมา

(สรอย)
กาฬสินธุถิน่นี้ยังมีปรางคกู  และพระนอนงามหรู  เทอดเปนพุทธบูชา  เรายังมีพระหลักเมือง

เรืองฤทธิ ์ ทนูเทอดที่บูชิตแกชาวประชา  อีกผาเสวยงามเหลือ  เอยในพนา  ที่จอมราชานั้นเคยเสด็จเยือน
(สรอย)
ณ  เขาภูสิงหสถติยองคพระ  ที่เปนยอดสักการะเรืองชื่อลือไกล  พระพรหมภูมิปาโลทรงฤทธ์ิ

พอเมอืงบรุตีนคิดสรางคูบานเมืองไว  ทิวทัศนงามแสน  ดั่งเหมือนแมนเทพวาดไว  เทอดทูนศาสนไซรเหนือเกลา
ชาวประชา



ที่ต้ังและอาณาเขต
จงัหวดักาฬสินธุ ตั้งอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หางจากกรุงเทพฯ 519 กม. มีเนื้อที่

ประมาณ 6,946.746 ตร.กม. หรือ ประมาณ 4,341,716 ไร  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือตดิตอกับ จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดอุดรธานี โดยมีลํ านํ ้าปาวและหวยลํ าพันชาด เปนแนว

แบงเขต
ทิศใต ตดิตอกับ จังหวัดรอยเอ็ด และ จังหวัดมหาสารคาม
ทศิตะวันออกติดตอกับ  จงัหวดัสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร โดยมีสันปนน้ํ าของเทือกเขาภูพาน

เปนแนวแบงเขต
ทิศตะวนัตกตดิตอกับ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีลํ านํ ้าชีเปนเสนแบงเขต และบางสวนติดตอกับ

จงัหวัดขอนแกน

อํ าเภอที่มีเนื้อที่มากที่สุด ไดแก อํ าเภอกฉิุนารายณ จํ านวน 739.247 ตร.กม.รองลงมาไดแก อํ าเภอ
เมอืง จํ านวน 691.524 ตร.กม. และ อํ าเภอหนองกุงศรี จํ านวน 626.944 ตร.กม. อํ าเภอท่ีมีเน้ือท่ีนอยท่ีสุด ไดแก
อํ าเภอรองคํ า  จํ านวน 82.137 ตร.กม.

อ.ยางตลาด



หนวยการปกครอง
การปกครองแบงออกเปน 14 อํ าเภอ  4 กิ่งอํ าเภอ  134 ตํ าบล  1,509 หมูบาน 1 เทศบาลเมือง  23

เทศบาลต ําบล  129 อบต.  และ 5 สภาต ําบล
อํ าเภอยางตลาดมีจํ านวนหมูบานมากที่สุด จํ านวน 200 หมูบาน รองลงมาไดแก อํ าเภอเมือง จํ านวน

175 หมูบาน และ อํ าเภอกฉิุนารายณ จํ านวน 137 หมูบาน  อํ าเภอท่ีมีหมูบานนอยท่ีสุด ไดแก อํ าเภอรองคํ า
จ ํานวน 40 หมูบาน

แผนภมูแิสดงจาํนวนตําบลและหมูบาน
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ปาไม
ในป 2543 จังหวัดกาฬสินธุ    มีเนื้อที่ปาไม 1,144,575 ไร หรือประมาณ 26.36% ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด

เน้ือท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ  1,111,104 ไร        (จํ าแนกเปน ปาอนุรักษ  682,978 ไร  ปาเศรษฐกิจ 399,031 ไร  ปาถาวร
29,095 ไร )   หรือประมาณ 97.08% ของเนื้อที่ปาไมทั้งหมด

จงัหวดักาฬสินธุ  มีปาสงวนแหงชาต ิ14 ปา  มีอุทยานแหงชาต ิ1 แหง คือ อุทยานแหงชาติภูพาน  มีวนอุทยาน   
3 แหง คือ วนอุทยานภูพระ วนอุทยานภูผาวัว และ วนอุทยานภูแฝก   เขตรักษาพันธุสัตวปา 1 แหง คือ   เขตรักษาพันธุ
สัตวปาภูสีฐาน       เขตหามลาสัตวปา 2 แหง  คือ เขตหามลาสัตวปาถํ้ าผานํ ้าทิพย  และ เขตหามลาสัตวปาเขื่อนล ําปาว
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แผนภูมิแสดงพ้ืนท่ีปาไมและเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ.



ประชากรจังหวัดกาฬสินธุ
ประชากร ณ  31 ธันวาคม 2542  รวมทั้งสิ้น 984,046 คน  เปนชาย 491,644 คน หญิง 492,402 คน
สํ าหรับอํ าเภอที่มีประชากรมากที่สุดไดแก อํ าเภอเมือง(รวมเขตเทศบาล) มีจ ํานวน 147,135 คน      

รองลงมา ไดแก   อํ าเภอ ยางตลาด มีจ ํานวน 130,406 คน และอํ าเภอกฉิุนารายณ มีจ ํานวน 106,972 คน
สํ าหรับอํ าเภอที่มีความหนาแนนของประชากรมากที่สุดคือ อํ าเภอเมือง และ  อํ าเภอกมลาไสย        

212 คน/ตร.กม. รองลงมาไดแก อํ าเภอยางตลาด 210 คน/ ตร.กม. และ อํ าเภอ กฉิุนารายณ 145 คน/ตร.กม.
ประชากรเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย จ ํานวน 758 คน

ตารางแสดงจํ านวนประชากรจํ าแนกตามวัย(ชวงอายุ) ตาง ๆ  ณ เดือน ธันวาคม 2542  ดังน้ี
จําแนกตามวัย ชาย หญิง รวม รอยละ

วัยเด็ก(0-12 ป) 94,154 89,597 183,751 19.02
วัยศึกษาภาคบังคับ(8-15 ป) 65,378 61,896 127,274 13.17
วัยเยาวชน(15-24 ป) 89,447 87,335 176,782 18.29
วัยเจริญพันธุ(15-49 ป) 295,557 292,985 588,542 60.91
วัยแรงงาน(13-60 ป) 354,379 352,953 707,332 73.20
วัยสูงอาย(ุ60 ปข้ึนไป) 33,691 41,541 75,232 7.79

อตัราสวนการเปนภาระ 36.61%

หมายเหต ุ :  เปนผลรวมของประชากรที่ไมรวมประชากร
      1) คนในทะเบียนบานกลาง
      2) คนที่มิใชสัญชาติไทย

            3) ไมระบุปเกิด หรือระบุปเกิดทางจันทรคติ
      4) คนอยูในระหวางการยาย



โครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาค และทองถิ่นในจังหวัด
การจดัองคกรราชการบริหารสวนภูมิภาค มีหนวยราชการที่อยูในความควบคุมดูแล ของผูวาราชการ

จงัหวดั คือสวนราชการตาง ๆ ในระดับจังหวัด อํ าเภอ ตํ าบล และ หมูบาน
สวนราชการในระดับจังหวดัเปนหนวยงาน 2 ลักษณะคือ หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคประจ ํา

จงัหวดั และหนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงตอ   สวนกลาง)
หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคประจํ าจังหวัดของจังหวัดกาฬสินธุ มีทั้งสิ้น 33 หนวยงาน สังกดั

กระทรวงมหาดไทย 8 หนวยงาน และสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ อีก 25 หนวยงาน
สวนหนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น 42 หนวยงาน    เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ี

สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ ท้ังส้ิน 39 หนวยงาน    สังกัดกระทรวงมหาดไทย 2 หนวยงาน และหนวยงาน
อิสระ 1 หนวยงาน

สวนการจัดองคกรราชการบริหารสวนทองถิ่น มี 3 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวดั  เทศบาล
และ องคการบริหารสวนตํ าบล

แผนภูมิแสดงโครงสรางรายการบริหารสวนภูมิภาคและทองถ่ินในจังหวัด กาฬสินธุ

  ผูวาราชการจังหวัด

รองผูวาราชการจังหวัด

   ราชการบริหารสวนภูมิราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง   ราชการบริหารสวนทองถิ่น

สวนราชการระดับอํ าเภอ สวนราชการระดับจังหวดั



ราชการในจังหวัดท่ีขึ้นตรงตอสวนกลาง สวนราชการระดับจังหวัด สวนราชการ ราชการบริหาร
สังกดักระทรวงมหาดไทย สังกดักระทรวงมหาดไทย ระดับอําเภอ สวนทองถิน่
(1) การไฟฟาสวนภูมิภาคกาฬสินธุ (1) สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ (1) อําเภอ (1) องคการบริหาร
(2) การประปาสวนภูมิภาคกาฬสินธุ (2) ท่ีทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ (2) กิ่งอําเภอ        สวนทองถิน่
สังกดั กระทรวง ทบวง กรม อ่ืน (3) สํานักงานท่ีดินจังหวัดกาฬสินธุ (3) ตําบล (2) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
(1) โครงการชลประทานกาฬสินธุ (4)  เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ (4)  หมูบาน (3) เทศบาลตําบล
(2) โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลําปาว (5)  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ (4) องคการบริหารสวนตําบล
(3) ศูนยขยายพันธพืชที ่13 กาฬสินธุ (6)  สํานักงานโยธาธิการจังหวัดกาฬสินธุ
(4) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกาฬสินธุ (7)  สํานักงานเรงรดัพัฒนาชนบทจังหวดั
(5) สถานีทดลองพืชไรกาฬสินธุ (8) สํานักงานผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ
(6) หนวยอนุรักษทรัพยากรประมงนํ้าจืดเขื่อนลําปาว (1) ท่ีทําการสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ
(7) สถานีประมงน้ําจืดกาฬสินธุ (2) สํานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ
(8) สถานีอาหารสัตวกาฬสินธุ (3) สํานักงานสรรพากรจังหวัดกาฬสินธุ
(9) สถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธุ (4) สํานักงานสรรพสามิตจังหวัดกาฬสินธุ
(10) เขตหามลาสัตวปาลําปาว (5) สํานักงานธนารักษจังหวัดกาฬสินธุ
(11) สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาลําปาว (6) สํานักงานเกษตรและสหกรณ
(12) สถานีเพาะชํากลาไมกาฬสินธุ      จังหวัดกาฬสินธุ
(13) แขวงการทางกาฬสินธุ (7) สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ
(14) สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ (8) สํานักงานปาไมจังหวัดกาฬสินธุ
(15) สํานักงานทะเบียนการคาจังหวัดกาฬสินธุ (9) สํานักงานสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ
(16) สํานักงานประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ (10) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ
(17) สํานักงานการคาภายในจังหวัดกาฬสินธุ (11) สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกาฬสินธุ
(18) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ (12) สํานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ
(19) สํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยประจํา (13) สํานักงานขนสงจังหวัดกาฬสินธุ
        ศาลจังหวัดกาฬสินธุ (14) สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาฬสินธุ
(20) ศูนยพฒันานิคมภาค (15) สํานักงานแรงงานและสวัสดิการสังคม
        ตะวันออกเฉียงเหนือ            จังหวัดกาฬสินธุ
(21) ศูนยพฒันาฝมือแรงงานจังหวดั (16) สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
(22) ศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวย          แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ
        ไฟฟาจังหวัดกาฬสินธุ (17) สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดกาฬสินธุ
(23) สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ (18) สํานักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ
(24) สํานักงานการประถมศึกษา (19) สํานักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ
        จังหวัดกาฬสินธุ (20) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ



ราชการในจังหวัดท่ีขึ้นตรงตอสวนกลาง สวนราชการระดับจังหวัด สวนราชการ ราชการบริหาร

สังกัดกระทรวงมหาดไทย สังกัด กระทรวง ทบวง กรม อ่ืน ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน

(25) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด (21) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ

        จังหวัดกาฬสินธุ (22) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ

(26) ศูนยพลศึกษาและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ (23) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดกาฬสินธุ

(27) ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย (24) สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ

        จังหวัดกาฬสินธุ (25) ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ

(28) โรงพยาบาลกาฬสินธุ

(29) ศาลจังหวัดกาฬสินธุ

หนวยงานรฐัวิสาหกจิ

(30) ท่ีทําการโทรศัพทจังหวัดกาฬสินธุ

(31) ที่ทําการไปรษณียจังหวัดกาฬสินธุ

(32) สํานักงาน ร.ส.พ. จังหวัดกาฬสินธุ

(33) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

(34) สวนปาสมเด็จ

(35) องคการตลาดเพือ่เกษตรกร

(36) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ     

     การเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ

(37) ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(38) ธนาคารออมสิน 

(39) ธนาคารอาคารสงเคราะห 

หนวยงานอิสระ

(1) สํานักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ 



การเลือกต้ัง
จงัหวดักาฬสินธุ มีสถิติการเลือกตั้ง  6 ประเภท คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาองคการ-

บริหารสวนจังหวัด  สมาชกิสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต ําบล
และสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

การเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (17 พฤศจิกายน 2539) มีผูมาใชสิทธิ  ในระดับปานกลาง คือ
รอยละ 64.24 เปนอันดับท่ี 38 ของประเทศ มีบัตรเสีย รอยละ 1.99

การเลือกตัง้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (พ.ศ.2543)  มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง คือ
รอยละ  60.02  มีบัตรเสีย รอยละ 2.61

การเลือกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล (25 ธันวาคม พ.ศ.2542) มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง  คือรอยละ
57.46  มีบัตรเสีย รอยละ 9.34

การเลือกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลต ําบล  (พ.ศ.2543)  มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง  คือรอยละ
56.19   มีบัตรเสีย รอยละ  2.56

การเลือกตัง้สมาชกิสภาองคการบริหารสวนต ําบล (พ.ศ.2543) มีผูมาใชสิทธิในระดับคอนขางมาก คือ
รอยละ 67.28  มีบัตรเสีย รอยละ 1.86

การเลือกตัง้สมาชกิวุฒิสภา (29 เมษายน 2543)  มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง  คือรอยละ  59.30
มีบัตรเสีย รอยละ 7.1





ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุในป 2540 พบวา ประชากรมีรายได เฉล่ียตอหัว 21,858 บาท

ตอป เปนอันดับ 68 ของประเทศ โดยทั้งจังหวัดมีผลิตภัณฑมวลรวม 19,890.723 ลานบาท รายไดสวนใหญ ขึ้น
อยูกบัสาขาการเกษตรมากที่สุด ถึงรอยละ 25.00 คิดเปนมูลคา 4,972.384 ลานบาท รองลงมา เปนสาขาการคา
สงและปลีกรอยละ 24.62 คิดเปนมูลคา 4,896.798 ลานบาท และสาขาการบริการรอยละ 16.76 คดิเปนมูลคา
3,334.544 ลานบาท อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 1.11

แผนภูมิแสดงผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ป 2540
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แผนภูมิแสดงผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด เปรียบเทียบ ป 2539 และ 2540
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เงินฝากและสินเชื่อ
เงนิฝากของจังหวัดกาฬสินธุ  ในชวงป 2538-2542 พบวา  มีแนวโนมเพิ่มขึ้น  โดยมีอัตราเพิ่มเฉล่ีย

รอยละ 1.92 ตอป
ยอดเงินสูงสุดในป 2540 (6.294 พันลานบาท) มีอัตราเพิ่ม คิดเปนรอยละ 5.87
ยอดเงินตํ ่าสุดในป 2538 (5.134 พันลานบาท) มีอัตราเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 23.83
ป 2542 มยีอดเงินฝาก 5.628 พันลานบาท (รอยละ 0.35 ของประเทศ) เปนอันดับท่ี 65 ของประเทศ

ในชวง เดือนกันยายน มียอดเงินสูงสุด (6.197 พันลานบาท) มีอัตราเพิ่ม คิดเปนรอยละ 3.35
              สินเช่ือในชวงป 2538-2542 มแีนวโนมลดลง โดยมีอัตราลดลงเฉล่ีย รอยละ 0.69 ตอป 

ยอดเงนิสูงสุดในป 2539 (6.537 พันลานบาท) มีอัตราเพิ่ม คิดเปนรอยละ 23.97
ยอดเงินตํ ่าสุดในป 2542 (5.090 พันลานบาท) มีอัตราลดลง คิดเปนรอยละ 1.66
ป2542 มยีอดเงินสินเชื่อ 5.090 พันลานบาท(รอยละ 0.45 ของประเทศ) เปนอันดับท่ี 57 ของประเทศ

ในชวง เดือนมกราคม มียอดเงินสูงสุด (5.679 พันลานบาท) มีอัตราลดลง คิดเปนรอยละ 1.44
อตัราสวนสินเชื่อตอเงินฝาก ในป 2542 ณ เดือนเมษายน มีอัตราสวนสูงสุด  คดิเปนรอยละ 95.28

ของเงินฝาก (มียอดเงินสินเชื่อ 5.573 พันลานบาท และ ยอดเงินฝาก 5.849 พันลานบาท) อัตราสวนตํ่ าสุด ณ
เดอืนกนัยายน คิดเปนรอยละ 83.13 ของเงินฝาก (มียอดเงินสินเชื่อ 5.151 พันลานบาท และยอดเงินฝาก 6.197
พันลานบาท)

แผนภูมแิสดงยอดเงินฝากและสินเช่ือ ป 2542

6.012 5.958 5.844 5.849 5.871 5.901 5.968 5.996 6.197 6.152 6.026
5.628

5.679 5.628 5.507 5.573 5.549 5.446 5.447 5.471 5.151 5.385 5.175
5.090

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000
มกราคม

กุมภาพันธ
มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน
ธันวาคม

เงิน
ฝา
ก,สิ
นเชื่
อ (
พัน
ลา
นบ
าท

)

เงินฝาก
สินเชื่อ



แผนภูมิแสดงแนวโนมของเงินฝากและสินเชื่อ  ป 2538 - 2542
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สถานประกอบการและลูกจาง
ในป 2542 จังหวัดกาฬสินธุ มีจ ํานวนสถานประกอบการทั้งหมด 1,836 แหง เพิ่มขึ้นจากป 2541

จ ํานวน 231 แหง มีจ ํานวนลูกจางทั้งหมด 12,712 คน  เพิ่มขึ้น 1,287 คน  หรือจ ํานวนลูกจางเพิ่มขึ้นจากปกอน
รอยละ  11.26
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จํานวนสถานประกอบการและลูกจาง ป 2537-2542 

สถานประกอบการ (แหง)
ลูกจาง (คน)



ผูสมัครงาน ตํ าแหนงงานวาง และการบรรจุงาน
            ในป 2542 จงัหวัดกาฬสินธุ มีสถิติผูสมัครงานทั้งสิ้น 3,054 คน ชาย 1,414 คน (46.30%) หญิง 1,640
คน (53.70%) ลดลง รอยละ 11.32 เมื่อเทียบกับปกอน
             ต ําแหนงงานวางรวมทั้งสิ้น   3,438  อัตรา  ชาย 602  อัตรา (17.51)  หญิง 1,625  อัตรา (47.27%)
ไมระบุเพศ 1,211 คน คิดเปนรอยละ 35.22 เพ่ิมข้ึนรอยละ 53.55 จากปท่ีแลว

การบรรจงุานรวมทั้งสิ้น 1,301 คน ชาย 525 คน (40.35%) หญิง 776 คน (59.65%) ลดลง รอยละ
34.26 จากปท่ีแลว โดยมีการบรรจุงาน รอยละ 42.60ของผูสมัคร และรอยละ 37.84 ของต ําแหนงงานวาง

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ ํานวนผูสมัครงาน ตํ าแหนงงานวาง และการบรรจุงาน
ป 2538-2542
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แผนภูมิแสดงอัตราการบรรจุงาน ป 2539-2542
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การใชพ้ืนท่ีและการถือครองท่ีดินทางการเกษตร
การใชพืน้ที่จังหวัดกาฬสินธุ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 4,341,716 ไร จากขอมูลป 2541  สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเพ่ือ

การเกษตร 2,582,410 ไร (59.48%)  พ้ืนท่ีปาไม(ท่ีมีสภาพเปนปา) 1,144,700 ไร (26.37%) ท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีท่ี
ไมไดจํ าแนก  614,606 ไร (14.15%)
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พ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร 59.48 % พ้ืนท่ีปาไม  26.37 % พ้ืนท่ีท่ีไมไดจําแนก  14.15 %

แผนภูมิแสดงการใชพื้นที่ป 2541

การถอืครองที่ดินทางการเกษตร  (ขอมูล ป 2538) สวนใหญพ้ืนท่ีเกษตร เปนของเกษตรกรเอง
2,119,451 ไร (86.07%)  และยงัเปนกรรมสิทธิของตนเองโดยสมบูรณ(ไมไดจํ านอง/ขายฝาก) 1,743,350 ไร
(70.79%) ไดจํ านอง/ขายฝากไวแลว  376,101 ไร (15.27%)  ท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีของคนอ่ืน 343,110 ไร (13.93%)
ซ่ึงสวนใหญเปนพ้ืนท่ีไดทํ าฟรี 249,560 ไร (10.13%)
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 แผนภูมิแสดงการถือครองท่ีดินทางการเกษตร ป 2538

สถติกิารออกเอกสารสิทธิถึงเดือนมีนาคม  ป 2543  มพีืน้ที่ออกเอกสารสิทธ ิ รวม  2,282,214  ไร
(52.56% ของพื้นที่จังหวัด)  เปนเอกสารสิทธิประเภทโฉนด 1,065,464 ไร (46.69%)  และเปนเอกสารสิทธิอ่ืน
(น.ส. 3ก น.ส. 3 และใบจอง)  1,216,750ไร  (53.31%)



แผนภูมิการออกเอกสารสิทธ์ิ ป 2543
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พืชเศรษฐกิจของจังหวัด
พืชเศรษฐกจิท่ีสํ าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ ที่มีการเพาะปลูกมาก 3 ชนิด ไดแก
1. มนัสํ าปะหลัง  จากสถิติการเพาะปลูกป  2538-2542  พบวา ปริมาณผลผลิต มีแนวโนมเพิ่มขึ้น กลาว

คอื  ในป 2542  ผลิตไดจ ํานวน 567,801 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2541 เปนจ ํานวน 77,881 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 15.90
โดยมเีน้ือท่ีเพาะปลูก ในป 2542 เปนจ ํานวน 202,747ไร ลดลงจากป 2541 เปนจ ํานวน 62,012 ไร หรือคิดเปน
รอยละ 23.42

2. ออย  จากสถิติการเพาะปลูกป 2538-2542  พบวา  ปริมาณผลผลิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเล็กนอย กลาว
คอื  ในป 2542  ผลิตไดจ ํานวน 2,274,460 ตัน  เพ่ิมขึ้นจากป 2541 เปนจ ํานวน 180 ตัน  หรือคิดเปนรอยละ
0.01 โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกในป 2542 เปนจ ํานวน 287,718 ไร เพิ่มขึ้นจากป 2541 เปนจ ํานวน 82,032 ไร หรือ
คิดเปนรอยละ 39.88

3. ขาวนาป  (รวมขาวเจาและขาวเหนียว)  จากสถิติการเพาะปลูกป  2538-2542  พบวา  ในป 2542
ผลิตไดจ ํานวน 641,163 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2541 เปนจ ํานวน 29,187 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 4.77  โดยมีเนื้อที่
เพาะปลูก  ในป  2542  เปนจ ํานวน 1,464,643  ไร  เพิ่มขึ้นจากป  2541  เปนจ ํานวน  40,448 ไร  หรือคิดเปน
รอยละ  2.84
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สหกรณ การรวมกลุมและแหลงเงินทุนในทองถิ่น
สหกรณ    ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2543  จังหวัดกาฬสินธุ มีสหกรณท้ังส้ิน 66 สหกรณ สมาชกิ

125,001 คน   เปนสหกรณภาคการเกษตร 57 สหกรณ  (86.36%)   สมาชกิ 108,367 คน  (86.69%)   และ
เปนสหกรณนอกภาคการเกษตร 9 สหกรณ (13.64%) สมาชกิ 16,634 คน (13.31%) ซึ่งจ ําแนกตามประเภท
โดยเรียงตามลํ าดับ ดังนี้

สหกรณภาคการเกษตร
1.สหกรณการเกษตร 57 สหกรณ สมาชกิ 108,367 คน

สหกรณนอกภาคการเกษตร
1.สหกรณออมทรัพย 8 สหกรณ สมาชกิ 16,090 คน
2.สหกรณบริการ 1 สหกรณ สมาชกิ 544 คน

การรวมกลุมและแหลงเงินทุนในทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทยมุงพัฒนาชนบท เพื่อยกฐานะเศรษฐกิจของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น โดย

สงเสริมการใชแหลงเงินทุนในทองถ่ิน สํ าหรับการประกอบอาชีพ พัฒนาการลงทุน การผลิตและการตลาด ตลอด
จนการบรหิารการจดัการเชิงธุรกิจในหมูบาน โดยการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกัน ซึ่งไดดํ าเนินการในจังหวัด
กาฬสินธุ (ขอมูลเดือน มิถุนายน 2543 : แบบ พช.8) ดังนี้

1.จดัตัง้กลุมอาชีพ 943 กลุม สมาชกิ 19,956 คน แยกเปน
- กลุมอาชีพเยาวชน 104 กลุม สมาชกิ 1,593 คน
- กลุมอาชีพสตรี 296 กลุม สมาชกิ 6,588 คน
- กลุมอาชีพท่ัวไป 543 กลุม สมาชกิ 11,775 คน

2.จดัตัง้กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 545 กลุม สมาชกิ 30,044 คน เงนิสัจจะสะสม 38,244,035 บาท
3.จดัตัง้ศนูยสาธิตการตลาดในในระดับหมูบาน  92 แหง  ระดับตํ าบล  46 แหง ระดับอํ าเภอ 1 แหง
4.จดัตั้งยุงฉาง 20  แหง
5.จดัตั้งธนาคารขาว 110  แหง



ถนน
ในป พ.ศ.2542 จงัหวดักาฬสินธุ มีระยะทางถนนที่กอสรางแลวเสร็จ ที่อยูในความรับผิดชอบของ

สํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบทและกรมโยธาธกิาร รวมทั้งสิ้น 1,660.10 กม. เปนถนนในความรับผิดชอบของ
สํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 918.920 กม. และกรมโยธาธกิาร 741.18 กม. ถนนดังกลาวสวนใหญเปนถนน
ลาดยาง 1,018.31 กม. (61.34%) นอกน้ันเปนถนนลูกรัง 410.53 กม. (24.73%) และคอนกรีต 231.26 กม.
(13.93%)

ตารางแสดงระยะทางถนนของจังหวัด จํ าแนกตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบและประเภทผิวจราจร

รายละเอียด กม. %
ระยะทางถนนของสาํนกังานเรงรัดพัฒนาชนบท 918.92 100
ลกูรัง 332.32 36.16
ลาดยาง 543.90 59.19
คอนกรีต 42.70 4.65
ระยะทางถนนของสํานักงานโยธาธิการ 741.18 100
ลกูรัง 78.21 10.55
ลาดยาง 474.41 64.01
คอนกรีต 188.56 25.44
ระยะทางถนน (ทั้งหมด) 1,660.10 100
ลกูรัง 410.53 24.73
ลาดยาง 1,018.31 61.34
คอนกรีต 231.26 13.93



แหลงนํ้ า
1. น้ํ าอุปโภคบริโภค

ป 2542 จงัหวดักาฬสินธุ มีประชากรในเขตเมือง (เทศบาล) 207,302 คน และในเขตชนบท 776,749
คน มคีวามตองการนํ ้ากนิน้ํ าใช ในเขตเมืองและชนบท  ประมาณ  42,496,910 ลิตร  และ 38,837,450 ลิตร
ตามลํ าดับ

2. น้ํ าเพื่อการเกษตร
แหลงน้ํ าทีป่ระชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ ใชเพื่อการเกษตร ประกอบดวย บอบาดาลสวนตัว 14,291

บอ  บอน้ํ าตื้น/บอขุดสาธารณะ 2,645 บอ  บอบาดาลสวนตัว 13,120 บอ  บอบาดาลสาธารณะ 4,264 บอ
(จากขอมูล กชช.2ค ป 2542)

3. ระบบน้ํ าประปา
3.1 จงัหวดักาฬสินธุ  มีจ ํานวนหมูบานที่มีนํ้ าประปาใช  916 หมูบาน ไมมีน้ํ าประปาใช 354 หมูบาน

คดิเปนรอยละ 72.13, 27.87 ของหมูบานทั้งหมด ตามลํ าดับ (จากขอมูล กชช.2ค ป 2542)
3.2  ประปาในเขตเมือง (ฝายประมวลขอมูล รายงานและประเมินผล การประปาสวนภูมิภาค) ป 2542

จงัหวดักาฬสินธุ มีจ ํานวนที่ท ําการประปา 3 แหง  ซึง่จ ําหนายน้ํ าในเขตเทศบาลเมือง 1 เขต จํ านวนประชากร
37,838 คน และจ ําหนายน้ํ าในเขตเทศบาลต ําบล 4 เขต จํ านวนประชากร 426,455 คน มีผูใชนํ้ า 13,436 ราย
ปริมาณน้ํ าผลิต 5,142,266 ลบ.ม. ปริมาณน้ํ าจํ าหนาย 3,312,279 ลบ.ม. และปริมาณน้ํ าสูญเสียการประปา
กาฬสินธุ รอยละ 35.76  กฉิุนารายณ รอยละ 18.90   สมเดจ็ รอยละ 40.39

3.3  การประปาในจังหวัดกาฬสินธุ  ม ี3 แหง ปงบประมาณ 2542  (มี.ค. 41 - ก.ค. 42)  มีผลการ
ด ําเนินการ    ดังนี้

ปริมาณน้ํา ปริมาณน้ํา รายได จํานวนผูใชน้ํา ปริมาณน้ําสญูเสยี
ผลติ  (ม3) จําหนาย(ม3) (บาท) (ราย) รอยละ

กาฬสนิธุ-ยางตลาด- กมลาไสย- รองคํา 4,008,360 2,574,592 31,789,646.20 9,656 35.76
กฉุนิารายณ 287,181 232,918 2,791,489.78 1,143 18.90
สมเดจ็-สหัสขนัธ 846,725 504,769 5,967,986.53 2,637 40.39

รวม 5,142,266 3,312,279 40,549,122.51 13,436 35.59

การประปา

4. แหลงน้ํ าธรรมชาติ
จงัหวัดกาฬสินธุ มีแหลงน้ํ าธรรมชาติท่ีสํ าคัญ คือ แมนํ ้าลํ าปาว มีแมนํ้ า หวย ลํ าธาร คลอง 489 สาย

ซึง่ในจ ํานวนน้ีมท่ีีใชงานไดในฤดูแลง 467 สาย มีหนอง บึง 898 แหง มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง 824 แหง มีนํ ้า
พุ น้ํ าซบั 5 แหง ที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง 3 แหง และอ่ืนๆ 13 แหง ที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง 13 แหง



5. แหลงน้ํ าชลประทาน
แหลงน้ํ าชลประทานที่มีอยูภายในจังหวัด ประกอบดวย แหลงน้ํ าตามโครงการขนาดใหญ และขนาด

กลางโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดํ าริ  และโครงการขนาดเล็ก  ท่ีสรางเสร็จแลว  ถึงป  2543  รวม  218
โครงการ  สามารถเก็บกักนํ ้าได 1,540.72 ลาน ลบ.ม.  และมีพื้นที่ที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 473,040 ไร
หรือรอยละ 19.08  ของพื้นที่ถือครองทางการเกษตรของจังหวัด 2,478,811 ไร

6. สรุปพ้ืนท่ีและจํ านวนราษฎรที่ประสบปญหาภัยแลง ป 2542/2543
ป 2542/2543 จังหวัดกาฬสินธุ มีพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยแลง 796 หมูบาน 127 ตํ าบล 18 อํ าเภอ/กิ่งอํ าเภอ

และมรีาษฎรเดือดรอน 477,942 คน  96,764 ครอบครัว (ขอมูล ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2543)

7. สถานีสูบน้ํ าดวยไฟฟา
ศนูยบรกิารโครงการสูบนํ้ าดวยไฟฟาจังหวัดกาฬสินธุ  มีสถานีสูบน้ํ าดวยไฟฟาอยูในความรับผิดชอบ

จนถงึป 2543 รวมทั้งสิ้น 47 สถานี ตั้งอยูใน 9 อํ าเภอ 2 กิ่งอํ าเภอ  มีพื้นที่โครงการ 107,140 ไร และพ้ืนท่ีสงน้ํ า
65,620 ไร
 อํ าเภอท่ีมสีถานีสูบน้ํ าดวยไฟฟามากที่สุด ไดแก อํ าเภอกมลาไสย จํ านวน 13 แหง  รองลงมา ไดแก
อํ าเภอรองค ํา 6 แหง  และ กิ่งอํ าเภอสามชัย 6 แหง  อํ าเภอท่ีมีสถานีสูบน้ํ าดวยไฟฟานอยที่สุด ไดแก อํ าเภอ
หนองกุงศรี  และอํ าเภอหวยเม็ก มีอํ าเภอละ 1 แหง

สถานีสูบน้ํ าดวยไฟฟา  ท่ีมีพ้ืนท่ีสงน้ํ ามากที่สุด  ไดแก  สถานีบานเหลาออย-ดานใต  อํ าเภอรองคํ า
มพ้ืีนท่ีสงน้ํ า 3,000 ไร  รองลงมาไดแก สถานีบานโนนภักดี อํ าเภอยางตลาด  มีพ้ืนท่ีสงน้ํ า 2,860 ไร  และ สถานี
บานโพนงาม อํ าเภอกมลาไสย  มีพ้ืนท่ีสงน้ํ า 2,700 ไร

พ้ืนที่โครงการ พื้นท่ีสงน้ํา
(ไร) (ไร)

1 บานสิงหสะอาด อางลําปาว สหัสขันธ สหัสขันธ 2,500 1,340
2 บานโนนภักดี อางหวยยาง นาเชือก ยางตลาด 3,600 2,860
3 บานเหลาออย-ดานใต ลํานํ้าปาว เหลาออย รองคํา 4,400 3,000
4 บานดอนหัน ลําน้ําปาว โพนงาม กมลาไสย 1,500 1,000
5 บานโคกลาม ลํานํ้าปาว ดงลิง กมลาไสย 3,600 2,620
6 บานคําคา อางลําปาว โนนศิลา สหัสขันธ 3,000 2,430
7 บานหนองไผ อางลําปาว เสาเลา หนองกุงศรี 3,500 1,620
8 บานหนองแสง อางลําปาว สําราญใต กิง่อ.สามชยั 3,000 1,600
9 บานโคกสําราญ อางลําปาว สําราญใต กิ่งอ.สามชยั 4,000 1,490
10 บานทานาจาน อางลําปาว คําสรางเที่ยง กิ่งอ.สามชยั 3,800 1,890

อําเภอ/กิ่ง อ.ท่ี ชือ่สถานี แหลงน้ํา ตําบล



พ้ืนทีโครงการ พ้ืนทีสงน้ํา
(ไร) (ไร)

11 บานโนนชัย ลําน้ําชี โคกสะอาด กิงอ.ฆองชัย 4,000 1,400
12 บานกระยอม ลําน้ําปาว เหลาออย รองคํา 4,000 1,460
13 บานโคกศร-ีสีถาน ลําน้ําปาว ดงลิง กมลาไสย 4,500 1,600
14 บานเชียงสา ลํานํ้าปาว บัวบาน ยางตลาด 2,700 1,000
15 บานโนนสวาง ลําน้ําปาว หลักเมือง กมลาไสย 1,000 1,000
16 บานในเมือง ลํานํ้าปาว หลักเมือง กมลาไสย 3,000 1,430
17 บานน้ําจั้น ลําน้ําปาว กมลาไสย กมลาไสย 3,300 1,650
18 บานโคกลามเหนือ ลํานํ้าปาว ดงลิง กมลาไสย 800 800
19 บานโพนงาม อางเลิงเปลือย โพนงาม กมลาไสย 4,500 2,700
20 บานโคกลาม2 ลําน้ําปาว ดงลิง กมลาไสย 1,900 1,210
21 บานกุดฝงแดง ลํานํ้ายัง เหลาใหญ กุฉินารายณ 1,400 1,400
22 บานโนนสมบูรณ อางลําปาว ภูสิงห สหัสขันธ 2,300 1,220
23 บานโคกกลางเหนือ อางลําปาว หัวหิน หวยเม็ก 2,900 2,000
24 บานโนนแดง ลําน้ําชี ลําชี กิงอ.ฆองชัย 1,500 1,500
25 บานดานใต ลําน้ําปาว เหลาออย รองคํา 1,500 1,500
26 บานหนองคลา ลําน้ําชี ลําชี กิงอ.ฆองชัย 1,200 1,200
27 บานสมสะอาด ลําน้ํายัง สมสะอาด กุฉินารายณ 1,500 1,500
28 บานหนองบัวทอง ลําน้ํายัง สมสะอาด กุฉินารายณ 1,800 1,800

อําเภอ/กิ่ง อ.ท่ี ชือ่สถานี แหลงน้ํา ตําบล



พท.โครง พท.สง
การ(ไร) น้ํา(ไร)

29 บานโนนวเิศษ อางลําปาว โนนบุรี สหัสขันธ 1,200 1,200
30 บานเหลาหลวง อางลําปาว ภูดิน เมือง 1,700 0
31 บานปากลวย อางลําปาว ลําปาว เมือง 1,800 1,500
32 บานนาเรียง อางเลิงเปลือย สามัคคี รองคํา 1,500 1,500
33 บานเหลาแดง ลําน้ําชี ลําชี กิ่งอ.ฆองชัย 1,500 1,000
34 บานคุมใต ลํานํ้าปาว หลักเมือง กมลาไสย 1,500 1,500
35 บานกุดขอนแกน อางลําปาว กุงเกา ทาคันโท 1,500 0
36 บานจอมทอง ลําน้ํายัง เหลาใหญ กุฉินารายณ 1,500 1,500
37 บานวังหิน ลําน้ําปาว กมลาไสย กมลาไสย 2,000 1,500
38 บานดงเมือง ลํานํ้าปาว สามัคคี รองคํา 3,000 2,000
39 บานยางอุม อางลําปาว ยางอุม ทาคันโท 500 500
40 บานทากลาง ลําน้ําชี ทากลาง กมลาไสย 1,500 1,500
41 บานกระยอม 2 ลําน้ําปาว เหลาออย รองคํา 1,500 1,500
42 บานหนองแสง อางลําปาว เขาพระนอน ยางตลาด 2,541 1,500
43 บานทาชาง อางลําปาว สําราญใต กิ่ง อ.สามชัย 1,699 1,000
44 บานคํากั้ง หนองแจนแลน เหลาใหญ กุฉินารายณ 1,700 1,700
45 บานหนองกุงใหญ ลําพันชาติ สําราญ กิ่งอ.สามชยั 800 อยูระหวาง
46 บานธนบุรี ลําน้ําปาว โพนงาม กมลาไสย 1,500 ดําเนินการ
47 บานกุดแห อางลําปาว สําราญใต กิ่งอ.สามชัย 1,500 กอสราง

อําเภอ/กิ่ง อ.ท่ี ชือ่สถานี แหลงน้ํา ตําบล

ท่ีมา : ศูนยบริการโครงการสูบนํ้ าดวยไฟฟาจังหวัดกาฬสินธุ
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จํานวน(แหง)
พ้ืนท่ีโครงการ



โครงการชลประทานของจังหวัดที่สรางเสร็จแลวถึง ป 2543
จํานวน เก็บน้ํา พ้ืนท่ี รอยละของพ้ืนท่ี
โครงการ (ลาน ม3) รับประโยชน(ไร) ถือครองทางการเกษตร

1.ขนาดใหญและขนาดกลาง 19 1,517.97 387,202 15.62
2.อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 11 0.5347 23,630 0.95
3.หมูบานปองกันตนเองชายแดน 0 0 0 0
4.ขนาดเล็ก 188 22.2106 62,208 2.51

รวม 218 1,540.72 473,040 19.08

โครงการ



การไฟฟา
จงัหวดักาฬสินธุ มีจ ํานวนการไฟฟาทั้งหมด 22 แหง กระแสไฟฟาท่ีใชท้ังส้ิน 334,397,386.82 หนวย

และมีจํ านวนผูใชไฟฟาทั้งสิ้น 174,507  ราย
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุรับกระแสไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  โดยมี

สถานีจายกระแสไฟฟา  2 แหง  คือ สถานีไฟฟายอยจังหวัดกาฬสินธุ  และสถานีไฟฟายอยอํ าเภอสมเด็จ  ในป
งบประมาณ 2542 (ต.ค 41 - ก.ย. 42)  จังหวัดกาฬสินธุ  มีหมูบานที่มีไฟฟาใชแลว  จํ านวน 1,492 หมูบาน
จ ํานวน ผูใชไฟ รวม 174,507  ราย   ปริมาณกระแสไฟฟาท่ีจํ าหนาย รวม 334,397,386.82 หนวย รายไดจาก
การจํ าหนายกระแสไฟฟา จํ านวน 725,276,883 บาท

ตารางแสดงขอมูลไฟฟา ปงบประมาณ 2542
อําเภอ ผูใชไฟ (ราย) หนวยจําหนาย(กว.ชม.) การไฟฟา (แหง)

  1.เมือง 34,432 125,235,387.88 1
  2.หวยเม็ก 8,771 6,596,196.12 1
  3.กมลาไสย 10,417 14,801,081.88 2
  4.รองคํา 5,067 5,408,671.00 1
  5.สหัสขันธ 5,682 17,330,217.84 1
  6.ยางตลาด 18,565 20,348,829.36 3
  7.หนองกุงศรี 11,954 9,840,337.22 1
  8.ทาคนัโท 5,621 13,161,520.44 1
  9.สมเด็จ 16,112 71,747,885.44 1
10.คํามวง 10,115 8,089,589.96 2
11.หวยผ้ึง 4,595 4,421,354.16 1
12.นามน 4,771 3,812,713.92 1
13.กุฉินารายณ 17,387 17,775,448.88 2
14.เขาวง 6,840 5,346,709.00 1
15.กิ่ง อ.นาคู 6,767 5,014,323.60 1
16.กิ่ง อ.สามชยั 3,469 2,560,490.44 1
17.กิ่ง อ.ดอนจาน 3,942 2,906,629.68 1

รวม 174,507 334,397,386.82 22



โทรศัพท
จงัหวัดกาฬสินธุ ในป 2543  มจี ํานวนเลขหมายโทรศัพทท้ังส้ิน 13,425  เลขหมาย   เปนเลขหมายที่มี

ผูเชา 11,166 เลขหมาย ในจํ านวนนี้บานเปนประเภทของผูเชาที่เชา เลขหมายมากที่สุด รองลงมา ไดแก
ธุรกิจ, สาธารณะ, ราชการ และ ท.ศ.ท. ตามลํ าดับและจ ํานวนเลขหมายที่มีผูเชาตอประชากรพันคน คิดเปน
อัตราสวน  11.35

ตารางแสดงบริการโทรศัพทในจังหวัด ป 2535 - 2543

รวม บาน ธุรกิจ สาธารณะ ราชการ ท.ศ.ท.
2535 5,248 3,654 1,905 1,071 208 317 153
2536 5,760 4,899 2,849 1,176 227 481 166
2537 5,892 5,710 3,516 1,213 256 562 163
2538 5,892 5,770 3,516 1,214 280 594 166
2539 6,532 5,874 3,503 1,218 380 601 172
2540 12,314 6,890 4,170 1,228 678 637 177
2541 13,043 8,753 5,755 1,258 821 732 187
2542 13,305 10,091 6,593 1,282 1,215 794 207
2543 13,425 11,166 7,501 1,315 1,295 835 220

จํานวนเลขหมายท่ีมีผูเชาป จํานวนเลขหมายที่มี

หมายเหต ุ:  1) ขอมูล ป 2543 เปนขอมูล ณ เดือน มิถุนายน  2543
                   2) จ ํานวนเลขหมายที่มีเฉพาะเลขหมายตามชุมสายทุกอํ าเภอที่เปดใหบริการเทานั้น  ไมรวม

         เลขหมายดาวเทียม  และ 470 MHz



แหลงทองเที่ยว
จงัหวดักาฬสินธุ มีแหลงทองเที่ยวที่สํ าคัญ ดังนี้
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและศาสนสถาน

ไดแก วดักลาง พระธาตุยาค ูวัดโพธิ์ชัยเสมาราม พุทธสถานภูปอ พระพุทธไสยาสนภูคาว ศาลเจาพอ
หลักเมอืง ใบเสมาหนาวิหารวัดศรีบุญเรือง เมืองฟาแดดสูงยาง กูนางฟาหยาด พระธาตุยาค ูภูผาผ้ึง พุทธสถาน
ภูสิงห วัดปามัชฌิมาวาส ถํ ้าฝามือแดง อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร (ทาวโสมพะมิตร) ไดโนเสารสัตวโลกลานป
รอยเทาไดโนเสาร อนุสรณสถานผูลวงลับภูพาน
แหลงทองเที่ยวทางวฒันธรรมและหัตถกรรม

ไดแก  ศนูยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  และการทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ  บานหนองหาง
อ.กุฉินารายณ  บานโพน  อ.คํ ามวง
แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ

ไดแก วนอุทยานภูพระ หาดดอกเกด  แกงดอนกลาง  กุดนํ้ ากิน  สวนสาธารณะดอนปอแดง
แหลมโนนวเิศษ น้ํ าตกตาดสูง ผาเสวย น้ํ าตกแกงกะอาม เกาะมหาราช เข่ือนลํ าปาว สถานีศึกษาธรรมชาติและ
สัตวปาลํ าปาว (สวนสะออน) น้ํ าตกตาดทอง ผานางคอย





อาชญากรรม
จากการพิจารณากลุมความผิดในคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญในรอบป 2542  ของจังหวัดกาฬสินธุ

มคีดีเกิดขึ้น  78  ราย  จับกุมได  31  ราย  คิดเปนอัตราคดีที่เกิดขึ้น  7.93 คดีตอประชากรแสนคน
สวนรายละเอียดของกลุมความผิดตางๆ มีดังนี้

กลุมความผิด เกิด จับ อัตราคดี การจับกุม(%)
 - คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 78 31 7.93 39.74
 - คดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย เพศ 403 261 40.95 64.76
 - คดีประทุษรายตอทรัพย 461 302 46.85 65.51
 - คดีที่นาสนใจ 312 122 31.71 39.10
 - คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย (ราย/คน) - 3,331 - -
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แผนภูมิสถิติคดีอาชญากรรม ป 2542
(ขอมูล : เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2542)

การเกิดคดี
การจับกุม

     สถติกิารกระทํ าความผิด จํ าแนกตามประเภทคดีกลุมที ่1-4   ปรากฏวาในป 2542    คดีกลุมที ่3
ประเภทความผิด ลักทรัพย คดีเกิดมากที่สุด  461 คด ีคดีเกิดลดลงจากป 2541 จํ านวน 66 คดี  รองลงมาไดแก
คดกีลุมท่ี 2 ประเภทความผิด ทํ ารายรางกาย คดีเกิด  403 คดี  คดีเกิดเพิ่มขึ้นจากป 2541  จํ านวน 22 คดี
                   สํ าหรับคดีกลุมที ่5 ใน ป 2542  ประเภทความผิดที่เกิดมากที่สุด ไดแกคดียาเสพติด คดีเกิด 2,113
ราย  ลดลงจากป 2541    จํ านวน   191 ราย



ยาเสพติด
ในป 2542 จงัหวดักาฬสินธุ  การจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  2,113 คดี    จับกุมผูตองหาได

2,458 คน ประเภทยาเสพติดที่จับกุมไดมากที่สุดคือ ยาบา (59.54% ของคดีทั้งหมด)  รองลงมาคือ สารระเหย
(21.53% ของคดท้ัีงหมด) รายละเอียดสถิติการจับกุมคดียาเสพติดแตละประเภทเรียงตามลํ าดับดังนี้

จํานวน (ราย) รอยละ
1. ยาบา 1,258 59.54 1,487
2. สารระเหย 455 21.53 486
3. กัญชาแหง 378 17.89 461
4. กัญชาสด 14 0.66 16
5. ฝน 8 0.38 8
6. พืชกระทอม
7. อ่ืนๆ

รวม 2,113 100 2,458

 ประเภท ผูตองหา (คน)จับได (คดี)
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สถิติการเกิดคดียาเสพติดและการจับกุม ป 2542

คดีเกิด  /ราย
ผูตองหา /คน



การศึกษา
ในป 2542 จงัหวดักาฬสินธุ มีสถานศึกษารวมทั้งส้ิน 1,511 แหง มีครู/อาจารย 11,993 คน และนัก

เรียน นิสิต นักศึกษา 251,098 คน ซึง่อัตราสวนคร/ูอาจารย ตอนักเรียน นิสิต นักศึกษา เปน 1:21 โดยแยกการ
ศกึษาออกเปน 2 ระบบ ดังนี้

1. การศกึษาในระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา 675 แหง  ครู/อาจารย 10,444 คน  นักเรียน นิสิต
นกัศึกษา 205,989 คน คดิเปนอัตราสวนคร/ูอาจารย ตอ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เปน 1:20

2.การศกึษานอกระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา 836 แหง ครู/อาจารย 1,549 คน  นักเรียน นิสิต
นกัศึกษา 45,109 คน คดิเปนอัตราสวนคร/ูอาจารย ตอนักเรียน นิสิต นักศึกษา เปน 1:29

จากขอมูล จปฐ. ป 2542 พบวา จังหวัดกาฬสินธุ มีเด็กในชนบทอายุครบเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
77,871 คน ไดเขาเรียน  77,817 คน (99.93%) ซึ่งไมผานเกณฑ จปฐ.ท่ีก ําหนดไว (ก ําหนด 100%) และมีเด็กจบ
การศกึษาภาคบังคบั 18,164 คน ไดเรียนตอระดับมัธยมศึกษา 16,938 คน (93.25%) ซึ่งไมผานเกณฑที่ก ําหนด
ไว (ก ําหนด 98%)

และจากขอมลูการสํ ามะโนประชากรและการเคหะของส ํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2513, 2523, 2533
พบวาประชากรอาย ุ6 ปข้ึนไป มีแนวโนมอานออกเขียนไดมากขึ้น โดยเพิ่มจากรอยละ 91.25 (336,161 คน) ใน
ป 2513 เปนรอยละ 96.90 (726,291 คน) ในป 2533 ในขณะท่ีมีผูอานไมออกเขียนไมไดรอยละ 3.10 (23,272
คน) (แผนภูมิท่ี 25)

สวนระดบัการศึกษาของประชากรอาย ุ6 ปข้ึนไป มีแนวโนมไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนมากข้ึน
โดยเพ่ิมขึน้จากรอยละ 82.67 (361,616 คน) ในป 2513 เปนรอยละ 93.94 (705,217 คน) ในป 2533 โดย
ประชากรสวนใหญ ไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา แตมีแนวโนมวาประชากรจะมีการศึกษาสูงขึ้น ในป
2533 ประชากรไดรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รอยละ 2.81 (19,839 คน) ระดับมัธยมศึกษารอยละ 9.32
(65.713 คน) ระดบัประถมศึกษารอยละ 87.76 (618,877 คน) และการศึกษาอื่นรอยละ 0.11 (788 คน) รวมทั้ง
ไมไดรับการศึกษารอยละ 5.66 (42,473 คน)

แผนภูมิแสดงแนวโนมการอานออกเขียนไดและอานไมออกเขียนไมไดของประชากร 
 ป 2513 - 2533
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                        จํ านวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2542 แยกตามสังกัด  และระดับการศึกษา

ที่ สั ง กั ด ก อ น ป ร ะ ถ ม ป ร ะ ถ ม ม . ต น ม . ป ล า ย ป ว ช . ป ว ส . / ป . ต รี . ร ว ม
อ นุ ป ริ ญ ญ า

1 ส ป ช . 2 9 , 4 4 4 9 2 , 0 1 2 1 2 , 0 7 3  -  -  -  - 1 3 3 , 5 2 0
2 ส ช . 5 , 3 0 2 1 , 2 1 7 6 6 8 0 4 4 7 9 2 5  - 8 , 0 3 7
3 ส ศ . 5 5 2 0 5 2 8 , 5 8 5 2 1 , 2 7 4 2 0 6  -  - 5 0 , 3 2 5
4 อ ศ .  -  -  -  - 5 , 3 6 3 1 , 9 8 3  - 7 , 3 4 6
5 ศ ก .  -  - 2 1 5 2 4 2  - 8 2  - 5 3 9
6 ร ม .  -  -  -  - 6 3 1 , 8 4 0 2 4 5 2 , 1 4 8
7 ร ภ .  -  -  -  -  - 1 8 3  - 1 8 3
8 เ ท ศ บ า ล 8 7 8 1 , 4 1 4 2 7 1  -  -  -  - 2 , 5 6 3

3 5 , 6 7 9 9 4 , 8 4 8 4 1 , 2 1 0 2 1 , 5 9 6 6 , 0 7 9 5 , 0 1 3 2 4 5 2 0 4 , 6 6 1ร ว ม



ศาสนา
ในป 2542 จังหวัดกาฬสินธุ มีพุทธศาสนิกชน 999,282 คน (รอยละ 99.82) จํ านวนวัด 968 แหง

คริสต 1,631 คน (รอยละ 0.16)  และนับถือศาสนาอิสลาม  172 คน (รอยละ 0.02)
(ขอมูลจาก รศภ. ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 42)

แผนภูมิแสดงจ ํานวนศาสนิกชน ป 2542

ศาสนาครสิต
0.16%

ศาสนาพทุธ
99.82%

ศาสนาอิสลาม
0.02%

ศาสนาพทุธ
ศาสนาคริสต
ศาสนาอสิลาม

ขอมลูท่ัวไปเกี่ยวกับดานการศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ
- จ ํานวนวัด  968  วัด  แบงเปน - พระอารามหลวง  1  วัด    วัดราษฎร  967  วัด
- ท่ีพักสงฆ   224  วัด
- วัดราง         27   วัด
- วดัพัฒนาตัวอยาง  21  วัด   มีผลงานดีเดน  11  วัด
- วดัอุทยานการศึกษา  8 วัด
- พระภิกษ ุ 3,621  รูป  แบงเปน - มหานิกาย  2,656  รูป   ธรรมยุต   965  รูป
- สามเณร   1,781  รูป  แบงเปน - มหานิกาย 1,477  รูป    ธรรมยุต   304  รูป
- มัสยิด   1  แหง
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม/บาลี   125  แหง นกัเรียน  8,408  รูป
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ            9  แหง นกัเรียน  1,328  รูป
- ศนูยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด                165  แหง เดก็ในความดูแล  12,564  รูป
- ศนูยศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย   จํ านวน  30  ศูนย



ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวัฒนธรรม และการละเลนพื้นเมืองประจ ําจังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเลนพ้ืนเมืองท่ีสํ าคัญ ที่นิยมปฏิบัติ

สืบทอดกันมาแตโบราณจนถึงปจจุบัน คือ
งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ ปลายเดือนกุมภาพันธ ซึ่งจัดขึ้นบริเวณหนา

ศาลากลางจังหวัด ภายในงานจะประกอบดวยขบวนแหของแตละอ ําเภอ ตกแตงขบวนเปนรูปเครื่องดนตรี
โปงลางขนาดยักษ แตงกายชุดพื้นเมือง แขงขันสาวดีดไห และจํ าหนายสินคาพื้นเมืองตาง ๆ



การพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย  ใหความสํ าคญัตอการพัฒนาชุมชนเพื่อสงเสริมและยกระดับความเปนอยูของ

ประชาชน ใหสูงขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ การปกครอง โดยใหการศึกษา และพัฒนาขบวนการเรียนรู
ของประชาชน พัฒนาองคกรอาสาสมัคร และผูนํ าทองถิ่น พัฒนาระบบรูปแบบและวิธีพัฒนาชมุชน ซึ่งไดดํ าเนิน
การในจงัหวัดกาฬสินธุ ดังนี้ (ขอมูลเดือน มิถุนายน  2543)

1. จดัตัง้ศนูยพัฒนาเด็ก 180 แหง มีเด็กเล็กที่เขารับการอบรมเลี้ยงด ู9,564 คน
2. จัดต้ังศูนยเยาวชนต ําบล 134 แหง สมาชิกนอกระบบ 15,561 คน ในระบบ 11,669 คน
3. จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตางๆ รวม 1,486 คณะ  ดังนี้

- คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัด 1 คณะ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรี อํ าเภอ 18 คณะ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตํ าบล 134 คณะ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรี หมูบาน 1,333 คณะ

4. จดัใหมอีาสาสมคัร โดยมีผูนํ าอาสาพัฒนาชุมชน (ผูนํ า อช.) 268 คน และอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
2,666 คน

5. จดัตัง้ศูนยพัฒนาต ําบล 134 แหง



การสาธารณสุข
สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล  จังหวัดกาฬสินธุมีโรงพยาบาลครบทุกอํ าเภอ รวม 14 แหง

จ ําแนกเปนโรงพยาบาลท่ัวไปประจํ าจังหวัด ขนาด 360 เตียง จํ านวน 1 แหง  โรงพยาบาลชมุชนขนาด 90 เตียง
จํ านวน 2 แหง  ไดแก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกฉิุนารายณ และ โรงพยาบาลยางตลาด   โรงพยาบาล
ชมุชนขนาด 60 เตียง  จํ านวน 3 แหง  ไดแก โรงพยาบาลกมลาไสย และ โรงพยาบาลสมเดจ็  นอกน้ันเปนโรง
พยาบาลขนาด 30 เตียง  จํ านวน 8  แหง

สถานพยาบาลประเภทสถานีอนามัย มีจ ํานวน 156 แหง  กระจายอยูในทุกต ําบล

ตารางแสดงจ ํานวนบุคลากรดานแพทย
ตําแหนง จาํนวน (คน) สัดสวน:ประชากร

แพทย 55              1:17,979
ทันตแพทย 13              1:76,062
เภสัชกร 25              1:39,552
พยาบาลวิชาชีพ 227              1:4,356
พยาบาลเทคนิค 197              1:5,020
นักวิชาการ 51              1:19,388
เจาพนักงานสาธารณสุข 379              1:2,609

บุคลากรดานการแพทยในจังหวดักาฬสินธุ   มีเจาพนักงานสาธารณสุขมากที่สุด  จํ านวน 379 คน
รองลงมาไดแก  พยาบาลวิชาชีพ จํ านวน 227 คน  และพยาบาลเทคนิค 197 คน ตามลํ าดับ  อัตราสวนบุคลากร
1คนตอความรับผิดชอบประชากร ปรากฏวา  ทันตแพทย  มีความรับผิดชอบตอประชากรมากที่สุด  จํ านวน
76,062 คน รองลงมา ไดแก เภสัชกร  มีความรับผิดชอบตอประชากรจ ํานวน  39,552 คน  และ แพทย มีความ
รบัผิดชอบตอประชากร จํ านวน 17,979 คน สํ าหรับอัตราสวนพยาบาล มีความรับผิดชอบตอประชากร4,356 คน
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2 ค) ป 2542
ผลการพัฒนาชนบท  คุณภาพชีวิตในระดับหมูบานของจังหวัดกาฬสินธุ จากขอมูล กชช.2ค ป 2542 ท่ี

ด ําเนินการจัดเก็บจากหมูบานชนบท จํ านวน 1,274 หมูบาน  สวนใหญเปนหมูบานกาวหนาและพัฒนาปาน
กลาง รวม 1,263  หมูบาน  คิดเปนรอยละ 99.14 ของหมูบานชนบท  เปนหมูบานกาวหนา(หมูบานเรงรัดพัฒนา
อันดบั 3)  จ ํานวน 822  หมูบาน (รอยละ 64.52)  และ หมูบานพัฒนาปานกลาง(หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2)
จ ํานวน 441 หมูบาน  (รอยละ 34.62)  และยังมีหมูบานลาหลัง(หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1) ที่ตองใหความ
สํ าคัญในการพัฒนาตอไปเปนพิเศษ 11 หมูบาน (รอยละ 0.86) แยกตามตัวชี้วัดไดดังนี้

(1) (2) (3) คิดเกณฑไมได
มีปญหามาก มีปญหาปานกลาง มีปญหานอย/ไมมี /ไมมีขอมูล

(1) กลุมสภาพพื้นฐาน 
     1.เอกสารสิทธ์ิ 43 102 1,120 9
     2.การมีไฟฟาใช 7 27 1,238 2
     3.การคมนาคม 26 413 833 2
     4.สิทธิ์ในที่ทํากิน 216 285 282 491
(2) กลุมผลผลิต รายได และการมีงานทํา
     5.การประกอบธุรกิจในหมูบาน 268 477 519 10
     6.การประกอบอาชีพและการมีงานทํา 188 56 984 46
     7.อัตราคาจาง 190 971 100 13
     8.ผลผลิตจากการทํานา 207 513 522 32
     9.ผลผลิตจากการทําไร 376 115 393 390
     10.การประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 264 27 156 827
     11.การอพยพหางานทํา 660 331 240 43
     12.การรวมตัวของเกษตรกร 390 415 569 0
     13.การทําการเกษตรฤดูแลง 1,007 119 111 37
(3) กลุมสาธารณสุขและการอนามัย
     14.การไดรับการคุมครองการบริโภคดานยา 42 140 858 234
     15.การปองกันโรคติดตอ 141 244 888 1
     16.สุขภาพจิต 214 967 91 2
     17.การอนามัยสิ่งแวดลอม 53 136 1,080 5
     18.การอาชีวอนามัย 91 191 991 1
     19.การมีสวนรวมดานสุขภาพอนามัย 25 65 1,180 4

ตัวชี้วัด
จํานวนหมูบานจําแนกตามระดับของปญหา



(1) (2) (3) คิดเกณฑไมได
มีปญหามาก มีปญหาปานกลาง มีปญหานอย/ไมมี /ไมมีขอมูล

(4) กลุมแหลงนํ้า
     20.นํ้าสะอาด 260 232 749 33
     21.นํ้าใช 159 69 1,026 20
     22.นํ้าเพื่อการเกษตร 537 363 365 9
(5) กลุมความรู การศึกษาและวัฒนธรรม
     23.ระดับการศึกษาของประชาชน 37 398 838 1
     24.อัตราการเรียนตอของประชาชน 131 204 904 35
     25.การใหความรูของรัฐ 9 246 952 67
     26.สถานที่ใหความรูสําหรับหมูบาน 50 430 791 3
     27.สถานที่ใหบริการดานขาวสารขอมูล 24 757 486 7
     28.กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 146 905 222 1
(6) กลุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
     29.ปาไม 68 168 169 869
     30.ดิน 244 803 164 63
     31.นํ้า 174 569 269 262

ตัวชี้วัด
จํานวนหมูบานจําแนกตามระดับของปญหา

64.52%

34.62%

0.86%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ
3      (822 หมูบาน)

หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ
2      (441 หมูบาน)

หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ
1      (11 หมูบาน)

แสดงระดับการพัฒนาของหมูบานชนบท ป 2542



ความจ ําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)  ป 2542
จากผลการสํ ารวจ จปฐ. ของจงัหวัดกาฬสินธุ ในป 2542 หมวดสุขภาพดี มีบานอาศัย ศึกษา ถวนทั่ว

ซึง่ก ําหนดตัวชี้วัดไว 24 ตัวชี้วัด   พบวาตวัชีว้ดัที่บรรลุเปาหมายและมีคารอยละที่ผานเกณฑตามที่ก ําหนดในป
2542  มี 17 ตัวชี้วัด  และไมบรรลุเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด

สํ าหรบัตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายมากที่สุด  คือ  เด็กไมไดเรียนตอมัธยม  ไดรับการฝกอาชีพ
(50.2% เกณฑก ําหนด 80%)  ตํ ่ากวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 29.8 และตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายนอยที่สุด
คอื เดก็อายุครบเกณฑไดเขาเรียนภาคบังคับ (99.9% เกณฑก ําหนด 100%) ตํ ่ากวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 0.1



ผลการสํ ารวจขอมูล จปฐ. ป 2542

ตัวชี้วัด จปฐ. เปาหมาย
ป 2544 ผล

รอยละ รอยละ รอยละ
หมวดท่ี 1 สุขภาพดี
1. หญิงต้ังครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 0.3 99.7 80 /
2. หญิงต้ังครรภไดรับการทําคลอด/ดูแลหลังคลอด 0.3 99.7 95 /
3. เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนักไมตํ่ากวา 2,500 กรัม 1.8 98.2 93 /
4. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางนอย 4 เดือนแรก 5.3 94.7 30 /
5. เด็กตํ่ากวา 1 ป ไดรับวัคซีนครบ 0.1 99.9 95 /
6. เด็กแรกเกิดถึง 5 ป มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ 2.6 97.4 80 /
7. เด็ก 6-15 ป มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ 2.2 97.8 90 /
8. เด็ก 6-12 ป ไดรับวัคซีนครบ 0.6 99.5 100 X
9. ครัวเรือนไมกินเน้ือสัตวท่ีไมทําใหสุกดวยความรอน 19.4 80.6 90 X
10. ครัวเรือนบริโภคเกลือไอโอดีน 15.4 84.6 60 /
11. ครัวเรือนกินอาหารควบคุมมาตรฐาน อย. 3.7 96.3 85 /
12. ครัวเรือนมีความรูในการใชยา 5.0 95.0 60 /
หมวดท่ี 2 มีบานอาศัย
13. ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยคงทน 5 ป 1.3 98.7 95 /
14. ครัวเรือนมีและใชสวมถูกหลักสุขาภิบาล 1.0 99.0 95 /
15. ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดบริโภคเพียงพอ 19.8 80.2 95 X
16. ครัวเรือนจัดบานเรือนถูกสุขลักษณะ 13.2 86.8 60 /
17. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 5.7 94.3 95 X
หมวดท่ี 3 ศึกษาถวนท่ัว
18. เด็ก 2-5 ป ไดรับบริการเลี้ยงดู 2.7 97.3 90 /
19. เด็กอายุครบเกณฑไดเขาเรียนภาคบังคับ 0.1 99.9 100 X
20. เด็กจบภาคบังคับไดเรียนตอระดับมัธยมฯ 6.7 93.3 98 X
21. เด็กไมไดเรียนตอมัธยม ไดรับการฝกอาชีพ 49.8 50.2 80 X
22. คน14-50 ป อานและเขียนภาษาไทยได 0.4 99.6 99 /
23. ครัวเรือนไดรับรูขาวสารสัปดาหละ 3 คร้ัง 1.2 98.8 95 /
24. ครัวเรือนมีความรูโรคเอดส 0.8 99.2 80 /

ผลการสํารวจ (รายตัวชี้วัด)

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ

เทียบเปาหมาย



คณะผูจัดทํ า

ที่ปรึกษา
นายชัยรัตน  มาประณีต ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ
นายมนัส      แดงสุภา รองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ
นายวทิย      ลิมานนทวราไชย รองผูวาราชการจังหวดักาฬสินธุ

ผูจัดทํ า
นายไพรัช       บุญทองออน หัวหนาสํ านักงานจังหวัดกาฬสินธุ
นายปญจชัย   เลื่อมประเสริฐ หัวหนาฝายขอมูลและติดตามประเมินผล
นายทองค ํา     ดํ าค ํา เจาหนาที่บันทึกขอมูล 4
นางอัชรา   ประยูรสุข เจาหนาท่ีระบบงานสารสนเทศ
นางสาวนภา     ภูก่ิงดาว เจาหนาท่ีระบบงานสารสนเทศ
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