คำนำ
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การจัดทาข้อมูลเชิงพื้นที่จังหวัดนี้ เป็นรายงาน
สถานการณ์ ที่ สานั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ไ ด้ จั ด ทาขึ้ น เพื่ อ รวบรวมประมวลข้ อ มู ล
ที่ น่าสนใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 4 ปี และวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ แนวโน้ม ของยุท ธศาสตร์ตามแผนพั ฒ นาจังหวัดดังกล่ าว ด้วยการนาข้อมูล
สารสนเทศมาประกอบการกาหนดผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มี ศั กยภาพ (Product Champion) และ
ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กับ
ตัวแปรที่สาคัญ ที่จะนาไปสู่การกาหนดปัจจัยสู่ความสาเร็จที่เหมาะสมด้วยข้อมูลสารสนเทศ
ตามประเด็นต่างๆ
ส านั กงานสถิ ติจั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ ได้ ด าเนิ น การวิเคราะห์ ข้อ มู ล สถานการณ์
แนวโน้ ม ของยุ ท ธศาสตร์ ต ามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ใน 2 ประเด็ น คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
ในโอกาสนี้ สานักงานสถิติจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถิ ติ
ระดับจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นผลทาให้การวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ แนวโน้มของยุทธศาสตร์จังหวัดสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารพื้นที่ และผู้สนใจ

รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การจัดทาข้อมูลเชิงพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ปี พ.ศ. 2558 - 2561 ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์
เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนา ดังนี้
วิสัยทัศน์ : “กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย และพลังงานทดแทน ผ้าไหมแพรวา
สู่สากล แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม”
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและพลังงานทดแทน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพั ฒ นาผ้ า ไหมแพรวา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP และการ
ท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคน และสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริห ารจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ :
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในภาคเกษตร
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน
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ข้อมูลทั่วไป :
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ตั้งอยู่ท างทิ ศ ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และอยู่ ใน
ตอนกลางของภาค เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 6,946.75 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ 4.4 ล้ า นไร่
ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ลักษณะพื้นที่ตอนบน ได้แก่ บริเวณอาเภอ
ท่าคันโท อาเภอคาม่วง และอาเภอเขาวง ซึ่งเป็นบริเวณแนวเทือกเขาภูพาน มีภูเขาสลับซับซ้อน
และมีที่ราบในบริเวณระหว่างหุบเขาสลับกับป่าทึบ ได้แก่ ป่าดงมูล และป่าดงแม่เผด บริเวณ
ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้าลาธารหล่อเลี้ยงจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สาคัญ ได้แก่ ลาน้าปาว และลาน้าพาน
มีเขื่อนลาปาวเพื่อเก็บกักน้าไว้ใช้ในการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ลักษณะพื้นที่ตอนกลาง
ได้แก่ บริเวณอ าเภอหนองกุงศรี อ าเภอสหั ส ขัน ธ์ อ าเภอสมเด็จอ าเภอห้ ว ยผึ้ ง อ าเภอนามน
อาเภอกุฉินารายณ์ และอาเภอห้วยเม็ก ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับกับป่าโปร่งและ
ทุ่งราบ และสุดท้ายคือลักษณะพื้นที่ตอนล่าง ได้แก่ บริเวณอาเภอยางตลาด อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
อาเภอร่องคา อาเภอกมลาไสย และอาเภอฆ้องชัย ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบต่า เป็นแหล่ง
เพาะปลูกที่สาคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นบริเวณที่รับน้าชลประทานจากโครงการชลประทาน
ลาปาว และมีลาน้าชี ลาน้าพาน ลาห้วย บึง และหนองน้าทั่วไป ในปี 2556 แบ่งการปกครองส่วน
ภูมิภาค ออกเป็น 18 อาเภอ 135 ตาบล 1,584 หมู่บ้าน ประชากร จานวน 984,030 คน
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์กาหนดตาแหน่งการพัฒนา (Positioning) ใน 6 ประเด็น คือ ข้าว
มันสาปะหลัง อ้อย ผ้าไหมแพรวา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม และเส้นทาง EWEC
(East-West Economic Corridor : EWEC) ซึ่ งเป็ น เส้ น ทางระเบี ย งเศรษฐกิจ แนวตะวัน ออกตะวันตก หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “พัฒนาการผลิตทางการเกษตรและพลังงานทดแทน”
เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจร่วมกับสถิติด้านพลังงานทดแทน โดยกาหนด
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ คือ “เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น พัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร และพลังงานทดแทน และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร” ซึ่งมี 10 กลยุทธ์ที่สาคัญ
และ 4 ตัวชี้วัด
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ/ผลผลิตที่สาคัญ คือ กาหนด ข้าว
อ้อย และมันสาปะหลัง เป็นผลิตภัณฑ์ที่สาคัญของจังหวัด (Positioning) และมีการใช้รายงาน
สถิ ติ ท างการระดั บ จั งหวั ด ด้ า นเศรษฐกิ จ ประกอบไปด้ ว ย 4 สาขาที่ ส าคั ญ คื อ สาขาบั ญ ชี
ประชาชาติ สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม และสาขาพลังงานทดแทน ซึ่งมีข้อมูลที่ต้อง
จัดเก็บจานวน 106 ชุด โดยเป็นชุดข้อมูลที่มีการจัดเก็บปกติ 53 ชุด เป็นชุดข้อมูลที่ ต้องมีการ
พั ฒ นา 37 ชุด และเป็น ข้อ มู ล ชุด ที่ ต้ อ งมี การจัด เก็บ เพิ่ ม เติม 16 ชุดข้อ มู ล โดยมี ห น่วยงานที่
รับผิ ดชอบที่ สาคัญ คื อ ศู นย์ วิจัย พื ชไร่จังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด โครงการชลประทาน
จังหวัด สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานการค้าภายใน
จังหวัด สานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงานพาณิชย์จังหวัด และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain : VC)
ต้นน้า : การพัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตรและพลังงานทดแทน
กลางน้า : การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ปลายน้า : การพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Critical Success Factors : CFS) ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพและทัศนคติเกษตรกร ครบทุกด้าน
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตร ที่ทันสมัย ใช้ได้จริง
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดหาแหล่งทุนและปัจจัยการผลิต อย่างพอเพีย ง
ทั่วถึง เป็นธรรม
4. การส่งเสริมการรวมกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน เครือข่าย สหกรณ์ ทางการเกษตร
5. การส่งเสริมการตลาด กระจายทั่วถึง ทุกระดับ
6. การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ในภาคเกษตร อย่างเป็นรูปธรรม
7. การบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเข้มข้น โดยใช้พื้นที่ ชุมชน เป็นฐานการพัฒนาร่วมกัน
8. การส่งเสริมบุคคล ครอบครัว ชุมชน ตาบล ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ด้านการเกษตร
และพลังงานทดแทน
9. วิจัยและพัฒนาสารชีวภาพทดแทนสารเคมี
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แผนภาพที่ 1 : การวิเคราะห์ BGC Matrix ผลิตภัณฑ์เกษตรที่สาคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2554

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
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แผนภูมิที่ 1 : เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี อ้อยโรงงาน และมันสาปะหลัง จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2551 - 2556
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ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
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1) การวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล : ด้านเศรษฐกิจ
เนื้ อ ที่ เพาะปลู ก ข้ า วนาปี อ้ อ ยโรงงาน และมั น ส าปะหลั ง ในจั งหวัด กาฬสิ น ธุ์
มีแนวโน้มการเพาะปลูก ตั้งแต่ปี 2551 – 2556 พบว่า ข้าวนาปี และอ้อยโรงงาน มีการเพาะปลูก
เพิ่มขึ้นมากในช่วงปี 2553 และเริ่มทรงตัวหลังจากปี 2554 ซึ่งมีผ ลมาจากการตลาดของราคา
สิ น ค้ า การเกษตรดั งกล่ าว มี ก ารประกั น ราคาที่ ดี ส่ งเสริม ให้ เกษตรกรมี กาลั งการผลิ ต ที่ ดีขี้ น
ส่งผลให้มีการขยายฐานการผลิตเพิ่มขึ้น ส่วนมันสาปะหลังมีแนวโน้มการเพาะปลูกลดลงแต่ ไม่
ลดลงมากนักยังอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น
ปริมาณผลผลิตอ้อยในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มาที่ ห ดตั ว ร้อ ยละ 7.2 จากการที่ จั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ มี โครงการส่ งเสริ ม การปลู ก อ้ อ ยในที่ น า
ที่ไม่เหมาะสม (การจัดโซนนิ่งพื้นที่ที่เหมาะสม) และถูกบรรจุเข้าเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งเน้นในเรื่องพลังงานทดแทนโดยส่วนหนึ่งก็จะมาจากกากของอ้อย ประกอบกับ
ทางโรงงานน้าตาลมีโครงการสนับสนุนเกษตรกรทั้งด้านวิชาการและวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูก
ทาให้เกษตรกรยังคงปลูกอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 1 : การประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2556 - 2557
(ณ เดือนธันวาคม 2556)
รายการ

2555

2556

2557f

เฉลี่ย
ช่วง
1) ปริมาณผลผลิตข้าว (ร้อยละต่อปี)
-44.8 15.7
30.0
25.0 – 35.0
2) ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลัง (ร้อยละต่อปี) 100.4 -38.0
7.7
6.0 – 10.0
3) ปริมาณผลผลิตอ้อย (ร้อยละต่อปี)
179.8 -7.2
4.7
4.0 – 5.0
4) ราคาข้าวเฉลี่ย (บาทต่อตัน)
13,431 14,615
14,615 15,345 – 15,638
5) ราคามันสาปะหลังเฉลี่ย (บาทต่อกิโลกรัม)
2.37
2.57
2.68
2.65 – 2.70
6) ราคาอ้อยโรงงาน (บาทต่อตัน)
988
938
900
891 - 909
ที่มา : กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ : E = Estimate =การ
ประมาณการ F = Forecast = การพยากรณ์
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แผนภูมิที่ 2 : ปริมาณผลผลิตอ้อย ปี พ.ศ. 2549 - 2557

ที่มา : ข้อมูลจากการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

แผนภูมิที่ 3 : ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย : อ้อย ปี พ.ศ. 2549 - 2557

ที่มา : ข้อมูลจากการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
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แผนภูมิที่ 4 : ปริมาณผลผลิตข้าว ปี พ.ศ. 2549 - 2557

ที่มา : ข้อมูลจากการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

แผนภูมิที่ 5 : ราคาที่เกษตรกรขายได้ : ข้าว ปี พ.ศ. 2549 - 2557

ที่มา : ข้อมูลจากการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
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แผนภูมิที่ 6 : ปริมาณผลผลิตข้าว ปี พ.ศ. 2549 - 2557

ที่มา : ข้อมูลจากการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

แผนภูมิที่ 7 : ปริมาณผลผลิตข้าว ปี พ.ศ. 2549 - 2557

ที่มา : ข้อมูลจากการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “การพัฒนาผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์ OTOP และการ
ท่ อ งเที่ ย ว” เป็ น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ใช้ ข้ อ มู ล สถิ ติ ท างเศรษฐกิ จ โดยก าหนดเป้ า ประสงค์
ยุทธศาสตร์ คือ “เพิ่มคุณภาพมาตรฐานผ้าไหมแพรวาและผลิตภัณฑ์ OTOP และเพิ่มช่องทาง
การตลาดสู่สากล” ซึ่งมี 7 กลยุทธ์ที่สาคัญ และ 4 ตัวชี้วัด กาหนด ผ้าไหมแพรวา เป็นผลิตภัณฑ์
ที่สาคัญของจังหวัด (Positioning)
ในยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 มี ป ระเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคั ญ /ผลผลิ ตที่ ส าคั ญ คื อ กาหนด
ผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณ ฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม เป็นผลิตภัณ ฑ์ที่สาคัญ ของ
จังหวัด (Positioning) และมีการใช้รายงานสถิติทางการระดับจังหวัดด้านเศรษฐกิจประกอบไป
ด้ ว ย 3 สาขาที่ ส าคั ญ คื อ สาขาบั ญ ชี ป ระชาชาติ สาขาการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า และสาขา
อุตสาหกรรม ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องจัดเก็บจานวน 54 ชุด โดยเป็นชุดข้อมูลที่มีการจัดเก็บปกติ 35 ชุด
เป็นชุดข้อมูลที่ต้องมีการพัฒนา 11 ชุด และเป็นข้อมูลชุดที่ต้องมีการจัดเก็บเพิ่มเติม 8 ชุดข้อมูล
โดยมี หน่ วยงานที่ รับ ผิ ดชอบที่ ส าคั ญ คื อ ส านั กงานท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า กลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์
สานักงานจังหวัด แขวงการทางจังหวัด สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัด สานักงานตารวจภูธรจังหวัด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด และสานักงานพาณิชย์จังหวัด
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain : VC)
ต้นน้า : การผลิต : พัฒนากระบวนการผลิต) โดยมีโครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
กิจการผ้าไหมแพรวาและ OTOP พัฒ นาคุณภาพเส้นไหมและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พัฒ นาความรู้ด้านการสื่อสารภาษาสากล เสริมสร้างทักษะ
ขีดความสามารถการขาย
กลางน้า : การแปรรูป : พัฒนาแปรรูปผลิตภัณ ฑ์ โดยมีโครงการยกระดับ OTOP
ผ้าไทยด้วยเทคโนโลยีนาโน พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แพรวาและ OTOP เพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ผ ลิต/ผู้ประกอบการ ส่ งเสริมให้นักเรีย นเรียนรู้การทอ
ผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพื้นเมือง
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ปลายน้า : การตลาด : พัฒนาการตลาด โดยมีโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาและ OTOP ส่งเสริมช่องทางการตลาดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และ E-Commerce ประกวดผ้าไหมแพรวาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ แข่งขันการสร้าง Ideas
จากของขวัญ OTOP ส่งเสริม และพั ฒ นาการตลาดสินค้า/บริการจังหวัดกาฬสินธุ์สู่ ประชาคม
อาเซียน ประชาสัมพันธ์ยกระดับผ้าไหมแพรวาสู่สากล
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Critical Success Factors : CFS) ดังนี้
1. มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้าผ้าไหมแพรวา
2. ยกระดับผ้าไหมแพรวาและผลิตภัณฑ์ OTOP
3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP
4. จัดงานมหกรรมผู้ไทยนานาชาติ
5. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ
6. มีหมู่บ้านเชิงอนุรักษ์
7. บูรณาการความร่วมมือส่งเสริมและบริการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แผนภูมิที่ 8 : ยอดจาหน่ายผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2551 - 2556
ิ ์ พ.ศ. 2551 -2556
ยอดจาหน่ายผ้าไหมแพรวา จ ังหว ัดกาฬสนธุ
120,000,000

108,666,464

89,651,311

115,048,142

100,000,000
80,000,000
54,718,450

60,000,000

59,956,569

30,201,824

40,000,000
20,000,000
0
2551

2552

2553

2554

2555

2556

พ.ศ. /อาเภอ

ิ ธุ ์
อ.เมือ งกาฬสน

อ.สห ัสข ันธ์

อ.คาม่วง

อ.สมเด็จ

ั
อ.สามชย

ิ ธุ ์
จ.กาฬสน

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)
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แผนภูมิที่ 9 : จานวนผู้มาเยี่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2552 - 2554
จำนวนผู้มำเยีย่ มเยือนและรำยได้ จำกกำรท่องเทีย่ ว จังหวัดกำฬสิ นธุ์ พ.ศ. 2552 - 2554
516,587

500,000

คน

400,000

394,820

695

700
600
500

300,000
200,000

424,109

800

400

418

300

327

200

100,000

รายได้ (ล้านบาท)

600,000

100

-

2,552

2,553

ผู้มาเยีย่ มเยือ น (คน)

2,554

รายได้ จากการท่ อ งเที่ ยว (ล้ านบาท)

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)

แหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิงอนุ รักษ์ และวัฒ นธรรมของจังหวัดกาฬสิน ธุ์ที่ น่าสนใจ ได้แก่
พิพิ ธภัณ ฑ์สิรินธร (ไดโนเสาร์) ศิ ลปวัฒ นธรรมหมู่ บ้านวัฒ นธรรมบ้านโคกก่อ ง อ.กุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
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ทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้จัดทา
ยุทธศาสตร์สาคัญ 6 ประเด็น ซึ่งให้ความสาคัญกับการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ในส่ วนของยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระดับ พื้ น ที่ ของส านั กงานสถิ ติ
แห่งชาติที่แบ่งออกเป็น 3 ด้าน โดยมีรายการข้อมูลหรือสถิติทางการที่สาคัญจาเป็นต่อการพัฒนา
พื้ น ที่ 21 สาขา ครอบคลุ ม ทั้ งเรื่ อ ง เศรษฐกิ จ สั งคม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เช่นเดียวกัน และในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนานั้น ในกระบวนการจัดทาได้มีการทบทวนและนาแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และวาระแห่งชาติต่างๆ ใช้ประกอบในการกาหนดทิศทาง การพัฒนา
พื้นที่แล้วด้วยดังนั้น การพัฒนาข้อมูลให้มีเพียงพอ จึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะช่วยตอบสนองในการ
จัดทาแผนหรือการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่นั้นๆ ได้
รายงานสถานการณ์การจัดทาข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดนี้เป็นรายงานสถานการณ์
ที่สานักงานสถิติจังหวัดได้จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมประมวลข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั งหวั ด 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สถานการณ์
แนวโน้ ม ของยุ ท ธศาสตร์ ต ามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ดั ง กล่ า ว ด้ ว ยการน าข้ อ มู ล สารสนเท ศ
มาประกอบการกาหนดผลิตภัณ ฑ์ที่สาคัญ และห่วงโซ่คุณ ค่ า และการวิเคราะห์ความสัมพั นธ์
ระหว่างประเด็นยุ ทธศาสตร์กับตัวแปรที่ สาคัญ ที่จะนาไปสู่ การกาหนดปัจจัยสู่ค วามสาเร็จที่
เหมาะสมด้วยข้อมูลสารสนเทศ
รายงานนี้จึงเป็นการแสดงชุดข้อมูลที่สาคัญ จาเป็นและเพียงพอต่อการตัด สินใจ
สาหรับการจัดท าแผนยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) รวมทั้งข้อมูล
รายละเอียด (Profile) ใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ เชื่อ มโยงยุท ธศาสตร์ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สู่ยุ ท ธศาสตร์
เชิงพื้นที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยรายการสถิติ 11 สาขา คือ สาขาบัญชีประชาชาติ สาขา
เกษตรและประมง สาขาอุตสาหกรรม สาขาพลัง งาน สาขาการค้าและราคา สาขาขนส่ง และ
โลจิสติกส์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา สาขาการเงิ น
การธนาคารและประกันภัย สาขาการคลัง และสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านสังคม ประกอบด้วยรายการสถิติ 9 สาขา คือ สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร
และเคหะ สาขาแรงงาน สาขาการศึ กษา สาขาศาสนาศิลปะ วัฒ นธรรม สาขาสุขภาพ สาขา
สวัสดิการสังคม สาขาหญิงและชาย สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน และยุติธรรม ความ
มั่นคง การเมืองและการปกครอง
ด้านทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยรายการสถิติ 1 สาขา คื อ
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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2) การวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล : ด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ” เป็นประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ใช้ข้อมูลสถิติทางด้านสังคม โดยกาหนดเป้าประสงค์ยุท ธศาสตร์ คือ “ครอบครัวเข้มแข็งคนมี
คุณภาพ สังคมน่าอยู่ และรายได้เพิ่มขึ้น” ซึ่งมี 5 กลยุทธ์ที่สาคัญ และ 3 ตัวชี้วัด
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ/ผลผลิตที่สาคัญ คือ กาหนดให้
ครอบครัวเข้มแข็ง คนมีคุณภาพ สังคมน่าอยู่ และรายได้เพิ่มขึ้น และสัดส่วนคนจนลดลง สัดส่วน
ผู้อยู่ในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย/คนเพิ่มขึ้น ค่า O-Net ม.3 เพิ่มขึ้น
สถานพยาบาลรับรอง HA เพิ่มขึ้น ลดปัญหาโรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง อัตราทารกตาย
ลดลง เป็นกาหนด โครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี เป็นประเด็นที่สาคัญของจังหวัด และมีการใช้รายงาน
สถิติทางการระดับจังหวัดด้านสังคม ประกอบไปด้วย 4 สาขาที่สาคัญ คือ สาขาประชากรและ
เคหะ สาขาแรงงาน สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน และสาขาการศึกษา ซึ่งมีข้อมูลที่ต้อง
จัดเก็บจานวน 76 ชุด โดยเป็นชุดข้อ มูลที่ มีการจัดเก็บปกติ 49 ชุด เป็นชุดข้อมู ลที่ ต้องมีการ
พัฒนา 27 ชุด ส่วนข้อมูลชุดที่ต้องมีการจัดเก็บเพิ่มเติมไม่มี โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่สาคัญ
คือ สานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานวัฒ นธรรมจังหวัด สานักงา น
สาธารณสุขจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1-3 สานักงานเขตมัธยมที่ 24 ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สานักงานตารวจภูธรจังหวัด แขวงการทางจังหวัด
สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สานักงานไฟฟ้าจังหวัด สานักงาน
โทรศัพท์จังหวัด
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain : VC)
ต้นน้า : ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน
กลางน้า : เสริมสร้างการจัดสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุม
อย่างทั่วถึง
ปลายน้า : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสานึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
16

ปัจจัยความสาเร็จ : (Critical Success Factors : CFS) ดังนี้
1. การบูรณาการทรัพยากรและความร่วมมือภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน เชิงพื้นที่
(ABC)
2. การสร้า งสั งคมคุ ณ ธรรม “คนกาฬสิ น ธุ์มี น้ าใจไม่ ทิ้ งกั น ” และความเข้ม แข็ ง
กองทุนชุมชน
3. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
4. ส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิของประชาชน
5. พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างเสริมรายได้ของประชาชน
6. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไปสู่มาตรฐานทั้งระบบ
7. พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
8. มีถนนลาดยาง สะพาน เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
แผนภูมิที่ 10 : จานวนผู้ป่วยใน 3 อันดับแรก จาแนกตามโรค ปี พ.ศ. 2550 - 2555
จานวนผูป
้ ่ วยใน 3 อนด
ั ับแรก จาแนกตามโรค พ.ศ. 2550 - 2555

30,000
20,000
10,000
0
2550

2551

2552

2553

2554

2555

19 - ความผิ ดปกติเกีย่ วกับต่อมไร้ ท่อ
18 - โรคเบาหวาน
32 - โรคความดันโลหิตสูง
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)
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แผนภูมิที่ 11 : จานวนคดีจาแนกตามคดีทเี่ กิดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2553 - 2555
จำนวนคดีจำแนกตำมคดีทเี่ กิด จัง หวัดกำฬสินธุ์ พ.ศ. 2553 - 2555
311

ปี / พ.ศ.

2555

224

46

2554

19

2553

274

200

255
269

21

คดี
0
คดีอุ กฉกรรจ์ และสะเทื อนขวัญ

50

100

150

200

250

คดีประทุ ษร้ ายต่ อชี วติ ร่ างกาย

300

350

คดีประทุ ษร้ ายต่ อทรัพย์

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)

แผนภูมิที่ 12 : จานวนแรงงานจาแนกตามอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2552 - 2555
จา
นวนแรงงานจา
แนกตามอุตสาหกรรมจงห
ั วดั กาฬสนิ ธุพ
์ .ศ.2552-2555

ปี /พ.ศ

2555
2554
2553
2552

แรงงาน

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
แรงงานภาคเกษตร

แรงงานในภาคอุตสาหกรรม

แรงงานในภาการค้า

แรงงานในภาคบริการ

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)
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แผนภูมิที่ 13 : อัตราการว่างงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2552 - 2557
อัตราการว่างงานจังหวัดกาฬสิ นธุ์ พ.ศ. 2552 - 2557
0.70

0.60

0.60

ร้ อยละ

0.50
0.40

0.30

0.30

0.27

0.20

0.20
0.10

0.10

0.10

0.00
2552

2553

2554

2555

2556

2557

ปี / พ.ศ.

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)

ตารางที่ 2 : สถานภาพแรงงานในจังหวัด ปี พ.ศ. 2553 – 2556
สถานภาพแรงงาน
กาลังแรงงานรวม
ผู้มีงานทา
ที่ไม่มีการศึกษา
ที่มีการศึกษาระดับประถม
ที่มีการศึกษาระดับมัธยมต้น
ที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมปลาย
ที่มีการศึกษาระดับอาชีวะ
ที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แรงงานในภาคเกษตร
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม
แรงงานในภาคการค้า
แรงงานในภาคบริการ
แรงงานในระบบ
แรงงานนอกระบบ

71.14
100.0
1.00
38.39
29.72

พ.ศ.
ร้อยละ
2554
587.70 72.91
585.30 100.00
1.70
0.29
235.60 40.25
191.30 32.68

พ.ศ.
2555
579.14
569.60
0.60
224.90
184.20

หน่วย : พันคน
พ.ศ.
ร้อยละ
ร้อยละ
2556
71.20 587.70 70.09
100.00 571.15 100.00
0.11
1.23
0.22
39.48 319.43 55.88
32.34 86.68 15.17

82.98

14.23

71.38

12.20

88.30

15.50

86.68

15.23

15.25
76.93
335.83
12.35
114.90
43.95
94.13
503,47

2.69
13.57
59.16
2.18
20.24
7.74
15.75
84.25

12.03
73.23
316.88
25.30
134.35
47.68
110.60
498,62

2.06
12.51
53.92
4.30
22.86
8.11
18.15
81.85

16.10
55.50
305.77
23.63
125.53
58.63
114.83
489.75

2.83
9.74
52.80
4.15
21.68
10.12
18.99
81.01

10.38
66.75
314.84
80.58
80.83
93.83
103.38
494.90

1.82
11.68
55.00
14.10
14.14
16.41
17.28
82.72

พ.ศ.
2553
567.70
567.00
5.65
217.68
168.51

ร้อยละ

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
19

สภาพแรงงานในจังหวัด ปี 2553 – 2556 ด้านกาลังแรงงานรวม พบว่า มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น จานวน 20,000 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 จากจานวน 567,700 คน เป็นจานวน 587,700
คน สาหรับผู้มีงานทาเพิ่มขึ้นจานวน 20,400 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 จากจานวน 549,200 คน
เป็ น จ านวน 569,600 คน โดยเมื่ อ พิ จ ารณาตามระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า แรงงานส่ ว นใหญ่
จบการศึ กษาระดับประถมศึ กษา มี อัตราส่ วนร้อ ยละ 39.48 รองลงมาเป็นระดับมั ธยมศึ กษา
ตอนต้น ร้อยละ 32.34 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 15.50 ตามลาดับ ในปี 2556
แรงงานในภาคเกษตร เพิ่มขึ้นจาก จานวน 292,900 คน เป็น จานวน 305,770 คน แรงงานใน
ภาคอุ ต สาหกรรมเพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 8,530 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.42 จากจ านวน 15,100 คน
เป็นจานวน 23,630 คน แรงงานในภาคการค้า เพิ่มขึ้นจานวน 16,270 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90
จากจานวน 109,260 คน เป็นจานวน 125,530 คน แรงงานในภาคบริการ เพิ่มขึ้นจานวน 3,390
คน คิ ดเป็นร้อยละ 0.22 จากจานวน 54,700 คน เป็นจานวน 58,630 คน แรงงานในระบบ
เพิ่มขึ้นจานวน 11,440 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 จากจานวน 103,390 คน เป็นจานวน 114,830
คน แรงงานนอกระบบเพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 25,590 คน จากจ านวน 464,160 คน เป็ น จ านวน
489,750 คน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แรงงานจะอยู่นอกระบบแรงงาน
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3) การวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ” เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลสถิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดเป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ คือ “อนุรักษ์ฟื้ นฟูทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความมั่นคงด้านพลังงาน”
ซึ่งมี 4 กลยุทธ์ที่สาคัญ และ 4 ตัวชี้วัด กาหนดการบริหารจัดการน้า เป็นประเด็นที่สาคัญของ
จังหวัด
ในยุทธศาสตร์ที่ 4 มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ/ผลผลิตที่สาคัญ คือ กาหนดให้
การอนุรักษ์และฟื้ นฟู แหล่ งทรัพ ยากรธรรมชาติ การควบคุ มป้องกันปัญ หามลพิ ษสิ่งแวดล้อ ม
การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม การเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิ อากาศ กาหนดการบริหารจัดการน้า เป็นประเด็นที่ สาคัญ ของจังหวัด และมีการใช้
รายงานสถิติทางการระดับจังหวัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบไปด้วย 1 สาขาที่สาคัญ คือ
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องจัดเก็บจานวน 26 ชุด โดยเป็นชุด
ข้อมูลที่มีการจัดเก็บปกติ 15 ชุด เป็นชุดข้อมูลที่ต้องมีการพัฒนา 11 ชุด ส่วนข้อมูลชุดที่ต้องมี
การจัดเก็บเพิ่มเติมไม่มี โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่สาคัญ คือ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โครงการชลประทานจังหวัด สานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่ทาการปกครองจังหวัด
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain : VC)
ต้นน้า : การเตรียมกล้าไม้ : การเพาะชากล้าไม้เตรียมปลูกป่า
กลางน้า : การปลูกป่า : การปลูกป่าพื้นที่อนุรักษ์ เสื่อมโทรม พื้นที่อื่นๆ
ปลายน้า : การบารุงรักษา : การบารุงรักษาป่าปลูก
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ปัจจัยความสาเร็จ : (Critical Success Factors : CFS) ดังนี้
1. การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
2. การควบคุมป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
3. การส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การมี ส่ วนร่ วมของทุ ก ภาคส่ วนเพื่ อ การบริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
4. การเตรี ย มความพร้ อ ม เพื่ อ รั บ มื อ ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแป ลง สภาพ
ภูมิอากาศ
แผนภูมิที่ 14 : พื้นที่จังหวัด/การเกษตร/มีศกั ยภาพชลประทาน/รับประโยชน์ชลประทาน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2556

ไร่

พื้นทีจ่ ังหวัด/กำรเกษตร/มีศักยภำพชลประทำน/รั บประโยชน์ชลประทำน
จังหวัดกำฬสิ นธุ์ พ.ศ. 2556

6,000,000

4,341,716

4,000,000

2,701,256
984,386

2,000,000
-

พื้นทีจ่ ังหวัด (ไร่ )
พื้นทีม่ ีศักยภำพชลประทำน

1

493,866

พื้นทีท่ ำกำรเกษตร(ไร่ )
พื้นทีร่ ั บประโยชน์ชลประทำน

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)

22

แผนภูมิที่ 15 : จานวนหมู่บ้านและครัวเรือนทีป่ ระสบปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2554 - 2556
จานวนหมู่บ้านและครั วเรื อนทีป่ ระสบปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2554-2556

หมู่บ้าน

1,500
1,000

111,000

133,682

129,794

1,304

1,510

1,159

150,000
100,000

ครัวเรือน

2,000

50,000

500
-

2554
หมู่บ้าน

2555

2556
ครั วเรื อน

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)

จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ มี ป ริ ม าณน้ าไหลผ่ า นจั ง หวั ด โดยเฉลี่ ย จ านวน 4,125.67 ล้ า น
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ปัจจุบันมีโครงการชลประทานที่สามารถเก็บกักน้าได้รวมจานวน 2,074.728
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแบ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 1 โครงการ เก็บกักน้าได้จานวน
1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขนาดกลาง 18 โครงการ เก็บกักน้าได้รวมจานวน
88.372 ล้านลูกบาศก์เมตร และโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 17 โครงการ
เก็บกักน้าได้รวมจานวน 5.906 ล้านลูกบาศก์เมตร
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ปริ มาณนา้ ในอ่ างเก็บนา้ จาแนกตามขนาดอ่ างเก็บนา้ จังหวัดกาฬสิ นธุ์
พ.ศ. 2552-2555
2,500
6
5.906
5.906
5.9
1,980
1,980
2,000
5.8
1,430
5.7
1,430
1,500
1,000
500
-

5.406

5.406
88.3

88.3
2552

2553

อ่างเก็บนา้ ขนาดใหญ่ อ่างเก็บนา้ ลาปาว

อ่างเก็บนา้ ขนาดกลาง

88.3
2554

88.3
2555

5.6
5.5
5.4
5.3
5.2
5.1

ล้าน ลบ.ม.

ล้ าน ลบ.ม.

แผนภูมิที่ 16 : ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้า จาแนกตามขนาดอ่างเก็บน้าจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2552 - 2555

ปี /พ.ศ.

ปริ มาณนา้ โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ที่มา: โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่ทั้งหมด จานวน 4,341,716 ไร่ ประเภทป่ามี 4 ลักษณะ คือ
ป่าดิบแล้ง, ป่าเต็งรัง, ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 14 ป่า เนื้อที่
1,144,572 ไร่ คงมีพื้นที่สภาพป่าไม้ จานวน 740,460 ไร่ หรือประมาณ ร้อยละ 10.84 ของพื้นที่
ทั้งหมดของจังหวัด ดังนี้
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ตารางที่ 3 : แสดงพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2555
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชนิดป่า
(ป่าสงวน
แห่งชาติ)

ป่า
ป่า
อนุรักษ์ เศรษฐกิจ

ป่าดงระแนง
ป่าดงแม่เผด
ป่าดงบังอี่แปลง 1
ป่าดงหมู
ป่าดงห้วยฝา
ป่านาจารดงขวาง
ป่าโคกกลางหมื่น
ป่าดงนามน
ป่าแก้งกะอาม
ป่าดงด่านแย้
ป่าภูพาน
ป่าภูโหล่ย
ป่าดงมูล
ป่าดงบังอี่แปลง 2
รวม

45,857 23,518
29,500 84,575
6,495
5,575
85,825 2,250
91,725 18,743
912
36,563
14,918
11,925
625
78,050 10,512
64,705 12,013
189,968 23,800
9,287 29,150
65,878 182,131
2,850
682,977 444,373

พื้นที่ป่า
มอบให้
รวม
พื้นที่
ส.ป.ก.
พื้นที่ป่า
ป่า
เหมาะกับ
รวม
(ไร่)
ทั้งหมด
ถาวร
การเกษตร
69,375 20,606.25 69,375
5,300
119,375 83,724.75 119,375
131
12,201
5,450.00
12,031
479
88,554
1,856.25
88,075
3,075 113,543 35,730.75 110,468
665
38,140 30,313.50 37,475
14,918 14,918.00 14,918
12,550
625.00
12,550
2,162 90,724
9,202.00
88,562
1,202 77,920 11,758.99 76,629
1,075 13,299 228,142 22,748.75 214,843
466
38,903 21,493.75 38,437
10,957 7,616 266,582 187,319.05 258,984
2,850
2,850
17,332 29,095 1,173,777 445,747.04 1,144,572

ที่มา : สานักงาานัทรกพยางรธรรมชาติและสิ่าแวดล้อมจกาหวกดงาฬสินัธุ์

คุณภาพน้า : แม่นัาลาปาวเป็นัลานัาสายหลกงขอาจกาหวกดงาฬสินัธุ์ เป็นัลานัาที่ให้
คุณประโยชนั์อนักนัต์ ทกางารเงษตร ปศุสกตว์ และประมา แต่ง็ยกาให้โทษแง่ผู้ที่อยู่บริเวณที่ราบลุ่ม
ขอาจกาหวกดอยู่ไม่นั้อย ซึ่าลานัาสายนัีเป็นัแหล่านัาที่ใช้ประโยชนั์ทกางารอุปโภค และบริโภคขอา
ประชางรในัท้อาที่จกาหวกดงาฬสินัธุ์ รวมทกา งิจงรรมต่าาๆ อีงมางมาย ซึ่าจาเป็นัที่จะต้อาช่วยงกนั
ดูแลรกงษาลานัาสายนัีให้มีความใส สะอาดและปราศจางปัญหาต่าาๆ อีงด้วย งารที่จะให้ลานัา
มีคุณภาพที่ดีได้ ต้อาเงิดจางความร่วมมือร่วมใจร่วมรกงษาขอาราษฎรในัท้อาที่นักนัด้วย ผลการ
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ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ าล าปาว ล าปาวน้ อ ย และล าน้ ายั ง จั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ จ านวน 3 แม่ น้ า
รวม 12 พื้นที่ พบว่า มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 75 (จานวน 9 พื้นที่ คือ ลาน้าปาว
ลาน้ายัง) อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 25 (จานวน 3 พื้นที่ คือ ลาปาวน้อย) โดยไม่มีบริเวณใด
อยู่ ในเกณฑ์ ดี ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบการเปลี่ ยนแปลงคุ ณ ภาพน้าแหล่ งน้าของจังหวัด
กาฬสินธุ์มาอย่างต่อเนื่อง พบว่า คุณภาพน้ามีแนวโน้มของการที่คุณภาพน้าดีลดลง เนื่องจากมี
การรับน้าที่ปนเปื้อนจากกิจกรรมในพื้นที่การเกษตร การเลี้ยงกุ้ง สัตว์น้าต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนที่มี
ของเสี ย ขยะต่ า งๆ เพิ่ ม มากขึ้ น รวมทั้ ง มี อุ ต สาหกรรมผลิ ต แป้ ง มั น ที่ อ ยู่ ใกล้ กั บ แหล่ ง น้ า
เป็นลักษณะเดียวกับในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พ อใช้ พบว่า คุณภาพน้าแม่น้า
ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสัมพันธ์และผันแปรกับสภาพการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
ปริมาณน้า การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้น จึงพบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าจากในช่วง
อดีตที่ ผ่ านมาที่ อ ยู่ในเกณฑ์ ดี (ล าปาว) หรือมี คุ ณ ภาพน้าตามเกณฑ์ มาตรฐานฯ ประเภทที่ 2
แต่ในช่วงปัจจุบันนี้คุณภาพน้าลดระดับลงมาอยู่ในประเภทที่ 3 หรืออยู่ในเกณฑ์พอใช้
แผนพั ฒ นาจังหวัดกาฬสิ น ธุ์ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) ได้ก าหนดวิสั ย ทั ศ น์ เพื่ อ
กาหนดทิศทางการพัฒ นา คือ “กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย และพลังงาน
ทดแทน ผ้าไหมแพรวาสู่สากล แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม” และมีเป้าประสงค์ คือ
สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่ ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภาคเกษตร
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง และอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน มีเป้าหมายการพัฒนา
เพื่อให้ ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
โดยยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 “การพั ฒ นาคนและสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ” เป็ น ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลสถิติทางด้านสังคม โดยกาหนดเป้าประสงค์ยุท ธศาสตร์ คือ “ครอบครัว
เข้มแข็งคนมีคุณ ภาพสังคมน่าอยู่ และรายได้เพิ่ มขึ้น ” ซึ่งมี 5 กลยุท ธ์ที่สาคัญ และ 3 ตัวชี้วัด
กาหนดโครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี – คนดี สุขภาพดี รายได้ดี - เป็นประเด็นที่สาคัญของจังหวัด
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ผลผลิตที่สาคัญ คือ กาหนดให้ครอบครัวเข้มแข็งคนมีคุณภาพ
สังคมน่าอยู่ และรายได้เพิ่มขึ้น และสัดส่วนคนจนลดลง สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น
จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย/คนเพิ่มขึ้น ค่า O-Net ม.3 เพิ่มขึ้น สถานพยาบาลรับรอง HA เพิ่มขึ้น
ลดปัญ หาโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง อัตราทารกตายลดลง ใช้รายงานสถิติทางการระดับ
จังหวัดด้านสังคม ประกอบด้วยรายการสถิติ 9 สาขา คือ สาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและ
เคหะ สาขาแรงงาน สาขาการศึกษา สาขาศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม สาขาสุขภาพ สาขาสวัสดิการ
สังคม สาขาหญิงและชาย สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน และสาขายุติธรรม ความมั่นคง
การเมืองและการปกครอง ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องจัดเก็บจานวน 81 ชุด โดยเป็นชุดข้อมูลที่มีการจัดเก็บ
ปกติ 42 ชุด เป็นชุดข้อมูลที่ต้องมีการพัฒนา 13 ชุด ชุดข้อมูลที่ต้องมีการจัดเก็บเพิ่มเติม 26 ชุด
โดยมี ห น่ วยงานที่ รับ ผิ ด ชอบที่ ส าคั ญ คื อ ส านั กงานพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
สานักงานวัฒ นธรรมจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา 1-3
ส านั ก งานเขตมั ธ ยมที่ 24 ศู น ย์ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานจั ง หวั ด ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
สานักงานตารวจภูธรจังหวัด สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ” เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลสถิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดเป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ คือ “อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความมั่นคงด้านพลังงาน” ซึ่งมี
4 กลยุท ธ์ที่ สาคัญ และ 4 ตัวชี้วัด กาหนดการบริหารจัดการน้าเพื่ อการเกษตรเป็นประเด็นที่
สาคัญของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์/ผลผลิตที่สาคัญ คือ กาหนดให้การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใช้รายงานสถิติ
ทางการระดั บ จั งหวัด ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ ประกอบไปด้ ว ย 1 สาขาที่ ส าคั ญ คื อ สาขา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้อมูลที่ต้องจัดเก็บจานวน 26 ชุด โดยเป็นชุดข้อมูลที่มีการ
จัดเก็บปกติ 10 ชุด เป็นชุดข้อมูลที่ต้องมีการพัฒนา 1 ชุด ชุดข้อมูลที่ต้องมีการจัดเก็บเพิ่มเติม 15
ชุด โดยมี หน่ วยงานที่ รับ ผิ ดชอบที่ ส าคั ญ คื อ ส านักงานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวั ด โครงการชลประทานจังหวัด สานักงานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด เป็นต้น
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ความสัมพันธ์
ในปี 2556 มีประชากรทั้งสิ้น 984,030 คน เป็นชาย 490,074 คน คิดเป็นร้อยละ
49.8 เป็นหญิง 493,956 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 แยกเป็นประชากรในเขตเทศบาล 298,029
คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 ประชากรนอกเขตเทศบาล 686,001 คน คิดเป็นร้อยละ 69.7 มีจานวน
บ้าน/ครัวเรือนทั้ งสิ้น 276,497 ครัวเรือน แยกเป็นในเขตเทศบาล 92,133 ครัวเรือน คิ ดเป็น
ร้อยละ 33.3 นอกเขตเทศบาล 184,364 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 66.7 โดยมีประชากรที่อยู่ใน
กาลังแรงงาน 587,700 คน คิดเป็นร้อยละ 70.09 มีงานทา 571,150 คน คิดเป็นร้อยละ 97.18
ของกาลังแรงงานรวม เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม 314,840 คน คิดเป็นร้อยละ 55 แรงงาน
ในภาคอุ ต สาหกรรม 80,580 คน คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 14.10 แรงงานในภาคการค้ า 80,830 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.14 แรงงานในภาคบริการ 93,830 คน คิดเป็นร้อยละ 16.41 และเป็นแรงงาน
ในระบบ 103,380 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 17.28 เป็ นแรงงานนอกระบบ 494,900 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 82.72 และมีผู้ว่างงาน 6,662 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27 โดย ปี 2555 ประชากรมีรายได้
เฉลี่ ย ต่อคนต่อ ปี 52,204 บาท (อยู่ในอั นดับ 16 ของพื้ น ที่ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ จาก 20
จังหวัด และอันดับที่ 72 ของประเทศจาก 77 จังหวัด) มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 48,779
ล้ านบาท มี ผู้ ป่วยใน 166,162 ราย โดยเป็ น โรคความดัน โลหิ ตสู ง 9,357 ราย โรคเบาหวาน
9,723 ราย ผู้ป่วยนอก 3,094,950 ราย ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อกาหนดห่วงโซ่ คุณค่า
และปัจจัยสู่ความสาเร็จที่ สาคัญ พบว่า การลดปัญหาการว่างงานในพื้นที่ จานวนแรงงานทั้งสิ้น
จานวนผู้ว่างงาน ปริมาณน้าในเขตชลประทานทั้งสิ้น จานวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบอุทกภัย
จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการอนุรัก ษ์ฟื้นฟู เป็นตัวแปรที่สาคัญในการเลือกห่วงโซ่ คุณค่า จึงมีการ
กาหนดสมการความสัมพันธ์ กาฬสินธุ์ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และการบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตร ดังนี้
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สมการความสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ : กาฬสินธุ์ 3 ดี –คนดี สุขภาพดี รายได้ดีและการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
Y
“กาฬสินธุ์
3 ดี และ
X1
บริหารจัดการ
น้าเพื่อ
การเกษตร”
ความอยู่ดีมสี ุข ส่งเสริม
ของประชาชน พัฒนา
อาชีพ/
การมี
งานทา/
รายได้

+

X2

ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน

+

X3

การพัฒนา
เมืองและชุมชน
ให้น่าอยู่
มีระบบ
สาธารณูปโภค
ที่ดี

+

X4

พัฒนาและ
ปรับปรุง
แหล่งน้าเพือ่
การเกษตรฯ
อุตสาหกรรม
และชุมชน

+

X5

จัดระบบ
บริหาร
จัดการน้า
แบบมีส่วน
ร่วมแบบ
บูรณาการ

ด้วยปริมาณข้อมูลที่มีอยู่ ทาให้กาหนดสมการความสัมพันธ์ได้เพียงสมการจานวน
ผู้ว่างงาน (คน) และสมการจานวนหมู่บ้านทีไ่ ด้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (หมู่บ้าน) เป็นการอธิบาย
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามกันระหว่างจานวนผู้ว่างงาน และจานวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งที่มีแนวโน้มแปรผันตามกัน โดยสมการผู้ว่างงานทั้งจังหวัด y = 2,844x - 2,173
มีค่าสัมประสิทธิ์ของสมการมีค่าเป็นบวก 2,844 และมีค่า R2 หรือความสามารถในการอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงผู้ว่างงานด้วยสมการเชิงเส้นที่ 0.97 ในขณะที่ สมการจานวนหมู่บ้านที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง y =175.5x + 973.33 มีค่าสัมประสิทธิ์ของสมการมีค่าเป็นบวก 175.5
ซึ่งมีค่าเป็นบวกเช่นเดียวกันกับสมการผู้ว่างงานด้วยค่า R2 = 0.99 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
หรือ R2 ในการศึกษาความสัมพันธ์ของกาฬสินธุ์ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และการบริหาร
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จัดการน้าเพื่อการเกษตร แสดงดังภาพที่ 2 พบว่า R2 ของจานวนผู้ว่างงานเท่ากับ 0.97 และ R2
ของจ านวนหมู่ บ้ า นที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย แล้ ง เท่ า กั บ 0.99 นั่ น คื อ ความอยู่ ดี มี สุ ข ของ
ประชาชน (ตัวแปร Y) มีความสัมพันธ์กับ จานวนผู้ว่างงานและจานวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีแนวโน้มผันตามกัน : จานวนผู้ว่างงาน และ
จานวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ระหว่าง ปี 2554 – 2556
แผนภูมิที่ 17 : ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนคนว่างงานกับจานวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2554 - 2556
ั ันธ์ระหว่างจานวนคนว่างงานก ับจานวนหมูบ
แผนภูมแ
ิ สดงความสมพ
่ า้ น
ิ
ทีไ่ ด้ร ับผลกระทบจากภ ัยแล้ง จ ังหวด
ั กาฬสนธุ ์ พ.ศ. 2554 - 2556
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จำนวนหมู่บำ้ นทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกภัยแล้ง

เชิงเส้น (จำนวนผู้วำ่ งงำน)

เชิงเส้น (จำนวนหมู่บำ้ นทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกภัยแล้ง)

ทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้จัดทา
ยุทธศาสตร์สาคัญ 6 ประเด็น ซึ่งให้ความสาคัญกับการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ในส่ วนของยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระดับ พื้ น ที่ ของส านั กงานสถิ ติ
แห่งชาติที่แบ่งออกเป็น 3 ด้าน โดยมีรายการข้อมูลหรือสถิติทางการที่สาคัญจาเป็นต่อการพัฒนา
พื้ น ที่ 21 สาขา ครอบคลุ ม ทั้ งเรื่ อ ง เศรษฐกิ จ สั งคม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
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เช่นเดียวกัน และในส่วนของแผนพัฒนาจัง หวัด/กลุ่มจังหวัด ที่กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนานั้น ในกระบวนการจัดทาได้มีการทบทวนและนาแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และวาระแห่งชาติต่างๆ ใช้ประกอบในการกาหนดทิศทาง การพัฒนา
พื้นที่แล้วด้วย ดังนั้นการพัฒนาข้อมูลให้มีเพียงพอ จึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะช่วยตอบสนองในการ
จัดทาแผนหรือการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่นั้นๆ ได้
รายงานสถานการณ์การจัดทาข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดนี้เป็นรายงานสถานการณ์
ที่สานักงานสถิติจังหวัดได้จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมประมวลข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั งหวั ด 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สถานการณ์
แนวโน้ ม ของยุ ท ธศาสตร์ ต ามแผนพั ฒ นาจั งหวั ด ดั ง กล่ า ว ด้ ว ยการน าข้ อ มู ล สารสนเทศมา
ประกอบการกาหนดผลิตภัณฑ์ที่สาคัญ และห่วงโซ่คุณค่า และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเด็นยุทธศาสตร์กับตัวแปรที่สาคัญ ที่จะนาไปสู่การกาหนดปัจจัยสู่ความสาเร็จที่เหมาะสมด้วย
ข้อมูลสารสนเทศ รายงานนี้จึงเป็นการแสดงชุดข้อมูลที่สาคัญจาเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ
สาหรับการจัดท าแผนยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) รวมทั้งข้อมูล
รายละเอียด (Profile) ใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สู่ยุทธศาสตร์เชิง
พื้นที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 “การพั ฒ นาคนและสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ ” เป็ น ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลสถิติทางด้านสังคม โดยกาหนดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ คือ “ครอบครัว
เข้มแข็ง คนมีคุณภาพ สังคมน่าอยู่ และรายได้เพิ่มขึ้น”
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC)
ต้นน้า : ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน
กลางน้า : เสริมสร้างการจัดสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุม
อย่างทั่วถึง
ปลายน้า : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสานึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
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ปัจจัยสู่ความสาเร็จ : (Critical Success Factors: CFS) ดังนี้
1. การบูรณาการทรัพยากรและความร่วมมือภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน เชิงพื้นที่
(ABC)
2. การสร้างสั งคมคุ ณ ธรรม “คนกาฬสิ น ธุ์ มี น้าใจไม่ ทิ้ ง กัน ” และความเข้มแข็ง
กองทุนชุมชน
3. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
4. ส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิของประชาชน
5. พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างเสริมรายได้ของประชาชน
6. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไปสู่มาตรฐานทั้งระบบ
7. พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานมีถนนลาดยาง สะพาน เพื่อสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
แผนภูมิที่ 18 : จานวนผู้ป่วยใน 3 อันดับแรกจาแนกตามโรค ปี พ.ศ. 2550 - 2555
จานวนผูป
้ ่ วยใน 3 อนด
ั ับแรก จาแนกตามโรค พ.ศ. 2550 - 2555
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2555

19 - ความผิ ดปกติเกีย่ วกับต่อมไร้ ท่อ
18 - โรคเบาหวาน
32 - โรคความดันโลหิตสูง
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)
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แผนภูมิที่ 19 : อัตราการว่างงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2552 - 2557
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ปี / พ.ศ.

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ” เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลสถิติด้านสิ่งแวดล้อ ม โดยกาหนดเป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์คือ “อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความมั่นคงด้านพลังงาน”
ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain : VC)
ต้นน้า : การเตรียมกล้าไม้ : การเพาะชากล้าไม้เตรียมปลูกป่า
กลางน้า : การปลูกป่า : การปลูกป่าพื้นที่อนุรักษ์ เสื่อมโทรม พื้นที่อื่นๆ
ปลายน้า : การบารุงรักษา: การบารุงรักษาป่าปลูก
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ : (Critical Success Factors : CFS) ดังนี้
1. การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
2. การควบคุมป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
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3. การส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การมี ส่ วนร่ วมของทุ ก ภาคส่ วนเพื่ อ การบริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
4. การเตรี ย มความพร้ อ ม เพื่ อ รั บ มื อ ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ
โดยปริมาณน้าไหลผ่านจังหวัดโดยเฉลี่ยจานวน 4,125.67 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
ปัจจุบันมีโครงการชลประทานที่ สามารถเก็บกักน้าได้รวมจานวน 2,074.728 ล้านลูกบาศก์เมตร
โดยแบ่ งเป็ น โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 1 โครงการ เก็ บ กั ก น้ าได้ จ านวน 1,980 ล้ า น
ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขนาดกลาง 18 โครงการ เก็บกักน้าได้รวมจานวน 88.372
ล้านลูกบาศก์เมตร และโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 17 โครงการ เก็บกักน้า
ได้รวมจานวน 5.906 ล้านลูกบาศก์เมตร (ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์)
แผนภูมิที่ 20 : พื้นที่จังหวัด/พื้นที่การเกษตร/พื้นที่มีศักยภาพชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์
ชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2556

ไร่

พื้นทีจ่ ังหวัด/กำรเกษตร/มีศักยภำพชลประทำน/รั บประโยชน์ชลประทำน
จังหวัดกำฬสิ นธุ์ พ.ศ. 2556

6,000,000

4,341,716

4,000,000

2,701,256
984,386

2,000,000
-

พื้นทีจ่ ังหวัด (ไร่ )
พื้นทีม่ ีศักยภำพชลประทำน

1

493,866

พื้นทีท่ ำกำรเกษตร(ไร่ )
พื้นทีร่ ั บประโยชน์ชลประทำน

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)
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แผนภูมิที่ 21 : จานวนหมู่บ้านและครัวเรือนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2554 – 2556
จานวนหมู่บ้านและครั วเรื อนทีป่ ระสบปัญหาภัยแล้ ง จังหวัด กาฬสินธุ์ พ.ศ. 2554-2556
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หมู่บ้าน

111,000
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1,000
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150,000
100,000

ครัวเรือน

2,000

50,000

500
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2554
หมู่บ้าน

2555

2556
ครั วเรื อน

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)

สรุปปริมาณการใช้ข้อมูลและข้อเสนอแนะการใช้ข้อมูลของจังหวัด
จัดเก็บปกติ

48 . 1
%

51 . 9
%

จัดเก็บไม่ต่อเนื่องและยัง
ไม่มีการจัดเก็บ

จัดเก็บปกติ

38 .5%
61 .5 %
จัดเก็บไม่ต่อเนื่องและยัง
ไม่มีการจัดเก็บ
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กาฬสินธุ์ 3 ดี - คนดี สุขภาพดี รายได้ดี บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร : หนองเลิงเปือย
กาฬสินธุ์ 3 ดี - คนดี สุขภาพดี รายได้ดี
 รายการสถิติที่สาคัญจาเป็น ตามแผนงาน/
โครงการและตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องตาม
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2557
รวม 81 รายการสถิติ
 รายการสถิติที่มีการจัดเก็บปกติ 42
รายการสถิติ คิดเป็นร้อยละ 51.9
 รายการสถิติที่ต้องพัฒนากระบวนการ
จัดเก็บ เนื่องจากข้อมูลขาดความต่อเนื่อง
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลซ้าซ้อน ข้อมูลจัดทา
ล่าช้าไม่ทันต่อการนาไปใช้ รวมถึงรายการ
สถิติที่สาคัญที่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
จานวน 39 รายการสถิติ คิดเป็น ร้อยละ
48.1

บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร:
หนองเลิงเปือย
 รายการสถิติที่สาคัญจาเป็น ตาม
แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี 2557 รวม 26 รายการสถิติ
 รายการสถิติที่มีการจัดเก็บปกติ 10
รายการสถิติ คิดเป็นร้อยละ 38.5
 รายการสถิติที่ต้องพัฒนากระบวนการ
จัดเก็บ เนื่องจากข้อมูลขาดความต่อเนื่อง
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลซ้าซ้อน ข้อมูล
จัดทาล่าช้าไม่ทันต่อการนาไปใช้ รวมถึง
รายการสถิติที่สาคัญที่ยังไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลจานวน 16 รายการสถิติ คิดเป็น
ร้อยละ 61.5

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
1. ชุดข้อมูลสาคัญที่มีการจัดเก็บหลายหน่วยงาน
• ประสานงานกับเจ้าของข้อมูลเพื่อขอความร่วมมือ
• จัดทานิยามความแตกต่างของข้อมูลแต่ละหน่วยงาน
• เลือกประเภทข้อมูลที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
• จัดระบบและวิธีการรับส่งเชื่อมโยงกับผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
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2. ชุดข้อมูลสาคัญที่ยังไม่มีข้อมูล เนื่องจากริเริ่มภารกิจใหม่ ต้องมีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบและพัฒนาระบบจัดเก็บ
• กรณีไม่มีขอ้ มูล ควรแต่งตั้งคณะทางานเพื่อพัฒนาข้อมูลที่จาเป็น
3. ชุ ด ข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ ข าดความสมบู ร ณ์ เนื่ อ งจากการจั ด เก็ บ ไม่ ต่ อ เนื่ อ งต้ อ ง
ดาเนินการจัดเก็บเพิ่มเติมประสานงานกับเจ้าของข้อมูลเพื่อขอความร่วมมือ
• ประสานงานกับเจ้าของข้อมูลเพื่ อขอความร่วมมือเพิ่ม ความถี่ในการจัดทา
ข้อมูล
• จัดทาคณะทางานร่วมเพื่อจัดทาข้อมูล
• วางแผนการจัดทาและจัดเก็บข้อมูล
• จัดทาคู่มอื การจัดเก็บข้อมูล
• จัดอบรม/ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บการประมวลผล
ข้อมูล และการใช้ข้อมูล
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