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ประวัติความเป็นมา
สมัยกรุงธนบุรีประมาณ พ .ศ. ๒๓๑๐ พระเจ้าองค์เวียนดาแห่งนครเวียงจันทน์ ได้สิ้นพระชนม์
โอรสท้าวเพี้ยเมืองแสนได้ยกกองทัพเข้ายึดเมืองเวียงจันทน์และได้สถาปนา ขึ้นเป็น พระเจ้าแผ่นดินสืบแทน
ทรงพระนามว่า “พระเจ้าศิริบุญสาร”
พ.ศ. ๒๓๒๐ ท้าวโสมพะมิตร และ อุปฮาดเมืองแสนฆ้องโปง เมืองแสนหน้าง้้าเกิดขัดใจกัพบระเจ้าศิ
ริบุญสาร จึงรวบรวมผู้คนอพยพจากดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้าโขง ข้ามมาตั้งบ้านเรือนบริเวณลุ่มน้้าก่้าแถบบ้าน
พรรณา (ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร
) ต่อมาท้าวศิริบุญสารได้ยกกองทัพติดตามมา ท้าวโสมพะมิตรจึง
อพยพต่อไปโดยแยกเป็น ๒ สาย คือ
สายที่ ๑ มี เมืองแสนหน้าง้้าเป็นหัวหน้า อพยพไปทางทิศตะวันออกสมทบกับพระวอหลบหนีไป
จนถึงนครจ้าปาศักดิ์ขอพึ่งบารมีของพระเจ้าหลวงแห่งนครจ้าปาศักดิ์ และตั้งบ้านเรือน ณ ดอนค้อนกอง
ต่อมาเรียกว่า “ค่ายบ้านดู่บ้านแก” ในปี พ.ศ. ๒๓๒๑ พระเจ้าศิริบุญสาร ให้เพี้ยสรรคสุโภย ยกกองทัพ
มาปราบ พระวอตายในสนามรบ ผู้คนที่เหลือจึงอพยพไปอยู่ในเกาะกลางล้าแม่น้ามูล ชื่อว่า “ดอนมดแดง”
(ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี)
สายที่ ๒ มีท้าวโสมพะมิตรเป็นหัวหน้า ได้อพยพข้ามสันเขาภูพานลงมาทางใต้และตั้งบ้านเรือนอยู่
บ้านกลางหมื่น ต่อมาท้าวโสมพะมิตรได้ส่งท้าวตรัยและคณะ ออกเสาะหาชัยภูมิที่จะสร้างเมืองใหม่ใช้เวลา
ประมาณปีเศษ จึงพบท้าเลที่เหมาะสมคือ บริเวณล้าน้้าปาวและเห็นว่าแก่งส้าโรงชายสงเปลือยมีดินน้้าอุดม
สมบูรณ์ จึงอพยพผู้คน มาตั้งบ้านเรือนและได้จัดตั้งศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พ.ศ. ๒๓๓๖ ท้าวโสมพะมิตรได้น้า
เครื่องบรรณาการ คือ กาน้้าสัมฤทธิ์ เข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี และขอตั้งบ้านแก่งส้าขึโรง
้นเป็นเมือง ได้รับพระราชทานนามว่า“กาฬสินธุ”์ และได้
แต่งตั้งให้ ท้าวโสมพะมิตรเป็น“พระยาชัยสุนทร”
พ.ศ. ๒๔๓๗ สมัยพระยาชัยสุนทร (ท้าวเก) ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาล
มี มณฑล จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล และให้เมืองกาฬสินธุ์ เป็“อ้นาเภออุทัยกาฬสินธุ”์ ขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๕๖ ได้ยกฐานะอ้าเภออุทัยกาฬสินธุ์เป็น“จังหวัดกาฬสินธุ”์ ให้มีอ้านาจปกครอง
อ้าเภออุทัยกาฬสินธุ์ อ้าเภอสหัสขันธ์ อ้าเภอกุฉินารายณ์ อ้าเภอกมลาไสย และอ้าเภอยางตลาด โดยให้ขึ้นต่อ
มณฑลร้อยเอ็ดวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๔ จังหวัดกาฬสินธุ์ถูกยุบเป็นอ้าเภอ ขึ้นกับจังหวัดมหาสารคาม
และ ๑
ตุลาคม ๒๔๙๐ได้ยกฐานะเป็น“จังหวัดกาฬสินธุ”์ จนถึงปัจจุบัน
**********************

๒

๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นละติจูด(เส้นรุ้ง
)
ที่ ๑๖-๑๗ องศาเหนือ และ ลองติจูด (เส้นแวง) ที่ ๑๐๓-๑๐๔ องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร
โดยทางรถยนต์ประมาณ ๕๑๙ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ประมาณ ๖,๙๔๖.๗๔๖ ตร.กม. หรือ ประมาณ
๔,๓๔๑,๗๑๖ ไร่ หรือ ร้อยละ ๔.๕ ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ทิศใต้
ติดต่อกับ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดอุดรธานี โดยมีล้าน้้าปาวและห้วยล้าพัน
ชาดเป็นแนวกั้นแบ่งเขต
จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร โดยมี
สันปันน้้าของเทือกเขา
ภูพานเป็นแนวแบ่งเขต
จังหวัดมหาสารคาม โดยมีล้าน้้าชีเป็นเส้น แบ่งเขตและบางส่วนติดต่อกับ
จังหวัดขอนแก่น

๓

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงจนถึงทีร่ าบลุม่ มีน้าแช่ขัง ดังนัน้ ลักษณะภูมิ
ประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศได้ ๕ ลักษณะ ดังนี้
๑. พื้นที่ที่เป็นภูเขา ได้แก่ เทือกเขาภูพาน ซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง
๒๐๐ –๕๐๐ เมตร อยู่ทางทิศตะวันออก และทิศเหนือของจังหวัดในพื้นที่ของอ้าเภอ สมเด็จ ,อ้าเภอเขาวง
อ้าเภอกุฉินารายณ์ ,อ้าเภอห้วยผึ้ง บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารที่ส้าคัญได้แก่ ล้าน้้าปาว ,ล้าน้้าพาน
๒. สภาพที่เป็นหุบเขา อยู่ในเขตอ้าเภอเขาวง มีลักษณะเป็นที่ราบระหว่าง หุบเขาสภาพเป็นลูก
คลื่น สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง ๑๗๕ – ๒๕๐ เมตร มีลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น อยู่ในเขตอ้าเภอ
ท่าคันโท อ้าเภอ สหัสขันธ์ บริเวณทิศเหนือของอ้าเภอยางตลาด ทิศใต้ของอ้าเภอสมเด็จ และบางส่วนของ
อ้าเภอห้วยผึ้ง
๓. สภาพเป็นลูกคลื่น สูงจากระดับน้้าปานกลาง ๑๗๕ – ๒๕๐ เมตร มีลักษณะเป็นลูกคลื่น
ลอนตื้น อยู่ในเขตอ้าเภอท่าคันโท อ้าเภอสหัสขันธ์ บริเวณทิศเหนือของอ้าเภอยางตลาด ทิศใต้ของอ้าเภอ
สมเด็จ และบางส่วนของอ้าเภอห้วยผึ้ง
๔. สภาพค่อนค้างราบ มีระดับน้้าทะเลปานกลาง ๑๕๐ – ๑๗๐ เมตร อยู่ในบริเวณอ้าเภอ
เมือง อ้าเภอยางตลาด บางส่วนของทิศใต้ของอ้าเภอสหัสขันธ์ ทางทิศตะวันออกของอ้าเภอสมเด็จ และอ้าเภอ
ห้วยผึ้ง
๕. สภาพพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งน้้า เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้าชี ล้าน้้าปาว ล้าน้้าพาน มีความสูง
จาก
ระดับน้้าทะเลปานกลาง ๑๔๐– ๑๕๐ เมตร อยู่ในอ้าเภอกมลาไสย บางส่วนของอ้าเภอเมืองและอ้าเภอยางตลาด
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา
ภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มีอากาศร้อน และค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือน
พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม จังหวัดกาฬสินธุ์มีฝนตกเฉลี่ย ๑๓๙๘.๔ มิลลิเมตร/ปี อุณหภูมิต่้าสุด ๑๑.๕
องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิสูงสุด ๔๒.๓ องศาเซลเซียส
(ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์)

๑.๔ โครงสร้างพื้นฐาน
๑.๔.๑ การขนส่งและการคมนาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการคมนาคมขนส่งติดต่อกับจังหวัด
ต่าง ๆ ดังนี้
ทางรถไฟ ต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถโดยสารจากจังหวัดขอนแก่นเข้า
จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ ๗๗ กิโลเมตร
ทางอากาศ ต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถโดยสารจากจังหวัดขอนแก่นเข้า
จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ ๘๓ กิโลเมตร
ทางรถยนต์ สามารถใช้เส้นทางติดต่อทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ตลอด
จนถึงกรุงเทพมหานคร ได้อย่างสะดวก
๑.๔.๒ ด้านสาธารณูปโภค
การประปา มีกิจการประปาทั้งหมด ๑ แห่ง ด้าเนินการโดยการประปาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
การไปรษณีย์โทรเลข มีที่ท้าการไปรษณีย์โทรเลข ๑ ๔ แห่ง ให้บริการด้าน
สื่อสารไปรษณียภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๔

โทรศัพท์

โครงข่าย
TOT
TT&T

จ้านวน
ชุมสาย
(แห่ง)
๗๓
๘

ข้อมูลโทรศัพท์ประจ้าปี ๒๕๕๕
เลขหมายเปิดใช้แยกเป็น(เลขหมาย)
เลขหมายที่มี เลขหมายเปิดใช้
บ้านพัก
ธุรกิจ
ราชการ
(เลขหมาย)
(เลขหมาย)
Resident Business Government
๒๘,๖๙๙
๑๘,๙๗๐
๑๓,๙๒๔ ๑,๕๓๒
๓,๕๑๔
๖,๒๑๗
๒,๙๗๕
๒,๑๕๖
๕๕๙
๑๖๐

(ที่มา : บ.ทีโอที จ้ากัด จ้ากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕)

ไฟฟ้า จังหวัดกาฬสินธุ์ มีไฟฟ้าใช้กระจายไปเกือบทุกหมู่บ้านในจังหวัดกาฬสินธุ์
และ ในปี ๒๕๕๕ มีจ้านวนที่มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐ ของครัวเรือนทั้งหมด (ที่มา : การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๖)

๒. การเมืองการปกครอง
๒.๑ การเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ๑ คน คือ นายสิทธิศักดิ์ ยนตระกูล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จ้านวน ๖ คน (เลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
ได้แก่
เขตเลือกตั้งที่ ๑ นางบุญรื่น ศรีธเรศ สังกัดพรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ ๒ นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ ๓ นายคมเดช ไชยศิวามงคล สังกัดพรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ ๔ นายพีระเพชร ศิริกุล สังกัดพรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ ๕ นายนิพนธ์ ศรีธเรศ สังกัดพรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ ๖ นายประเสริฐ บุญเรือง สังกัดพรรคเพื่อไทย

๕

๒.๒ การปกครอง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น ๑๘ อ้าเภอ ๑๓๕ ต้าบล ๑,๕๘๔
หมู่บ้าน ๒๖๙,๗๒๒ ครัวเรือน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ที่

อ้าเภอ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

เมือง
ยางตลาด
กมลาไสย
สหัสขันธ์
กุฉินารายณ์
ท่าคันโท
สมเด็จ
เขาวง
ห้วยเม็ก
ค้าม่วง
ร่องค้า
หนองกุงศรี
นามน
ห้วยผึ้ง
สามชัย
นาคู
ดอนจาน
ฆ้องชัย
รวม

ต้าบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล
๑๗
๑๕
๘
๘
๑๒
๖
๘
๖
๙
๖
๓
๙
๕
๔
๔
๕
๕
๕
๑๓๕

๑๘๕
๑
๒๐๘
๙
๑๑๑
๔
๘๕
๒
๑๔๕
๙
๖๐
๑
๙๔
๘
๗๑
๔
๘๔
๗
๗๑
๕
๔๐
๒
๑๑๓
๕
๖๗
๔
๕๒
๒
๔๗
๔
๕๕
๕
๔๘
๒
๔๘
๔
๑,๕๘๔ ๘๐

๑๖
๘
๔
๖
๕
๕
๑
๒
๔
๓
๑
๕
๒
๓
๐
๑
๓
๑
๗๐

ห่างจาก
พท.
จังหวัด
ตร.กม.
๖๙๑.๕๒๔
๐
๖๒๑.๐๘๔
๑๖
๓๑๗.๓๒๙
๑๓
๓๑๖.๔๐๒
๓๒
๗๓๙.๒๔๗
๘๐
๓๙๓.๕๔๙ ๑๐๙
๔๕๔.๐๙๕
๔๒
๒๐๕.๑๐๕
๙๘
๒๙๑.๐๑๑
๔๘
๖๒๑.๐๐๕
๘๕
๘๒.๑๓๗
๓๘
๖๒๖.๙๔๔
๖๒
๒๔๕.๓๒๙
๔๒
๒๕๖.๘๓๒
๕๙
๕๕๐.๘๕๓
๘๕
๒๐๓.๐๙๒
๘๘
๑๙๔.๙๖๑
๒๗
๑๓๖.๒๔๗
๒๘
๖,๙๔๖.๗๕

ชาย
๗๒,๓๓๑
๖๔,๓๓๙
๓๔,๕๖๐
๒๑,๒๗๑
๕๐,๕๗๒
๑๘,๘๒๗
๓๐,๘๐๘
๑๗,๓๒๙
๒๕,๕๓๓
๒๔,๔๙๖
๘,๑๒๗
๓๓,๔๖๑
๑๗,๙๗๒
๑๕,๓๑๗
๑๒,๙๒๐
๑๕,๖๖๖
๑๒,๙๗๗
๑๓,๕๖๘
๔๙๐,๐๗๔

ประชากร
หญิง
๗๔,๐๖๖
๖๕,๗๒๙
๓๕,๖๒๓
๒๑,๓๔๒
๕๐,๗๙๗
๑๘,๗๑๔
๓๑,๑๗๐
๑๗,๕๙๐
๒๕,๔๐๖
๒๔,๐๓๙
๘,๓๕๐
๓๓,๑๒๔
๑๗,๙๔๘
๑๕,๒๘๓
๑๒,๕๙๒
๑๕,๖๗๑
๑๒,๘๓๘
๑๓,๖๕๗
๔๙๓,๘๗๖

รวม
๑๔๖,๓๙๗
๑๓๐,๐๖๘
๗๐,๑๘๓
๔๒,๖๑๓
๑๐๑,๓๖๙
๓๗,๕๔๑
๖๑,๙๗๘
๓๔,๙๑๙
๕๐,๙๓๙
๔๘,๕๓๕
๑๖,๔๗๗
๖๖,๕๘๕
๓๕,๙๒๐
๓๐,๖๐๐
๒๕,๔๔๙
๓๑,๓๓๗
๒๕,๘๑๕
๒๗,๒๒๕
๙๘๓,๙๕๐

จ้านวน
คร.
๔๓,๒๓๒
๓๕,๑๒๕
๑๗,๘๒๔
๑๑,๐๙๕
๒๘,๗๗๔
๙,๔๓๒
๑๗,๔๓๐
๑๒,๑๓๐
๑๓,๔๔๗
๑๒,๔๖๙
๔,๑๐๗
๑๗,๘๑๐
๙,๗๒๔
๘,๑๗๙
๖,๖๖๕
๘,๕๘๐
๖,๕๖๔
๖,๖๙๒
๒๖๙,๗๒๒

สถิติจ้านวนประชากรและบ้าน ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๕
(ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕)

๓. สภาพทางสังคม
๓.๑ การศึกษา
ข้อมูลจ้านวนครู นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑,๒,๓ และ สพม.เขต ๒๔
ร.ร.ขยาย
จ้านวน
โอกาส
จ้านวน จ้านวน อัตราส่วนครู:
ล้าดับ
เขตพื้นที่
สถานศึกษา
ระดับ อบ.ครู
นักเรียน
นักเรียน
ทั้งสิ้น
มัธยม
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต
๑๘๘
๓๗
๑,๗๗๐ ๒๕,๓๐๐
๑:๑๔
๑
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต
๑๗๕
๕๑
๑,๘๖๑ ๒๓,๗๐๐
๑:๑๓
๒
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓
๑๙๘
๖๑
๒,๒๘๑ ๓๐,๙๔๐
๑:๑๔
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต

๖

๔

๓
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เขต
๒๔

๕๓

๕๓

๒,๑๗๑

๔๐,๕๔๗

๑:๑๙

(ที่มา : สพป.กส. เขต ๑,๒,๓ และ สพม. เขต ๒๔ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕)

๓.๒ การศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์นับถือศาสนาพุทธจึงมีวัดและส้านักสงฆ์ในพุทธศาสนา
กระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัด มีวัดจ้านวนทั้งสิ้น ๗๖๖ แห่ง พุทธศาสนิกชน ๙๘๒ ,๔๙๓ คน นอกนั้นเป็น
คริสต์ศาสนิกชน จ้านวน ๑,๓๙๕ คน และอิสลาม จ้านวน ๖๒ คน(ที่มา : ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
)

๓.๓ การสาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐ ๑๔ แห่ง
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลเอกชน
ส้านักงานสาธารณสุขชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล

ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด

๕๐๕
๙๐
๖๐
๓๐
๕๐

เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง

จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน

๑
๓
๒
๘
๑
๑๔
๑๕๖

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

สาเหตุการป่วยผู้ป่วยนอกที่ส้าคัญ ๓ อันดับแรก (อัตราต่อประชากรแสนคน
)
๑. โรคติดเชื้อและปรสิต อัตราป่วย ๑๓,๙๕๑.๑๘ ต่อประชากรแสนคน
๒. โรคระบบทางเดินหายใจ อัตราป่วย ๔๓๓.๑๕ ต่อประชากรแสนคน
๓. โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม อัตราป่วย๒๙๐.๒๘ต่อ
ประชากรแสนคน
สาเหตุการป่วยผู้ป่วยในที่ส้าคัญ ๓ อันดับแรก (อัตราต่อประชากรแสนคน)
๑. โรคเบาหวาน อัตราป่วย ๘๙๑.๐๔ ต่อประชากรแสนคน
๒.โรคหลอดเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและตายผิดปกติบางชนิด อัตราป่วย
๘๒๘.๘๔ ต่อประชากรแสนคน
๓. โรคอื่นๆ ของระบบย่อยอาหาร อัตราป่วย ๗๕๕.๔๙ ต่อประชากรแสนคน
สาเหตุการตายที่ส้าคัญ ๓ อันดับแรก (อัตราต่อประชากรแสนคน)
๑. โรคเนื้องอกที่ตับและที่น้าดีในตับ อัตราป่วย ๘๔.๒๙ ต่อประชากรแสนคน
๒. โรคเบาหวาน อัตราป่วย ๓๒.๕๐ ต่อประชากรแสนคน
๓. โรคหลอดเลือดในสมอง อัตราป่วย ๒๒.๖๑ ต่อประชากรแสนคน
(ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)

๗

๔. สภาพเศรษฐกิจ
จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น ๕๐๐ โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลผลิต
การเกษตร จ้านวน ๑๔๒ โรงงาน เช่น โรงสีข้าว ๙๘ แห่ง โรงงานแป้งมัน ๙ แห่ง เป็นต้น โรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ จ้านวน ๓๕ แห่ง รองลงมาอุตสาหกรรมอาหาร ๓๒ โรงงาน เช่น โรงงานน้้าตาล ๒
แห่ง และอุตสาหกรรมอื่นๆ จ้านวน ๒๙ โรงงาน จ้านวนเงินทุนทั้งสิ้น ๙,๘๙๓,๑๕๗,๔๑๑ บาท และมี
แรงงานทั้งสิ้น ๙,๒๔๓ คน (ที่มา ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์)
จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ในปี ๒๕๕๓p พบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน ๓๗,๖๗๙
บาทต่อปี รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร การล่าสัตว์และป่าไม้ ร้อยละ ๒๕.๔๐ คิดเป็นมูลค่า ๙,๖๕๖
ล้านบาท รองลงมาเป็นภาคการศึกษาร้อยละ ๑๗.๒๑ คิดเป็นมูลค่า ๖,๕๔๒ ล้านบาทและภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละ ๑๗.๒๑ คิดเป็นมูลค่า ๖,๕๐๖ ล้านบาท
p หมายถึง Prellimated (ตัวเลขเบื้องต้น)
สาเหตุที่ต้องใช้ตัวเลขปี ๒๕๕๓ เนื่องจากเป็นตัวเลข
GPP ที่ประกาศเผยแพร่แล้ว สามารถอ้างอิงกับ
สภาพเป็นจริงได้ ส่วนตัวเลข ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ เป็นตัวเลขคาดการณ์ยังไม่ประกาศใช้
ที่มา : ส้านักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ (ข้อมูลล่าสุด ปี ๒๕๕๓)
๔.๑ การเกษตรกรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ท้าการเกษตรทั้งสิ้น ๒ ,๗๐๑,๒๕๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๒
ของพื้นที่ทั้งจังหวัด แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นพื้นที่ท้านา จ้านวน ๑,๗๑๒,๑๑๓ ไร่ (ร้อยละ ๖๓.๓๘
ของพื้นที่การเกษตร) พื้นที่ท้าไร่ จ้านวน ๖๙๗,๒๘๙ ไร่ (ร้อยละ ๒๕.๘๑ ของพื้นที่การเกษตร ) พื้นที่ไม้ผล
ยืนต้นจ้านวน ๒๕๔,๗๑๓ (ร้อยละ ๙.๔๓ ของพื้นที่การเกษตร) พื้นที่ปลูกพืชผัก จ้านวน ๔ ,๓๐๐ ไร่ (ร้อยละ
๐.๑๖ ของพื้นที่การเกษตร) พื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จ้านวน ๑๐๐ ไร่ (ร้อยละ ๐.๐๐๔ ของพื้นที่
การเกษตร) นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ท้าการเกษตรอื่นๆ จ้านวน ๓๒,๗๔๑ ไร่ (ร้อยละ ๑.๒๑ ของพื้นที่การเกษตร)
ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่เศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่ ข้าว มันส้าปะหลัง
อ้อย ยางพารา และอื่นๆ ดังนี้
ข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีทั้งสิ้น ๑,๗๑๐,๖๖๘ ไร่ แยกเป็นปลูกข้าวเหนียว
๑,๐๗๐,๗๙๓ ไร่ ผลผลิต ๔๗๐,๖๑๒ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๔๗๗.๕๖ กิโลกรัมต่อไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวเจ้า
๖๓๙,๘๗๕ ไร่ ผลผลิต ๒๕๘,๕๓๗ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๔๖๒.๑๖ กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ที่เหลือจ้านวน ๑,๔๔๕
ไร่ บางส่วนเป็นพื้นที่ท้านาที่ถูกปล่อยว่างเปล่า ใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ และบางส่วนใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การ
เลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเลี้ยงปลา ฯลฯ และในช่วงฤดูแล้ง ยังมีการท้านาปรังในพื้นที่รวม ๓๕๓,๐๐๗ ไร่แยกเป็น
พื้นที่ข้าวเหนียวนาปรัง ๔๐,๐๖๑ ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ ๒๖,๔๕๙ ตัน และพื้นที่ข้าวเจ้านาปรัง
๓๑๒,๙๔๖ ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ ๒๑๔,๙๖๐ ตัน
พืชไร่ จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่ท้าไร่ จ้านวน ๖๙๗,๒๘๙ ไร่ ใช้เป็นพื้นที่ปลูกมันส้าปะหลัง
๒๖๘,๕๑๗ ไร่ ผลผลิตรวม ๘๕๔,๓๓๖ ตัน อ้อยโรงงาน มีพื้นที่เพาะปลูก ๔๐๔,๕๘๒ ไร่ ผลผลิตโดยรวม
๔,๗๒๙,๕๐๐ ตัน ส่วนที่เหลือใช้ในการผลิตพืชอื่นๆ ได้แก่ ถั่วลิสง ถั่งเหลือง ฯลฯ
ไม้ผล ไม้ยืนต้น มีพื้นที่ ๒๕๔,๗๑๓ ไร่ ใช้ในการปลูกยางพารา ๑๗๔,๕๓๐ ไร่ แบ่งเป็น
พื้นที่กรีดได้ ๔๘,๔๕๙ ไร่ และพื้นที่ยังไม่ให้ผลผลิต ๑๓๑,๐๗๒ ไร่ มีผลผลิตรวมประมาณ ๑๓,๑๐๒ ตัน
และผลผลิตเฉลี่ย ๒๗๐.๓๘ กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี พื้นที่ที่เหลืออีก ๗๕,๑๘๓ ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
อื่น ๆ เช่น ยูคาลิปตัส ขนุน มะละกอ และมะม่วง เป็นต้น (ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่
๔ มกราคม .๒๕๕๖)

๘

๔.๒ การปศุสัตว์
การเลี้ยงปศุสัตว์ในจังหวัดส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๕ จะเป็นการเลี้ยงในฟาร์มขนาดเล็ก
(รายย่อย) โดยมีฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานเพียง ๒๘ ฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ ๑๐ ฟาร์ม ฟาร์ม
มาตรฐานไข่ไก่ ๒ ฟาร์ม ฟาร์มมาตรฐานสุกร ๑๕ ฟาร์ม และฟาร์มมาตรฐานโคนม ๑ ฟาร์ม
ด้านการค้าส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายในตลาดท้องถิ่น ส้าหรับราคาที่เกษตรกรขายได้ในปี
๒๕๕๕ สุกรราคาลดลงร้อยละ ๘.๙๓ ไก่เนื้อราคาลดลงร้อยละ ๐.๒๓ โคเนื้อราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๖.๓๓ ใน
ด้านสถิติจ้านวนการเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๕ ในจังหวัดชนิดต่างๆ(ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒๕๕๕) แยก
ได้ดังนี้
โคเนื้อ จ้านวนโคเนื้อ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๑๑๓,๗๒๓ ตัว ลดลงร้อยละ
๑๒.๔๙ และมีปริมาณการผลิตโคเนื้อระหว่างปี ๑๗,๐๐๒ ตัว ลดลงจากปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๘.๑๒ การเลี้ยง
ส่วนใหญ่ ในพื้นที่อ้าเภอกุฉินารายณ์ อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ อ้าเภอยางตลาด อ้าเภอสมเด็จ อ้าเภอหนองกุงศรี
ข้อมูลตลาดนัด ปี ๒๕๕๕ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีตลาดนัดโค-กระบือ ๕ แห่ง ได้แก่อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ๑ แห่ง
อ้าเภอยางตลาด ๑ แห่ง อ้าเภอสมเด็จ ๑ แห่ง อ้าเภอกุฉินารายณ์ ๑ แห่ง อ้าเภอนาคู ๑ แห่ง ซึ่งการซื้อ-ขาย
ส่วนใหญ่ จะเป็นการซื้อ-ขายโคเนื้อ
สุกร
จ้านวนสุกร ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๔๗,๕๑๘ ตัวจ้านวนครัวเรือน
เกษตรกร ผู้เลี้ยงสุกร ๔,๓๕๘ ครัวเรือน และมีปริมาณการผลิตสุกรในระหว่างปี จ้านวน ๓๙,๒๗๐ ตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๗.๓๓ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔
ไก่ จ้านวนไก่เนื้อ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๕๔,๒๔๖
ตัว จ้านวนครัวเรือน
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ๕๐๔ ครัวเรือน และมีปริมาณการผลิตไก่เนื้อในระหว่างปี ๗๒๑,๑๐๐ ตัว เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๖.๖๙ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ไก่พื้นเมือง จ้านวนได้พื้นเมือง ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น
๑,๓๕๗,๙๒๑ ตัว จ้านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ๖๔,๐๑๕ ครัวเรือน (ที่มา : ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดกาฬสินธุ,์ ๒๕๕๔)

๔.๓ การประมง
สัตว์น้าจากการเพาะเลี้ยงที่ส้าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลานิลในกะชัง
และปลาดุกบิ๊กอุย โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้้าจืด จ้านวน ๘๖,๑๗๒ ราย จ้านวน ๒๔,๐๓๐ บ่อ พื้นที่
๑๙,๒๒๔.๑๖ ไร่ ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามจ้านวน ๘๒๒ ราย จ้านวน ๓,๔๘๕ บ่อ พื้นที่ ๕,๘๑๑.๕๔ ไร่ ผู้เลี้ยงปลา
ในกระชังจ้านวน ๒๘๐ ราย จ้านวนกระชัง ๘,๔๙๘ กระชัง พื้นที่ ๑๖๘.๙๓ ไร่ ผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยจ้านวน
๑๔๔ ราย จ้านวน ๙๓๔ บ่อ พื้นที่ ๔๖๗ ไร่
(ที่มา : สนง.ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖)
๔.๔ การอุตสาหกรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น ๕๐๐ โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
ผลผลิตการเกษตร จ้านวน ๑๔๒ โรงงาน เช่น โรงสีข้าว ๙๘ แห่ง โรงงานแป้งมัน ๙ แห่ง เป็นต้น โรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ จ้านวน ๓๕ แห่ง รองลงมาอุตสาหกรรมอาหาร ๓๒ โรงงาน เช่น โรงงานน้้าตาล ๒
แห่ง และอุตสาหกรรมอื่นๆ จ้านวน ๒๙ โรงงาน จ้านวนเงินทุนทั้งสิ้น ๙,๘๙๓,๑๕๗,๔๑๑ บาท และมี
แรงงานทั้งสิ้น ๙,๒๔๓ คน
(ที่มา ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์)

๙

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ทั้งหมด ๔,๓๔๑,๖๘๘ ไร่ ในปี ๒๕๕๕ มีพื้นที่ป่าไม้ ๑,๑๔๔,๕๗๒
ไร่ หรือ ประมาณร้อยละ ๑๒ ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด ดังนี้
ตารางแสดงพื้นที่การทรัพยากรป่าไม้
ที่

ชนิดป่า
(ป่าสงวนแห่งชาติ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ป่า
ป่าถาวร
เศรษฐกิจ
ป่าดงระแนง
๔๕,๘๕๗
๒๓,๕๑๘
ป่าดงแม่เผด
๒๙,๕๐๐
๘๔,๕๗๕
ป่าดงบังอี่แปลง๑
๖,๔๙๕
๕,๕๗๕
๑๓๑
ป่าดงหมู
๘๕,๘๒๕
๒,๒๕๐
๔๗๙
ป่าดงห้วยฝา
๙๑,๗๒๕
๑๘,๗๔๓ ๓,๐๗๕
ป่านาจาร-ดงขวาง
๙๑๒
๓๖,๕๖๓
๖๖๕
ป่าโคกกลางหมื่น
๑๔,๙๘๑
ป่าดงนามน
๑๑,๙๒๕
๖๒๕
ป่าแก้งกะอาม
๗๘,๐๕๐
๑๐,๕๑๒ ๒,๑๖๒
ป่าดงด่านแย้
๖๔,๗๐๕
๑๒,๐๑๓ ๑,๒๐๒
ป่าภูพาน
๑๘๙,๙๖๘ ๒๓,๘๐๐ ๑๓,๒๙๙
ป่าภูโหล่ย
๙,๒๘๗
๒๙,๑๕๐
๔๖๖
ป่าดงมูล
๖๕,๘๗๘ ๑๘๒,๑๓๑ ๗,๖๑๖
ป่าดงบังอี่แปลง๒
๒,๘๕๐
รวม
๖๘๒,๙๗๗ ๔๔๔,๓๗๓ ๒๙,๐๙๕
: ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

พื้นที่ป่า
ป่าอนุรักษ์

(ที่มา

รวม
๖๙,๓๗๕
๑๑๙,๓๗๕
๑๒,๒๐๑
๘๘,๕๕๔
๑๑๓,๕๔๓
๓๘,๑๔๐
๑๔,๙๑๘
๑๒,๕๕๐
๙๐,๗๒๔
๗๗,๙๒๐
๒๒๘,๑๔๒
๓๘,๙๐๓
๒๖๖,๕๘๒
๒,๘๕๐
๑,๑๗๓,๗๗๗
ข้อมูล ณ วันที่

มอบให้
ส.ป.ก. (ไร่)

รวม พ.ท.ป่า
ทั้งหมด

๒๐,๖๐๖.๒๕
๖๙,๓๗๕
๘๓,๗๒๔.๗๕
๑๑๙,๓๗๕
๕,๔๕๐.๐๐
๑๒,๐๑๓
๑,๘๕๖.๒๕
๘๘,๐๗๕
๓๕,๗๓๐.๗๕
๑๑๐,๔๖๘
๓๐,๓๑๓.๕๐
๓๗,๔๗๕
๑๔,๙๑๘.๐๐
๑๔,๙๑๘
๖๒๕.๐๐
๑๒,๕๕๐
๙,๒๐๒.๐๐
๘๘,๕๖๒
๑๑,๗๕๘.๙๙
๗๖,๖๒๙
๒๒,๗๔๘.๗๕
๒๑๔,๘๔๓
๒๑,๔๙๓.๗๕
๓๘,๔๓๗
๑๘๗,๓๑๙.๐๕ ๒๕๘,๙๘๔
๒,๘๕๐
๔๔๕,๗๔๗.๐๔ ๑,๑๔๔,๕๗๒
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕)

อุทยานแห่งชาติ
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีอุทยานแห่งชาติ ๒ แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติภูพาน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วน
ของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก้งกะอาม และ บางส่วนของป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา อยู่ในท้องที่อ้าเภอ
สมเด็จและอ้าเภอห้วยผึ้ง มีพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ๕๗,๕๐๐ ไร่ และอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแก้งกะอาม และบางส่วนของป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน อยู่ใน ท้องที่
อ้าเภอค้าม่วงและอ้าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ๙๑,๘๑๐ ไร่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๑ แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานอยู่ในท้องที่
อ้าเภอกุฉินารายณ์และอ้าเภอเขาวง มีเนื้อที่ประมาณ ๒๘,๑๕๐ ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงด่านแย้และป่าดงหมู
เขตข้ามล่าสัตว์ป่า
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ๒ แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าล้าปาว อยู่ในท้องที่อ้าเภอ
สหัสขันธ์ อ้าเภอหนองกุงศรี อ้าเภอท่าคันโท และอ้าเภอเมือง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๗๗,๔๙๕ ไร่ พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นน้้าของเขื่อนล้าปาวเกือบทั้งหมด และ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาน้้าทิพย์ ท้องที่อ้าเภอกุฉินารายณ์
ครอบคลุมป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่แปลงที่ ๑ และ ๒ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑,๒๕๐ ไร่
วนอุทยาน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวนอุทยาน ๓ แห่ง คือ

๑๐

วนอุทยานภูพระ อยู่ในท้องที่ต้าบลนาตาล อ้าเภอท่าคันโท เนื้อที่ประมาณ ๖,๒๐๐ ไร่ อยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล
วนอุทยานน้าตกตาดสูง อยู่ในท้องที่ต้าบลกุดหว้า อ้าเภอกุฉินารายณ์ มีเนื้อที่ประมาณ ๔,๐๐๐
ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงด่านแย้
วนอุทยานภูแฝก อยู่ในท้องที่บ้านน้้าค้า ต้าบลภูแล่นช้าง อ้าเภอนาคู มีเนื้อที่ประมาณ ๔,๐๖๒.๕๐ไร่
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสถานีพัฒนาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์สัตว์ป่า จ้านวน ๑ แห่ง คือ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าล้าปาว เนื้อที่ประมาณ
๑,๕๐๕ ไร่ มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ อยู่ในท้องที่อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์
พิพิธภัณฑ์ จังหวัดกาฬสินธุ์มีพิพิธภัณฑ์ ๑ แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตั้งอยู่ที่อ้าเภอสหัสขันธ์
(ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรฯ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔)

ทรัพยากรน้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
ห้วยยาง
ลาน้าพาน และลาน้าปาว ล้าน้้าทั้ง ๓ สายนี้ มีแหล่งก้าเนิดจากบริเวณ
เทือกเขาภูพาน แล้วแยกสาขาออกไปหล่อเลี้ยงบริเวณอ้าเภอต่าง ๆ คือ อ้าเภอท่าคันโท อ้าเภอค้าม่วง
อ้าเภอสหัสขันธ์ อ้าเภอหนองกุงศรี อ้าเภอยางตลาด อ้าเภอเมือง และอ้าเภอกมลาไสย รวมทั้งสิ้น ๗
อ้าเภอ นอกจากนี้ ล้าน้้าปาว ยังเป็นที่ตั้งเขื่อนล้าปาวสามารถส่งน้้าเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกในฤดูฝนได้
ประมาณ ๓๑,๔๐๐ ไร่ ช่วยการเพาะปลูกในฤดูแล้งได้ประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ ไร่
ลาน้ายัง มีแหล่งก้าเนิดจากเทือกเขาภูพานไหลผ่านอ้าเภอเขาวง อ้าเภอกุฉินารายณ์ และ
อ้าเภอนามน แล้วผ่านเขตอ้าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรวมกับแม่น้าชี ล้าน้้ายังเป็นแหล่งการ เกษตร
ที่ส้าคัญหล่อเลี้ยงประชากรในเขต อ้าเภอเขาวง อ้าเภอกุฉินารายณ์ และอ้าเภอนามนเกือบทั้งหมด
ลาน้าชี เป็นล้าน้้าที่มีความส้าคัญต่อประชากร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนึ่งส่วนของ
ล้าน้้าชีไหลผ่านอ้าเภอกมลาไสย อ้าเภอยางตลาด และอ้าเภอฆ้องชัย เป็นระยะทางประมาณ ๔๗ กิโลเมตร
ท้าให้ประชากรที่อยู่ในบริเวณที่แม่น้าชีไหลผ่านได้รับประโยชน์ในด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก
ลาน้าสาขา ได้แก่ ห้วยโพธิ์ ห้วยสีทน ห้วยแกง อยู่ในเขตอ้าเภอเมือง และอ้าเภอดอนจาน
ห้วยผึ้ง ห้วยฝา ห้วยสะทด อยู่ในเขตอ้าเภอห้วยผึ้ง ล้าห้วยจุมจัง อยู่ในเขตอ้าเภอกุฉินารายณ์ ล้าน้้า
สายนาเวียง อยู่ในเขตอ้าเภอเขาวง และ ห้วยมะโน อยู่ในเขตอ้าเภอนาคู ล้าน้้าเหล่านี้เป็นล้าน้้าสายเล็ก ๆ
แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ที่อยู่บริเวณล้าน้้าไหลผ่าน ในด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก
แหล่งน้าเพื่อการชลประทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแหล่งน้้าเพื่อการชลประทาน ดังนี้
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ จ้านวน ๑ แห่ง คือโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้า
ปาว สามารถเก็บกักน้้าได้ ๑,๔๓๐ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ ๓๑๕,๐๙๘ ไร่
โครงการชลประทานขนาดกลาง จ้านวน ๑๙ แห่ง ปริมาณน้้าเก็บกัก ๘๗.๙๔ ล้าน.ม๓
พื้นที่ชลประทาน ๘๑,๗๓๓ ไร่

๑๑

ตารางแสดงพื้นที่โครงการชลประทานขนาดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์
ที่

โครงการ

อ้าเภอ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

อ่างเก็บน้้าหนองหมาจอก ยางตลาด
อ่างเก็บน้้าบึงอร่าม
ยางตลาด
อ่างเก็บน้้าหนองบ้านสา ยางตลาด
อ่างเก็บน้้าร่องเกษตร เมือง
อ่างเก็บน้้าห้วยโพธิ์
เมือง
อ่างเก็บน้้าหนองหญ้าม้า ยางตลาด
อ่างเก็บน้้าห้วยสีทน เมือง
อ่างเก็บน้้าห้วยผึ้ง
ห้วยผึ้ง

๙

อ่างเก็บน้้าห้วยฝา

๑๐ อ่างเก็บน้้าห้วยสานาเวียง
๑๑ อ่างเก็บน้้าห้วยสะทด
๑๒ อ่างเก็บน้้าห้วยมะโน
๑๓ อ่างเก็บน้้าห้วยจุมจัง
๑๔ อ่างเก็บน้้าห้วยแกง
๑๕ อ่างเก็บน้้าห้วยลิ้นฟ้า
๑๖ อ่างเก็บน้า้ ห้วยสังเคียบ
๑๗ โครงการพัฒนาลุ่มน้้า
พะยังตอนบน (อุโมงค์
ผันน้้าพร้อมระบบ)
ระบบส่งน้้าโครงการ
พัฒนาลุ่มน้้าล้าพะยัง
(ตอนบน)
๑๙ ระบบส่งน้้าห้วยสมอทบ

ห้วยผึ้ง
เขาวง
ห้วยผึ้ง
เขาวง
กุฉินารายณ์
เมือง
ห้วยเม็ก
สมเด็จ
เขาวง

ต้าบล
ยางตลาด
ยางตลาด
อิตื้อ
เหนือ
ห้วยโพธิ์
อิตื้อ
หนองกุง
นิคม
ห้วยผึ้ง
นิคม
ห้วยผึ้ง
คุ้มเก่า
ค้าบง
นาคู
กุดหว้า
ดงพยุง
ค้าเหมือดแก้ว
แซงบาดาล
สงเปลือย

ปริมาณน้้าเก็บกัก พท.ชลประทาน ระยะเวลาก่อสร้าง(พ.ศ.)
(ล้าน.ม๓)
(ไร่)
เริ่ม
แล้วเสร็จ
๑.๐๗
๑,๒๐๐
๒๔๙๔
๒๔๙๔
๒.๕๑
๑,๑๐๐
๒๔๙๕
๒๔๙๕
๐.๕๕
๕๐๐
๒๔๙๖
๒๔๙๖
๐.๒๓
๑๘๐
๒๔๙๖
๒๔๙๖
๒.๔๖
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒.๕๕
๓,๘๐๐
๒๔๙๖
๒๔๙๙
๓.๕๕
๖,๗๐๗
๒๕๐๐
๒๕๐๒
๔.๑๕
๘,๐๐๐
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๖.๔๒

๙,๐๐๐

๒๕๐๘

๒๕๐๙

๐.๙๔
๑๑.๖๕
๕.๘๐
๗.๓๘
๒๓.๓๒
๒.๓๐
๗.๐๐
๔.๐๐

๖๐๐
๘,๐๐๐
๒,๘๐๐
๘,๓๓๔
๑๐,๘๗๒
๒,๒๐๐
๔,๖๐๐

๒๕๑๑
๒๕๑๐
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๓
๒๕๓๗

๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๓๐
๒๕๓๓
๒๕๔๐
๒๕๔๔

๑๒,๐๐๐

๒๕๔๙

๒๕๕๑

๑,๘๔๐
๘๑,๗๓๓

๒๕๔๗

๒๕๕๐

๑๘

ค้าม่วง

ดินจี่

๒.๐๖
๘๗.๙๔

โครงการชลประทานขนาดเล็ก จ้านวน ๒๐๗ แห่ง ปริมาณน้้าเก็บกัก ๒๒.๓๒ ล้าน ม.
พื้นที่ชลประทาน ๗,๙๐๐ ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ๖๕,๙๒๒ ไร่
โครงการสูบน้าด้วยไฟฟ้า จ้านวน ๕๓ แห่ง มีพื้นที่โครงการ ๑๑๓,๗๔๐ ไร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ๑๓ แห่ง ได้แก่
๑) โครงการพัฒนาลุ่มน้้าล้าพะยังตอนบน อ้าเภอเขาวง
๒) อ่างเก็บน้้าห้วยจาน หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อแก้ว ต้าบลบ่อแก้ว อ้าเภอนาคู
๓) จัดหาแหล่งน้้าช่วยเหลือราษฎรนิคมสร้างตนเองล้าปาว
อ้าเภอเมือง – อ้าเภอเขาวง
๔) จัดหาแหล่งน้้าช่วยเหลือราษฎรต้าบลดินจี่ บ้านสมอทบ ต้าบลดินจี่ อ้าเภอ
ค้าม่วง

๓

๑๒

๕) อ่างเก็บน้้าห้วยสังกะ หมู่ที่ ๕ บ้านโพนแพง ต้าบลดินจี่
๖) ปรับปรุงอ่างเก็บน้้าห้วยม่วง บ้านห้วยม่วง ต้าบลหนองห้าง อ้าเภอกุฉินารายณ์
๗) พัฒนาพื้นที่เกษตรน้้าฝน บ้านแดนสามัคคี ต้าบลคุ้มเก่า อ้าเภอเขาวง
๘) อ่างเก็บน้้าดงสวนพัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านดงสวนพัฒนา ต้าบลนาทัน อ้าเภอค้าม่วง
๙) ขุดลอกห้วยมะโนและห้วยยาง ต้าบลนาคู อ้าเภอนาคู
๑๐) ขุดลอกร่องชักน้้า ก่อสร้างคลองส่งน้้าและท่อส่งน้้ากับก่อสร้างบ่อพักน้้า
บ้านป่ากล้วย ต้าบลล้าปาว อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์
๑๑) อ่างเก็บน้้าห้วยปอ หมู่ที่ ๖ บ้านหัวนาค้า ต้าบลนาบอน อ้าเภอค้าม่วง
๑๒) ก่อสร้างคลองส่งน้้าคอนกรีตบ้านหนองคู หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคู ต้าบลเหล่าอ้อย
อ้าเภอร่องค้า
๑๓) พัฒนาลุ่มน้้า น้้ายัง อ้าเภอกุฉินารายณ์
๖. แหล่งท่องเที่ยว
ด้านประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุ
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ( ท้าวโสมพะมิตร ) ตั้งอยู่หน้าที่ท้าการไปรษณีย์ โทรเลข
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอนุสาวรีย์หล่อด้วยสัมฤทธิ์เท่าตัวจริง ยืนบนแท่น มือขวาถือกาน้้า มือซ้ายถือดาบ
อาญาสิทธิ์ ชาวกาฬสินธุ์ได้สละทรัพย์ก่อสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณต่อผู้ให้ก้าเนิดเมือง
กาฬสินธุ์
พระพุทธสถานภูปอ
ตั้งอยู่ต้าบลภูปอ อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไป
ทางทิศเหนือประมาณ ๒๘ กิโลเมตร ไปทางอ้าเภอสมเด็จหรืออ้าเภอสหัสขันธ์ เป็นที่ประดิษฐพระพุทธรูป
โบราณปางไสยาสน์ ฝีมือช่างจากสมัยทวาราวดีจ้าหลักบนหน้าผา ๒ องค์ เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัด
กาฬสินธุ์และใกล้เคียง องค์แรกประดิษฐานอยู่บนเชิงเขาทางขึ้น องค์ที่สอง ประดิษฐานอยู่บนภูปอ
นอกจากภูปอจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังเป็นสถานที่มีทิวทัศน์ตาม
ธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจอย่างยิ่ง
พระพุทธไสยาสน์ถ้าภูค่าว อยู่บ้านนาสีนวล ต้าบลโนนศิลา อ้าเภอสหัสขันธ์ ห่างจาก
ตลาดสหัสขันธ์ประมาณ ๖ กิโลเมตร บริเวณถ้้าภูค่าวแต่เดิมเป็นสถานที่ส้าคัญทางศาสนาแห่งหนึ่งปัจจุบัน
เป็นเพียงวัดเล็กๆเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ภูค่าวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แปลกจากพระนอนทั่วไป คือ
ไสยาสน์ตะแคงซ้าย ไม่มีพระเกตุมาลา พระนอนองค์นี้มีประวิติว่าสร้างขึ้น เมื่อปี พ .ศ. ๒๒๓๕ เป็นพระ
โมคัลลาน เป็นที่เคารพของชาวบ้านทั่วไป มีงานนมัสการปิดทองในวันตรุษสงกรานต์ทุกปี
พุทธสถานภูสิงห์ ตั้งอยู่บนยอดเขาภูสิงห์ อ้าเภอสหัสขันธ์ ใกล้ตลาด สหัสขันธ์ห่างจาก
จังหวัด ๓๔ กม. มีทางขึ้น ๒ ทาง คือ ทางราดยางคดเคี้ยวขึ้นตามไหล่เขาทางทิศตะวันตก และทางเดินเท้า
ท้าเป็นบันได ๑๐๔ ขั้น ทางทิศตะวันออก เป็นสถานที่พักผ่อนที่ร่มรื่นล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทั้งยัง
มองเห็นทิวทัศน์ของทุ่งนา หมู่บ้าน และน้้าในเขื่อนล้าปาวอันสวยงามอีกด้วย พุทธสถานภูสิงห์เป็นที่
ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๑๐.๕ เมตร มีพุทธลักษณะสง่า
งามเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑

๑๓

เมืองฟ้าแดดสงยาง ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอกมลาไสย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๒๐ กม.
มีซากอิฐปนดิน คูเมืองสองชั้น มีลักษณะเป็นท้องน้้าที่พอมองเห็น คือพระธาตุยาคูผังเมืองรูปไข่แบบทวา
ราวดีแต่มีตัวเมืองสองชั้นเชื่อว่าเกิดจากการขยายตัวเมือง ชาวนามักขุดพบใบเสมา หินทรายมีลวดลายบ้าง
ไม่มีบ้าง ที่ขึ้นทะเบียนไว้ทางกรมศิลปากร ๑๓๐ แผ่น พระพิมพ์ดินเผามีลักษณะเป็นอิทธิพลของสกุลช่าง
คุปตะรุ่นหลัง อายุประมาณ ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ ปี มีอยู่ทั่วไปนอกจากนี้ยังพบกล้องยาสูบดินเผาลวดลาย
อมราวดีก้านขดเป็นรูปตัวมังกร อายุ ๗,๐๐๐ ปี ที่น่าสนใจคือกล้องยาสูบชนิดเดียวกันแต่ท้าด้วยทอง
สัมฤทธิ์อายุประมาณ ๕,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ ปี ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่ายุคโลหะของสุวรรณภูมิได้เริ่มมาก่อน
ทุก ๆ แห่งในโลกนี้
พระธาตุยาคู ตั้งอยู่กลางทุ่งนาทิศเหนือบ้านเสมา อ้าเภอกมลาไสย ห่างจากจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประมาณ ๑๙
กิโลเมตร เป็นศิลปะการก่อสร้างแบบทวาราวดีท้าด้วยอิฐดิน ฐานเป็นรูป
๘ เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองขนาดฐานกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างซ้อนกันเป็นลักษณะแบบจตุรมุข
สูงจากฐานถึงยอด ๘ เมตร เชื่อกันว่าเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ
ใบเสมาบ้านก้อม ตั้งอยู่บ้านเสมาต้าบลหนองแปน อ้าเภอกมลาไสย (อยู่ภายในเมืองฟ้า
แดดสงยาง) ท้าด้วยศิลาแลง กว้าง ๑ ศอก หนา ๘ นิ้ว รวม ๒๙ แผ่น และท้าด้วยศิลาแลง จ้า
หลักฐานเป็นเทวดาผู้ชาย ๑ หลัก ผู้หญิงยืนเคียงกัน ๑ หลัก กว้าง ๑ ศอกคืบ ยาว ๓ ศอก หนา ๘
นิ้ว ๑ แผ่น
พิพิธภัณฑ์สิรินธร หรือ อุทยานโลกไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูกุ้มข้าว
วัดป่าสักกะวัน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นแหล่งค้นพบซากโครงกระดูกของไดโนเสาร์ ซึ่งมีอายุ
กว่า ๑๕๐
ล้านปี ที่มีความสมบูรณ์ และมากที่สุดในประเทศไทย
(มากกว่า ๗๐๐
ชิ้น )
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ได้เสด็จมาเปิดเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิดห้
นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
รอยเท้าไดโนเสาร์
จังหวัดกาฬสินธุ์ค้นพบรอยเท้าไดโนเสาร์ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๓๙ บริเวณกลางลานหินร่องน้้าห้วยวังเครือจาน เชิงเขาภูแฝก เทือกเขาภูพาน บ้านน้้าค้า ต้าบลภู แล่น
ช้างอ้าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นรอยเท้าไดโนเสาร์ประเภทเทอร์โรฟอส จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โนซอร์ ชนิดกิน
เนื้อ อายุประมาณ ๑๔๐ ล้านปี ซึ่งลักษณะรอยเท้ามีความชัดเจนถึง ๗ รอย ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ส้าคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ยังขุดพบซากกระโครงกระดูก
ที่วัดบ้านนาไคร้ อ้าเภอกุฉินารายณ์ และที่เชิงเขาวัดภูปอ อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์
หมู่บ้านพัฒนาวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่ง อ้าเภอกุฉินารายณ์ ห่างจากจังหวัดประมาณ
๙๐ กม. ได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านวัฒนธรรมดีเด่นแบบ HOMESTAY
พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด (อาคารเดิม ) จัดตั้งเป็นศูนย์สาธิตอาชีพ
หัตถกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการต่าง เช่น ห้องประวัติของ จังหวัดกาฬสินธุ์
ห้องวิถีชีวิตชาวผู้ไทยในอดีต ที่มีหัตถกรรมพื้นบ้านต่าง ๆ จัดแสดงไว้ห้องเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ห้องวิถีชีวิตการท้านาชาวนากาฬสินธุ์ ห้องโชว์แพรวา ห้องจัดแสดงผล
ผลิต
ทางการเกษตร และห้องจ้าหน่ายผ้าไหม สินค้าของที่ระลึกต่าง ๆ ของจังหวัด
พุทธอุทยานอ่างเก็บน้าห้วยสังเคียบ อ.สมเด็จ (ห่างจากจังหวัดประมาณ ๔๒ กม.) นอกจาก
จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสมเด็จชุมเย็นมิ่ง
เมือง กาฬสินธุ์อีกด้วย

๑๔

ศูนย์วัฒนธรรมชาวผู้ไทยบ้านโพน (ศูนย์วิจิตรแพรวาบ้านโพน) อ.ค้าม่วง (ห่างจากจังหวัด
ประมาณ ๘๕กม. ) ประกอบด้วยอาคารวิจิตรแพรวา ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อาคารโปงลางและงานการแสดง
พื้นบ้านอื่นๆ ของจังหวัด พร้อมกับหาซื้อผ้าไหมแพรวาและสินค้าของที่ระลึกต่าง จากแหล่งผลิตในราคา
ท้องถิ่น
สะพานเทพสุดา กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ได้ด้าเนินการก่อสร้างสะพาน
เทพสุดา (สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามอ่างเก็บน้้าล้าปาว) ขนาด ๒ ช่องจราจร ความยาว ๒ ,๐๔๐ เมตร
ถนนเชื่อมต่อโครงการผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๑,๔๓๙ เมตร
เริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี ๒๕๔๙ งบประมาณ ๔๙๘,๘๕๐,๐๐๐ บาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ๓ ปีครึ่ง เป็นสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างแหลมโนนวิเศษ ต้าบลโนนบุรี อ้าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กับ ต้าบล
หนองบัว อ้าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการเส้นทางคมนาคมขนส่งจากจังหวัดอุดรธานี จังหวัด
หนองคาย จังหวัดอุดรธานี ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปยังจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นประตูไปสู่อินโดจีน หรืออีสต์
เวสต์อีโคโนมิก คอริดดอร์ หรือเส้นทางกาฬสินธุ์-มุกดาหาร รวมถึงการขนส่งทางการเกษตรเข้าสู่ตัวจังหวัด
โดยเฉพาะอ้าเภอหนองกุงศรี อ้าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ จะร่นระยะทางกว่า ๘๐ กิโลเมตร และหาก
ต้องการเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปจังหวัดอุดรธานี จะร่นระยะทางได้ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร ทั้งนี้
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานชื่อสะพานแห่งนี้ว่า สะพานเทพสุดา และถือเป็นสะพานข้ามน้้าจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดย
บนสะพานสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้้าล้าปาว
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
เขื่อนลาปาว เป็นเขื่อนดิน สูงจากท้องน้้า ๓๓ เมตร สันเขื่อนยาว ๗.๘ กิโลเมตร
กว้าง ๘ เมตร นับเป็นเขื่อนดินยาวที่สุดในประเทศไทย เริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เพื่อปิดกั้นล้าน้้า
ปาวและห้วยยางที่บ้านหนองสองห้อง ต้าบลล้าปาว อ้าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ท้าให้เกิดเป็นอ่างเก็บ
น้้าแฝดทางด้านเหนือเขื่อนจึงได้ขุดร่องเชื่อมระหว่างอ่างทั้งสองให้เป็นอ่างเดียวกัน ซึ่งตัวอ่างน้้าเก็บน้้าได้
๑,๔๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับน้้าเหนือเขื่อน ๕,๙๖๐ ตารางกิโลเมตร ทางเข้าเขื่อนแยกจากทาง
หลวงสายกาฬสินธุ์ – มหาสารคามที่กิโลเมตรที่ ๑๐ ประมาณ ๒๖ กิโลเมตร เขื่อนล้าปาวเป็นเขื่อนที่สร้าง
ขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาเป็นเส้นทาง
คมนาคมทางน้้าทางบกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
หาดดอกเกด ซึ่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ปรับปรุงได้อย่างสวยงาม อยู่บริเวณหน้าสัน
เขื่อนล้าปาว และอุทยานสัตว์น้า ซึ่งเป็นศูนย์เพาะปลา รวมจัดเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าด้วย
สวนสะออน (สถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าล้าปาว ) เป็นสวนป่าธรรมชาติอยู่ทางทิศ
เหนือของเขื่อนล้าปาว มีเนื้อที่ประมาณ ๑.๔๒๐ ไร่ สร้างขึ้นเพื่อรักษาป่าธรรมชาติ ปรับปรุงบริเวณให้
สะอาดร่มรื่น ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมแบ่งภายในบริเวณสวนสะออนออกเป็นส่วน ๆ โดยสร้างรั้วตาข่ายล้อมรอบ
แล้วน้าสัตว์ป่าในเมืองไทย ทุกชนิดมาปล่อยไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและศึกษา ตลอดทั้งหาความ
เพลิดเพลินกับธรรมชาติด้วย
แหลมโนนวิเศษ เป็นผืนดินที่ยื่นเข้าไปในบริเวณอ่างเก็บน้้าของเขื่อนล้าปาว ตั้งอยู่ที่ ต้าบล
โนนบุรี อ้าเภอสหัสขันธ์ ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ๓๖ กิโลเมตร เป็นจุดชมพระอาทิตย์อัสดงที่สวยที่สุดใน
จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๕

เกาะมหาราช เป็นสวนสาธารณะ และพักผ่อน อยู่ที่อ้าเภอหนองกุงศรี อยู่ริมฝั่งอ่าง
เก็บน้้าเขื่อนล้าปาวตรงข้ามกับแหลมโนนวิเศษ อ้าเภอสหัสขันธ์ สามารถนั่งเรือหรือแพขนานยนต์ข้ามฟาก
ได้ขณะนี้จังหวัดได้ท้าโครงการพัฒนาถนนรอบเกาะเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
น้าตกแก้งกะอาม อยู่ในเขตบ้านแก้งกะอาม หมู่ที่ ๖
ต้าบลผาเสวย อ้าเภอสมเด็จ
ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เป็นน้้าตกที่ก้าลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะ
น้้าตกเป็นแก่งหินเรียงรายเป็นแนวยาว มีลานหินกว้าง สามารถจัดงานเทศกาลประจ้าปีได้ มีถ้ากว้าง
สามารถเข้าพักผ่อนได้ การเดินทางเข้าชมทิวทัศน์สะดวกทุกฤดูกาล
ผาเสวย ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานในเขตบ้านแก้งกะอาม หมู่ที่ ๖
ต้าบลผาเสวย
เดิมชาวบ้านเรียกว่า “ผารังแร้ง ” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถเสด็จผ่านและเสวยพระกระยาหารกลางวัน จึงเรียกที่ประทับแห่งนั้นว่า
“ผาเสวย ”
ซึ่งมีลักษณะหน้าผาสูงชันตั้งอยู่บนเหวลึก ชาวบ้านเรียกกันว่า “เหวห้าหด” บนหน้าผาเสวยสามารถชม
ทัศนียภาพ และเป็นที่ผักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี ระยะทางห่างจากที่ว่าการอ้าเภอสมเด็จ ๑๗ กิโลเมตร
เส้นทางสายสมเด็จ – สกลนคร
พุทธอุทธยาน “ เกาะแก้วเบญจรัตน์” ตั้งอยู่กลางอ่างเก็บน้้าห้วยสังเคียบ อ้าเภอสมเด็จ
(ห่างจากจังหวัดประมาณ ๔๒ กิโลเมตร) นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังเป็น
ที่ประดิษฐานของพระพุทธสมเด็จชุ่มเย็นมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ หล่อด้วยโลหะทองเหลืองรมด้า จ้าลองจาก
พระพุทธรูปหลวงพ่อองค์ด้า ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์
**************************************

๑๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

๑๗

วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัด คือ
“
มุ่งเป็นเมืองเกษตรก้าวหน้า ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียว
แหล่งท่องเที่ยวน่าชม สังคมน่าอยู่ ”
พันธกิจ (
Mission) จังหวัด คือ
๑.
๒.
๓.
๔.

พัฒนาการเกษตร
พัฒนาผ้าไหมแพรวา
พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
พัฒนาคนและสังคม

เป้าประสงค์รวม ( Objectives) คือ เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างยั่งยืนและมี
เสถียรภาพ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI / Targets) คือ
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในจังหวัด
เป้าหมาย
- การพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด( Strategies) มีเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
เป้าการพัฒนาแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางมาตรการพัฒนาหรือกลยุทธ์จังหวัดในระยะ ๔ ปี โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร

เป้าประสงค์ คือ
๑. เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น
๒. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
๓. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คือ
๑. ร้อยละของเกษตรกรที่น้าความรู้ไปปฏิบัติได้
๒. ร้อยละของจ้านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ต่อจ้านวนแปลง/
ฟาร์ม ที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. ชนิดของสินค้าเกษตรที่มีการเพิ่มมูลค่า
๔. ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นต่อไร่

กลยุทธ์ คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
เพิ่มสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP)
การสร้างมูลค่าเพิ่ม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ

๑๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ การพัฒนาผ้าไหมแพรวา
เป้าประสงค์ คือ
๑. เพิ่มคุณภาพมาตรฐานของผ้าไหมแพรวา
๒. เพิม่ ช่องทางการตลาดสู่สากล
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คือ
๑. จ้านวนผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ้าหน่าย

กลยุทธ์ คือ
๑. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
๒. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ
๓. ส่งเสริมประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพื้นเมือง
๔. การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๕. ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ
๖. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด
๗. การวิจัยและพัฒนาการผลิตผ้าไหมแพรวา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์
๑. การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว ได้มาตรฐานระดับสากล
๒. การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว มีศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น
๓. รายได้จากการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คือ
๑. จ้านวนสินค้าและบริการที่ได้รับรองมาตรฐาน
๒. จ้านวนผู้ประกอบการในสาขาเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
๓. มูลค่าการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาด้านการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
๖. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการให้บริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ คือ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์
๑. คนมีคุณภาพและคุณธรรม
๒. สังคมเข้มแข็งและน่าอยู่

๑๙

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คือ
๑. ระดับผลสัมฤทธิ์ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการรับบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐ
๒. ร้อยละของชุมชนมีความเข้มแข็งผ่านเกณฑ์เมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ คือ
๑. ส่งเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
๓. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคม และคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๖. การส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน
๗. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และสา
ธารณภัย


๒๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

๒๑

วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัด คือ
กาฬสินธุ์น่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียว แหล่งท่องเที่ยวน่าชม ”
พันธกิจ (
Mission) จังหวัด คือ

“

๑. พัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
๒. พัฒนาการเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓. พัฒนาผ้าไหมแพรวา
๔. พัฒนาการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์รวม (Objectives) คือ เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างยั่งยืนและประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI / Targets) คือ
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในจังหวัด
ค่าเป้าหมายร้อยละ ๓
เป้าหมาย
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่านิยม คือ มุ่งมั่นต่อการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว คน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด( Strategies) มีเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
เป้าการพัฒนาแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางมาตรการพัฒนาหรือกลยุทธ์จังหวัดในระยะ ๔ ปี โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ การ พัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สนง.
สาธารณสุขฯ(เจ้าภาพหลัก) และสนง.พาณิชย์ฯ(เจ้าภาพร่วม)

เป้าประสงค์ คือ
๑. ครอบครัวเข้มแข็ง คนมีคุณภาพ สังคมน่าอยู่และรายได้เพิ่มขึ้น
๒. คุณภาพสิ่งแวดล้อมดี

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คือ
๑. ระดับความส้าเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ค่าเป้าหมาย
: ระดับ ๕
๒. ร้อยละของคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐
๓. ระดับความส้าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค่าเป้าหมาย ระดับ ๕

กลยุทธ์ คือ
๑. ส่งเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเพณีและวัฒนธรรม
๒. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล
๓. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน
๔. การบริการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๒๒

๖. การส่งเสริมการมีอาชีพรายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน
๗. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
๘. การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟื้นฟู
ผู้ประสบภัย
๙. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว
๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑๑. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

คือ การพัฒนา การผลิตทางการเกษตร (สนง. เกษตรและ

สหกรณ์)

เป้าประสงค์ คือ
๑. เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น
๒. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
๓. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คือ
๑. ร้อยละของเกษตรกรที่มีความรู้ไปปฏิบัติได้ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๙๐
๒. ร้อยละของจ้านวนแปลง/ฟาร์มที่รับรองมาตรฐาน GAP ต่อจ้านวนแปลง/ฟาร์มที่
ได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๕
๓. ชนิดของสินค้าเกษตรที่มีการเพิ่มมูลค่า ค่าเป้าหมาย : ๓ ชนิด
๔. ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นต่อไร่ (ข้าว มัน อ้อย) ค่าเป้าหมาย : ๒X (X คือ ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง
๓ ปี)

กลยุทธ์ คือ
๑. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
๒. เพิ่มสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP)
๓. การสร้างมูลค่าเพิ่ม
๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร
๕. การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้นตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ การพัฒนาผ้าไหมแพรวา

เป้าประสงค์
๑. เพิ่มคุณภาพมาตรฐานผ้าไหมแพรวา
๒. เพิ่มช่องทางการตลาดสู่สากล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คือ
๑. ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานที่เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๐
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ้าหน่ายผ้าไหมแพรวา ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๒

๒๓

กลยุทธ์ คือ
๑. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและ
ผ้าทอพื้นเมือง
๔. การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม
๕. ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ
๖. ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ
๗. การวิจัยการผลิตและการตลาดผ้าไหมแพรวา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ คือ การพัฒนาการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์
๑. สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนามาตรฐาน
๒. การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีศักยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คือ
๑. จ้านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ๔ แห่ง
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒

กลยุทธ์ คือ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
๒. เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีศักยภาพ
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกประเภท เช่น การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์
เชิงสุขภาพ ฯลฯ
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การพัฒนาด้านการบริการและการท่องเที่ยว
๖. ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ


ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อ นายสุวิทย์ สุบงกฏ อายุ 57 ปี
ประวัติการการศึกษา
-ปริญญาตรี ศศบ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
-ปริญญาโท พบ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-หลักสูตรปลัดอ้าเภอ รุ่นที่ 57

๒๔

-หลักสูตรโรงเรียนนายอ้าเภอ รุ่นที่ 41
-หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 44
ประวัติการรับราชการ
-วันที่เริ่มรับราชการ 27 พฤษภาคม 2520
-ปลัดอ้าเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด
-ผู้ช่วยจ่าจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ
-ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
-เจ้าพนักงานปกครอง กองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง
-ปลัดอ้าเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี
-หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ส่วนบริหารงานก้านัน-ผู้ใหญ่บ้าน กรมการปกครอง
-หัวหน้าฝ่ายข่าว ส่วนปฏิบัติการข่าว กรมการปกครอง
-หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และส่งเสริมวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
-นายอ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
-นายอ้าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
-ผู้อ้านวยการกองกลาง ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
-หัวหน้าส้านักงาน คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
-ผู้อ้านวยการส้านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
-ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
-รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
-รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
-รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
-ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

