
 

 

 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

ประจ ำปี พ.ศ. 2563 – 2565 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท าโดย 
 
 
 
  

งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

  เทศบาลเมืองมหาสารคามในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน                    
มีบทบาท อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และพระรำชบัญญัติ
ก ำหนดแผนขั้นตอน กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยได้ก ำหนดกรอบ
ควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนด นโยบำยที่จะด ำเนินในกำรบริหำรด้ำนต่ำง ๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของตนเอง
ประกอบกับพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 โดยถ่ำยโอนภำรกิจในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ที่จ ำเป็น และรำยได้ที่รัฐจัดเก็บได้ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานในการให้บริการของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ 
ด้าน  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สามารถก าหนดรูปแบบและทิศทางในการ บริหารงานและการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุล มีประสิทธิภาพและบรรลุตามความมุ่งหมาย อันจะส่งผลให้ เมือง
มหาสารคามสามารถบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้นได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่งหนึ่งในภารกิจที่ได้รับ                     
การถ่ายโอนคือภารกิจ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยการและการท่องเที่ยว เทศบาลเมือง
มหาสารคาม จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจ าปี พ.ศ. 2563 –       
2565 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลเมืองมหาสารคาม เพ่ือเป็นกรอบ
และแนวทางในการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต่อไป 

 

คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติความเป็นมาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 ท้องถิ่นเทศบำลเมืองมหำสำรคำม ได้รับกำรยกฐำนะขึ้นเป็น เทศบำลเมืองมหำสำรคำม  เมื่อวัน
อำทิตย์ที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2479  มีคณะเทศมนตรีชุดแรกเมื่อวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2480 ในกำรจัดตั้ง
เทศบำลเมือง มหำสำรคำมในช่วงแรกๆ ปรำกฏว่ำยังมีผู้ให้ควำมสนใจน้อยในกำรที่จะบริหำรเทศบำล           
แต่ระยะต่อมำจึงได้เริ่มแข่งขันกันมำกขึ้น ก่อนที่ นำยบุญช่วย อัตถำกร จะด ำรงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีนั้ น      
ได้ประกอบธุรกิจร้ำนขำยหนังสือ  ต่อมำได้ขยำยกิจกำรกว้ำงขวำงขึ้นจนกลำยเป็นร้ำนสรรพสินค้ำที่ใหญ่ที่สุด
ในเมืองมหำสำรคำมภำยใต้ชื่อ “ห้ำงธรรมอุดม พำณิชย์”นำยบุญช่วย อัตถำกร ได้รับเลือกเป็นนำยกเทศมนตรี
เป็นระยะๆ หลังจำกนั้นได้ด ำรงต ำแหน่ง นำยกเทศมนตรีอีกหลำยวำระ จนถึงช่วงสุดท้ำยคือ พ.ศ. 2477 - 
2511 รวมเป็นเวลำ 22 ปี ส ำนักงำนเทศบำลเมือง มหำสำรคำม ระยะเริ่มแรกได้อำศัยสถำนที่สโมสรเสือป่ำ 
เป็นที่ท ำกำรของส ำนักงำนเทศบำลเมืองมหำสำรคำม จนถึง พ.ศ. 2493 จึงย้ำยไปอยู่สุขศำลำ อ ำเภอเมือง
มหำสำรคำม เป็นเวลำ  5  ปีเศษ แล้วย้ำยส ำนักงำนมำชั้นบนตึกแถว  2  ชั้น (ปัจจุบันคือบริเวณตลำดสด) 
จนถึง พ.ศ. 2503  จึงย้ำยมำอยู่อำคำรหลังใหม่ และต่อมำในปี  พ.ศ. 2519 ได้ย้ำยส ำนักงำนไปสร้ำงในที่ดิน    
ซึ่งมีผู้อุทิศให้ จ ำนวน  10  ไร่ เป็นอำคำรคอนกรีต 2 ชั้น ดังในปัจจุบัน  

 

ตราเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

 

 

มีลักษณะเป็นตราพระอาทิตย์ หรือสุริยเทพ โดยคตินิยมถือว่าพระอาทิตย์ เป็นดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดของ
จักรวาล โดยทางประเพณีโบราณเชื่อว่า พระอาทิตย์เป็นเทพที่สูงศักดิ์องค์หนึ่ง ทั้งเป็นเทพที่ไม่โปรดการ              
รบราฆ่าฟัน 

 

     

                /วิสัยทัศน์... 
            



วิสัยทัศน์เทศบำลเมืองมหำสำรคำม  

“องค์กรคุณภาพ  การศึกษาเด่น 

เป็นเมืองน่าอยู่    สู่สังคมเป็นสุข” 

 

พันธกิจเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 

1. พัฒนำศักยภำพขององค์กรให้เป็นองค์กรคุณภำพ  
2. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย รวมทั้งสร้ำงและพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้  
3. พัฒนำศักยภำพเมืองเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคต สร้ำงสังคมให้มีควำมสุขส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนให้ เข้มแข็งและสร้ำงสรรค์ รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 
 

แผนที่เทศบำลเมืองมหำสำรคำม 

 

 

 
 
                   /สภำพทั่วไป... 
 



สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 
ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

    1. ด้านกายภาพ 

           1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 
ส ำนักงำนเทศบำลเมืองมหำสำรคำม  ตั้งอยู่เลขที่  27  ถนนผังเมืองบัญชำ  ต ำบลตลำด  

อ ำเภอเมือง  จังหวัดมหำสำรคำม 44000 เขตเทศบำลมีพ้ืนที่ 24.14 ตำรำงกิ โลเมตร หรือ 15,087.5  ไร่      
อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร  ประมำณ  475  กิโลเมตร  โดยทำงรถยนต์  มีอำณำเขตติดต่อกับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลต่ำงๆ  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกิ้ง อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม 
ทิศใต้             ติดต่อกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน่ำง อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขวำ อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำสองคอน อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม 
 

      1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
          ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม เป็นที่รำบสูงรูปกระทะคว่ ำมี

ควำมสูงกว่ำระดับน้ ำทะเลปำนกลำง  130 - 230 เมตร มีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรำยมีคลองหลำยสำย
ซ่ึงเป็นแหล่งน้ ำส ำคัญไหลผ่ำนตัวเมือง ได้แก่ คลองสมถวิลอยู่ด้ำนทิศใต้ของตัวเมือง  ห้วยคะคำงไหลผ่ำนตัว
เมืองทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และล ำรำงกุดนำงใย ซึ่งอยู่ทำงด้ำนทิศตะวันออกของตัวเมือง 
 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
           เทศบำลเมืองมหำสำรคำม มีลักษณะภูมิอำกำศแบบมรสุมเมืองร้อนในช่วงฤดูร้อนอำกำศ

ร้อนอบอ้ำว ในช่วงมรสุมฤดูร้อนจะได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ที่พัดมำจำกมหำสมุทรอินเดียซึ่งท ำให้เกิด
ฝนตก  สภำพโดยทั่วไปจะมีลักษณะฝนตกสลับกับอำกำศแห้ง  แบ่งออกเป็น 3 ฤดู  ได้แก่ 
  1)  ฤดูร้อน ช่วงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ - เดือนพฤษภำคม  เป็นช่วงเปลี่ยนจำกลมมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
  2)  ฤดูฝน ช่วงกลำงเดือนพฤษภำคม - เดือนตุลำคม   ได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุม 
ตะวันตกเฉียงใต้  บริเวณมหำสมุทรอินเดีย 
  3)  ฤดูหนำว ช่วงกลำงเดือนตุลำคม - เดือนกุมภำพันธ์  ได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำกประเทศมองโกเลียและจีน 

อุณหภูมิเฉลี่ยในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2559-2561) 
 ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดมหำสำรคำมมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ 28.62 องศำเซลเซียส  

โดยอุณหภูมิต่ ำสุด วัดได้ 9.5 องศำเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 42.5 องศำเซลเซียส ดังตำรำงที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดมหำสำรคำม ประจ ำปี พ.ศ. 2559 

ล ำดับที่ เดือน 
อุณหภูมิต่ ำสุด
(องศำเซลเซียส) 

อุณหภูมิสูงสุด
(องศำเซลเซียส) 

อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศำเซลเซียส) 

ควำมชื้น
สัมพันธ์ (%) 

1 มกรำคม 9.7 36.5 25.10 71.65 
2 กุมภำพันธ์ 9.5 37.7 24.21 62.09 
3 มีนำคม 14.0 41.7 30.07 58.35 



4 เมษำยน 23.0 42.5 33.40 56.68 
5 พฤษภำคม 22.8 41.0 31.76 70.21 
6 มิถุนำยน 23.0 38.5 30.46 73.72 
7 กรกฎำคม 23.5 36.8 29.28 78.84 
8 สิงหำคม 22.8 36.2 29.39 77.60 
9 กันยำยน 22.5 35.2 28.50 82.55 
10 ตุลำคม 22.7 35.5 28.71 77.58 
11 พฤศจิกำยน 17.6 35.1 27.37 73.75 
12 ธันวำคม 14.5 35.2 25.18 68.18 
รวม - 225.6 451.9 343.43 851.2 
เฉลี่ย - 18.8 37.66 28.62 70.93 

(ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม, 2562) 
 

ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดมหำสำรคำมมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ 28.10 องศำเซลเซียส  
โดยอุณหภูมิต่ ำสุด วัดได้ 9.7 องศำเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 39.8 องศำเซลเซียส ดังตำรำงที ่2 

ตารางที่ 2 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดมหำสำรคำม ประจ ำปี พ.ศ. 2560 
 

ล ำดับที่ เดือน 
อุณหภูมิต่ ำสุด
(องศำเซลเซียส) 

อุณหภูมิสูงสุด
(องศำเซลเซียส) 

อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศำเซลเซียส) 

ควำมชื้น
สัมพันธ์ (%) 

1 มกรำคม 16.3 33.3 26.01 68.90 
2 กุมภำพันธ์ 15.0 38.6 25.86 63.29 
3 มีนำคม 18.0 39.8 29.05 68.50 
4 เมษำยน 19.1 39.4 30.57 66.25 
5 พฤษภำคม 23.0 39.2 29.87 74.98 
6 มิถุนำยน 23.7 36.3 29.92 75.07 
7 กรกฎำคม 23.5 36.2 28.48 79.39 
8 สิงหำคม 23.3 37.0 29.34 78.27 
9 กันยำยน 24.0 35.4 29.36 79.65 
10 ตุลำคม 20.5 34.2 27.78 78.44 
11 พฤศจิกำยน 17.0 35.5 26.91 69.70 
12 ธันวำคม 9.7 33.5 24.08 68.90 
รวม - 233.1 438.4 337.23 871.34 
เฉลี่ย - 19.43 36.53 28.10 72.61 

(ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม, 2562) 
 

ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดมหำสำรคำมมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ 28 องศำเซลเซียส  
โดยอุณหภูมิต่ ำสุด วัดได้ 11.6 องศำเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 40.3 องศำเซลเซียส ดังตำรำงที่ 3 

 



ตารางที่ 3 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดมหำสำรคำม ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
 

ล ำดับที่ เดือน 
อุณหภูมิต่ ำสุด
(องศำเซลเซียส) 

อุณหภูมิสูงสุด
(องศำเซลเซียส) 

อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศำเซลเซียส) 

ควำมชื้น
สัมพันธ์ (%) 

1 มกรำคม 13.4 35.1 25.13 69.89 
2 กุมภำพันธ์ 11.6 36.6 25.14 68.46 
3 มีนำคม 17.7 39.5 28.11 66.79 
4 เมษำยน 16.0 40.3 29.20 68.05 
5 พฤษภำคม 22.8 37.7 29.78 75.77 
6 มิถุนำยน 22.7 37.2 29.78 74.38 

ล ำดับที ่ เดือน 
อุณหภูมิต่ ำสุด
(องศำเซลเซียส) 

อุณหภูมิสูงสุด
(องศำเซลเซียส) 

อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศำเซลเซียส) 

ควำมชื้น
สัมพันธ์ (%) 

7 กรกฎำคม 23.6 35.5 28.71 78.40 
8 สิงหำคม 23.6 35.3 28.58 77.55 
9 กันยำยน 22.5 36.2 29.08 76.42 
10 ตุลำคม 21.2 36.4 28.66 72.42 
11 พฤศจิกำยน 16.5 36.5 27.44 68.45 
12 ธันวำคม 17.0 36.0 26.38 65.65 
รวม - 228.6 442.3 335.99 862.23 
เฉลี่ย - 19.05 36.86 28 71.85 

(ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม, 2562) 

ปริมำณน้ ำฝนในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2559-2561) 
  ปริมำณน้ ำฝนรวม ปี พ.ศ. 2559  วัดปริมำณน้ ำฝนได้ 1729.8 มิลลิเมตร 

- ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยรำยเดือน ปี พ.ศ. 2559  ปริมำณ 144.15 มิลลิเมตร 
- จ ำนวนวันที่มีฝนตก ปี พ.ศ. 2559 จ ำนวน 107 วัน 
- ปริมำณน้ ำฝนมำกที่สุด วัดได้เมื่อเดือน กันยำยน 2559 เท่ำกับ 376.7 มิลลิเมตร  

ดังตำรำงที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยของจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปี พ.ศ. 2559 
 

ล ำดับที่ เดือน ปริมำณน้ ำฝน (มิลลิเมตร) จ ำนวนวันฝนตก (วัน) 
1 มกรำคม 40.8 3 
2 กุมภำพันธ์ 0 0 
3 มีนำคม 1.4 1 
4 เมษำยน 141.1 5 
5 พฤษภำคม 169.6 12 
6 มิถุนำยน 233.8 13 
7 กรกฎำคม  258.0 16 
8 สิงหำคม 355.9 18 



9 กันยำยน 376.7 22 
10 ตุลำคม 118.6 13 
11 พฤศจิกำยน 33.9 4 
12 ธันวำคม 0 0 
รวม - 1729.8 107 
เฉลี่ย - 144.15 8.92 

ปริมำณน้ ำฝนรวม ปี พ.ศ. 2560  วัดปริมำณน้ ำฝนได้ 1891.2 มิลลิเมตร 

- ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยรำยเดือน ปี พ.ศ. 2560 ปริมำณ 1891.2 มิลลิเมตร 
- จ ำนวนวันที่มีฝนตก ปี พ.ศ. 2560 จ ำนวน 117 วัน 
- ปริมำณน้ ำฝนมำกที่สุด วัดได้เมื่อเดือน กรกฎำคม 2560  

เท่ำกับ 452.9 มิลลิเมตร  ดังตำรำงที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยของจังหวัดมหำสำรคำม ประจ ำปี พ.ศ. 2560 

ล ำดับที่ เดือน ปริมำณน้ ำฝน (มิลลิเมตร) จ ำนวนวันฝนตก (วัน) 
1 มกรำคม 6.4 3 
2 กุมภำพันธ์ 0.1 1 
3 มีนำคม 129.8 12 
4 เมษำยน 43.8 3 
5 พฤษภำคม 324.9 19 
6 มิถุนำยน 134.0 15 
7 กรกฎำคม 452.9 19 
8 สิงหำคม 256.3 16 
9 กันยำยน 194.7 20 
10 ตุลำคม 343.1 12 
11 พฤศจิกำยน 1.0 2 
12 ธันวำคม 4.2 1 
รวม - 1891.2 117 
เฉลี่ย - 157.6 9.75 

(ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม, 2562) 

ปริมำณน้ ำฝนปี พ.ศ. 2561 
  ปริมำณน้ ำฝนรวม ปี พ.ศ. 2561 วัดปริมำณน้ ำฝนได้ 1233.5 มิลลิเมตร 

- ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยรำยเดือน ปี พ.ศ. 2561 ปริมำณ 102.80 มิลลิเมตร 
- จ ำนวนวันที่มีฝนตก ปี พ.ศ. 2561 จ ำนวน 100 วัน 
- ปริมำณน้ ำฝนมำกที่สุด วัดได้เมื่อเดือน พฤษภำคม 2561 

เท่ำกับ 271.7 มิลลิเมตร ดังตำรำงที่ 3 
 

 
 
 



 
ตารางที่ 3 แสดงปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยของจังหวัดมหำสำรคำม ประจ ำปี พ.ศ. 2561 

ล ำดับที่ เดือน ปริมำณน้ ำฝน (มิลลิเมตร) จ ำนวนวันฝนตก (วัน) 
1 มกรำคม 1.9 1 
2 กุมภำพันธ์ 7.3 1 
3 มีนำคม 59.9 6 
4 เมษำยน 188.8 10 
5 พฤษภำคม 217.7 18 
6 มิถุนำยน 149.3 12 
7 กรกฎำคม 245.3 18 
8 สิงหำคม 153.9 15 
9 กันยำยน 158.4 12 
10 ตุลำคม 23.6 4 
11 พฤศจิกำยน 27.4 3 
12 ธันวำคม 0 0 
รวม - 1233.5 100 
เฉลี่ย - 102.80 8.33 

(ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม, 2562) 

1.4 ลักษณะของดิน 
เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรำยควำมอุดมสมบูรณ์ของดินตำมธรรมชำติต่ ำ แต่มีศักยภำพเหมำะ

ที่จะใช้ในกำรปลูกหญ้ำเลี้ยงสัตว์หรือพัฒนำเป็นทุ่งหญ้ำ  อย่ำงไรก็ตำมในสภำพปัจจุบันได้มีกำรใช้ประโยชน์
ในกำรท ำนำ ปลูกพืชไร่ และไม้ผลบำงชนิดแต่ให้ผลผลิตต่ ำหรือ ค่อนข้ำงต่ ำ โดยเฉพำะใช้ท ำนำมักได้รับ
ผลกระทบจำกกำรขำดแคลนน้ ำ เนื่องจำกดินเก็บกักน้ ำได้น้อย 

(ท่ีมา : ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2562) 
 

2. ด้านการเมือง/ การปกครอง 
    2.1 เขตการปกครอง 

องค์กรเทศบำล เป็นรูปแบบกำรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ประกอบด้วยสภำเทศบำล
และนำยกเทศมนตรี  ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชนในท้องถิ่น  โดยสภำเทศบำลเมือง
มหำสำรคำมท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติมีจ ำนวน  18  คน  และมีนำยกเทศมนตรีเป็นฝ่ำยบริหำร 

    สภำเทศบำลประกอบด้วยสมำชิกท่ีมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงและอยู่ในต ำแหน่งวำระละ 4 ปี  มี 
3 เขตเลือกตั้งๆ ละ 6 คน จ ำนวน 18 คน  มีประธำนสภำ 1 คน และรองประธำนสภำ  1  คน  โดยผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดแต่งตั้งจำกสมำชิกสภำเทศบำลตำมมติของสภำเทศบำล 

    คณะผู้บริหำร ประกอบด้วย นำยกเทศมนตรีมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรง และรองนำยกเทศมนตรี  
จ ำนวน 3 คน ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 คน และเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 คน ซึ่งมำ
จำกนำยกเทศมนตรีแต่งตั้ง 

 
 
 

 



    2.2 การเลือกตั้ง 
เทศบำลเมืองมหำสำรคำมแบ่งเขตกำรเลือกตั้งเป็น  3  เขต  มีจ ำนวนชุมชนทั้งสิ้น  

30  ชุมชน  ดังนี้ 

ตาราง : แสดงเขตกำรเลือกตั้งของชุมชนทั้ง 30 ชุมชน ภำยในเขตเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
 

เขต1 เขต 2 เขต 3 
•         ชุมชนตักสิลำ 
•         ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1 
• ชุมชนศรีสวัสดิ์ 2 
• ชุมชนศรีสวัสดิ์ 3 
• ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1 
• ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 2 
• ชุมชนธัญญำ 4 
• ชุมชนศรีมหำสำรคำม 
• ชุมชนเครือวัลย์ 2 

• ชุมชนธัญญำ 1 
• ชุมชนธัญญำ 2 
• ชุมชนธัญญำ 3 
• ชุมชนสำมัคคี 1 
• ชุมชนสำมัคคี 2 
• ชุมชนมหำชัย 
• ชุมชนโพธิ์ศรี 1 
• ชุมชนโพธิ์ศรี 2 
• ชุมชนนำควิชัย 1 

• ชุมชนเครือวัลย์ 1 
• ชุมชนนำควิชัย 2 
• ชุมชนนำควิชัย 3 
• ชุมชนอภิสิทธิ์ 1 
• ชุมชนอภิสิทธิ์ 2 
• ชุมชนอุทัยทิศ 1 
• ชุมชนอุทัยทิศ 2 
• ชุมชนอุทัยทิศ 3 
• ชุมชนอุทัยทิศ 4 
• ชุมชนส่องเหนือ 
• ชุมชนส่องใต้ 
• ชุมชนบ้ำนแมด 

 
3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
เทศบำลเมืองมหำสำรคำม  มีจ ำนวนประชำกร/ คน   แยกตำมปีได้ดังนี้ 

 

ปี  พ.ศ. ชำย หญิง รวม 

2559 22,801 30,903 53,704 

2560 22,563 29,944 52,507 

2561 22,403 29,293 51,696 

2562  21,815 28,026 49,841 

* หมำยเหตุ ปี พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ เดือนพฤษภำคม 2562 
(ท่ีมา  : กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน  ข้อมูล ณ  เดือนพฤษภาคม 2562) 

 

 
ตาราง  :  แสดงสถิติจ ำนวนประชำกร ในเขตเทศบำลเมืองมหำสำรคำม โดยแยกรำยละเอียด 
ตำมจ ำนวนประชำกรและชุมชน พ.ศ. 2562 

ล ำดับที่ ชื่อชุมชน ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
1 เครือวัลย์ 2 289 293 582 
2 อุทัยทิศ 4 256 316 572 
3 ตักสิลำ 1,018 1,111 2,129 
4 บ้ำนแมด 419 461 880 
5 นำควิชัย 3 462 528 990 



ล ำดับที่ ชื่อชุมชน ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
6 ศรีสวัสดิ์ 3 485 546 1,031 
7 เครือวัลย์ 1 599 638 1,237 
8 ส่องใต้ 518 571 1,089 
9 อุทัยทิศ 1 486 559 1,045 
10 มหำชัย 394 483 877 
11 อุทัยทิศ 2 587 657 1,244 
12 อุทัยทิศ 3 698 762 1,460 
13 ส่องเหนือ 572 605 1,177 
14 โพธิ์ศรี 2 673 704 1,377 
15 นำควิชัย 2 836 863 1,699 
16 อภิสิทธิ์ 1 379 418 797 
17 ปัจฉิมทัศน์ 2 568 623 1,191 
18 ธัญญำ 2 536 613 1,149 
19 อภิสิทธิ์ 2 580 645 1,225 
20 ธัญญำ 3 518 583 1,101 
21 ศรีมหำสำรคำม 567 1,106 1,673 
22 ธัญญำ 1 765 816 1,581 
23 สำมัคคี 1 544 607 1,151 
24 ธัญญำ 4 794 951 1,745 
25 สำมัคคี 2 743 866 1,609 
26 โพธิ์ศรี 1 679 714 1,393 
27 ปัจฉิมทัศน์ 1 968 1,535 2,503 
28 ศรีสวัสดิ์ 1 533 647 1,180 
29 นำควิชัย 1 785 870 1,655 
30 ศรสีวัสดิ์ 2 4,829 8,539 13,368 
 ไม่ก ำหนดชุมชุน 9 9 18 

 รวมประชากรทั้งสิ้น 22,089 28,639 50,728 
 

(ท่ีมา  : กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน  ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

3.2 ข้อมูลพื้นฐาน 
      จ านวนประชากรตามช่วงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2559 
ปีงบประมาณ 

2560 
ปีงบประมาณ 

2561 
ปีงบประมาณ 

2562 
ประชำกรทั้งหมดตำมทะเบียนรำษฎร์ 53,704 52,385 51,573 50,606 
แบ่งตำมเพศ     
            ชำย 22,801 22,497 22,335 22,021 
            หญิง 30,903 29,888 29,238 28,585 
แบ่งตำมช่วงอำยุ     



            0 - 3  ปี 1,568 1,517 1,386 1,362 
            4 - 6  ปี 1,176 1,171 1,177 1,171 
            7 -10  ปี 1,721 1,652 1,575 1,567 
            11 - 13  ปี 1,435 1,440 1,472 1,465 
            14 - 16  ปี 1,435 1,416 1,361 1,377 
            17 - 20  ปี 9,855 8,372 7,945 7,075 
            21 - 30  ปี 13,156 13,485 13,214 13,096 
            31 - 40  ปี 5,476 5,337 5,222 5,216 
            41 - 50  ปี 6,034 5,997 5,875 5,800 
            51 - 60  ปี 5,591 5,607 5,672 5,738 
           60 ปีขึ้นไป 6,140 6,391 6,674 6,739 

(ท่ีมา  : กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน  ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 
 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
เทศบำลเมืองมหำสำรคำม เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ชื่อว่ำ      

เป็นเมือง “ตักสิลานคร” เนื่องจำกเป็นที่รวมของสถำนศึกษำในระบบโรงเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษำจนถึงระดับอุดมศึกษำ เป็นจังหวัดที่มีสถำนศึกษำเกือบทุกสังกัดกระจำยอยู่ในจังหวัด โดยใน
เขตเทศบำลเมืองมหำสำรคำม  สำมำรถจ ำแนกตำมระบบกำรศึกษำและสังกัด ได้ดังนี ้
                   - สถำนศึกษำสังกัดคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจ ำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 

(1)  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
(2)  มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

                                       - สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจ ำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 
     (1)  วิทยำลัยอำชีวศึกษำมหำสำรคำม 
     (2)  วิทยำลัยเทคนิคมหำสำรคำม 

                   - สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม  เขต 1 
จ ำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 
 (1)  โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม 

(2) เรียนอนุบำลมหำสำรคำม 
                    - สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม  เขต 26 
จ ำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 

(1)  โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม 
(2)  โรงเรียนผดุงนำรี 

        สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
(1)  มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตมหำสำรคำม 

  - สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
(1)  วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม 
 
 
 



  - สถำนศึกษำอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
(1)  โรงเรียนอนุบำลกิตติยำ(เอกชน) 
(2)  โรงเรียนพระกุมำรมหำสำรคำม (เอกชน) 
(3)  โรงเรียนอนุบำลสกุลรัตน์(เอกชน) 
(4)  โรงเรียนอภิสิทธิ์ปัญญำ(เอกชน) 

  - สถำนศึกษำสังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น อยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำล 
เมืองมหำสำรคำม จ ำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย 

(1)  โรงเรียนเทศบำลบูรพำพิทยำคำร 
(2)  โรงเรียนเทศบำลศรีสวัสดิ์วิทยำ 
(3)  โรงเรียนเทศบำลบ้ำนส่องนำงใย 
(4)  โรงเรียนเทศบำลสำมัคคีวิทยำ 
(5)  โรงเรียนเทศบำลโพธิ์ศรี 
(6)  โรงเรียนเทศบำลบ้ำนค้อ 
(7)  โรงเรียนเทศบำลบ้ำนแมด 
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบำลเมืองมหำสำรคำม ได้ท ำกำรเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบำล ถึง 
มัธยมศึกษำตอนปลำย โดยมีครูจ ำนวน 182 คน เป็นชำย จ ำนวน 50 คน หญิง 132 คน และมีนักเรียน
จ ำนวน  3,027  คน  ดังนี้ 

- นักเรียนระดับอนุบำล   จ ำนวน  710   คน  
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำ   จ ำนวน  1,407  คน   
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย จ ำนวน  910  คน    
โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษำ  ได้แก่ 

 1) โรงเรียนเทศบำลบูรพำพิทยำคำร  (เปิดมัธยมศึกษำตอนต้น - ตอนปลำย) 
 2) โรงเรียนเทศบำลศรีสวัสดิ์วิทยำ     (เปิดมัธยมศึกษำตอนต้น) 
 3) โรงเรียนเทศบำลบ้ำนส่องนำงใย   (เปิดมัธยมศึกษำตอนต้น) 
 4) โรงเรียนเทศบำลสำมัคคีวิทยำ    (เปิดมัธยมศึกษำตอนต้น) 
 5) โรงเรียนเทศบำลบ้ำนค้อ    (เปิดมัธยมศึกษำตอนต้น) 

(ท่ีมา : กองการศึกษา ข้อมูล ณ เดอืนพฤษภาคม 2562) 
 
 



แบบข้อมูลจ านวนนักเรียน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 

 

ที ่ โรงเรียน 
ระดับอนุบำล ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ 

อ.1 
 (คน) 

อ.2 
(คน) 

อ.3 
(คน) 

รวม ป.1 
(คน) 

ป.2 
(คน) 

ป.3 
(คน) 

ป.4 
(คน) 

ป.5 
(คน) 

ป.6 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ม.1 
(คน) 

ม.2 
(คน) 

ม.3 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ม.ปลำย 
ม.4-6 

รวม 

1 เทศบำลบรูพำพิทยำคำร 63 53 71 187 73 75 59 65 56 75 403 200 133 116 449 111 1,150 
2 เทศบำลศรีสวสัดิ์วิทยำ 40 44 45 129 40 46 41 47 53 43 270 22 15 11 48 - 447 
3 เทศบำลบ้ำนส่องนำงใย 54 57 60 171 59 54 62 58 71 65 369 54 66 73 193 - 733 
4 เทศบำลสำมัคคีวิทยำ 31 30 32 93 22 37 26 33 27 22 167 20 32 25 77 - 337 
5 เทศบำลโพธ์ิศร ี 15 22 9 46 21 11 13 12 10 15 82 - - - - - 128 
6 เทศบำลบ้ำนค้อ 23 24 24 71 20 11 22 15 14 15 97 14 5 13 32 - 200 
7 เทศบำลบ้ำนแมด 7 4 2 13 5 1 2 4 4 3 19 - - - - - 32 

รวมทั้งสิ้น 233 234 243 710 240 235 225 234 235 238 1407 310 251 238 799 111 3,027 
จ ำนวนห้องเรียน 14 11 12 37 10 9 9 9 9 8 54 8 9 10 27 2/2/3 125 

 
(ท่ีมา  : กองการศึกษา  ข้อมูล ณ  เดือนพฤษภาคม  2562) 

 
 
 
 

 



4.2 การสาธารณสุข 
โรงพยำบำลในเขตเทศบำลเมืองมหำสำรคำม  มีจ ำนวน  3  แห่ง  ได้แก่ 
(1) โรงพยำบำลของรัฐ  จ ำนวน  1  แห่ง  เตียงคนไข้   จ ำนวน 580 เตียง 

ที่ตั้ง   :   1105  ถนนผดุงวิถี  ต ำบลตลำด  อ ำเภอเมือง  จังหวัดมหำสำรคำม  44000                         
โทรศัพท์  :  0-4371-1289  , 0-4371-1463 , 0-4374-0993 – 6 โทรสำร  :  0-4371-1433 
 
สถิติผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในรอบปี พ.ศ. 2559-2561 

ปี พ.ศ. จ านวนผู้ป่วยใน  จ านวนผู้ป่วยนอก  รวม 
2559 39,175 คน 147,981 คน 187,156 คน 
2560 38,452 คน 146,452 คน 184,904 คน 
2561 38,608 คน 146,811 คน 185,619 คน 

 
สถิติสาเหตุการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในรอบปี พ.ศ. 2559   

ล าดับ ชื่อโรคภาษาไทย ชื่อโรคทางการแพทย์ จ านวนคน/ปี 
1 โรคต้อกระจกในวัยสูงอำยุ Senile Cataract 1,597 
2 โรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน Acute Appendicitis 1,448 
3 โรคท้องร่วง Diarrhoea 1,419 
4 อำกำรบำดเจ็บที่ศีรษะ Intracranial injury 1,324 
5 โรคไตวำยเรื้อรัง  Chronic renal failure 1,145 

 
สถิติสาเหตุการเข้ารับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ในรอบปี 2560   

ล าดับ ชื่อโรคภาษาไทย ชื่อโรคทางการแพทย์ จ านวนคน/ปี 
1 โรคต้อกระจกในวัยสูงอำยุ Senile Cataract 1,423 
2 โรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน Acute Appendicitis 1,405 
3 โรคไตวำยเรื้อรัง  Chronic renal failure 1,365 
4 กำรคลอดเองครรภ์เดี่ยว Single spontaneous delivery 1,344 
5 อำกำรบำดเจ็บที่ศีรษะ Intracranial injury 1,253 

 
สถิติสาเหตุการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในรอบปี พ.ศ. 2561   

ล าดับ ชื่อโรคภาษาไทย ชื่อโรคทางการแพทย์ จ านวนคน/ปี 
1 อำกำรบำดเจ็บที่ศีรษะ Intracranial injury 1,603 
2 โรคหลอดเลือดสมอง Cerebral infarction 1,343 
3 โรคไตวำยเรื้อรัง  Chronic renal failure 1,290 

ล าดับ ชื่อโรคภาษาไทย ชื่อโรคทางการแพทย์ จ านวนคน/ปี 
4 โรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน Acute Appendicitis 1,259 
5 โรคต้อกระจกในวัยสูงอำยุ Senile Cataract 1,230 

                   (ท่ีมา  : โรงพยาบาลมหาสารคาม, 2562) 



(2) โรงพยำบำลสุทธำเวช คณะแพทย์ศำสตร์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
จ ำนวน 1 แห่ง  เตียงคนไข ้ จ ำนวน 74 เตียง   
ที่ตั้ง  :  ถนนนครสวรรค์  ต ำบลตลำด  อ ำเภอเมือง  จังหวัดมหำสำรคำม  44000   
โทรศัพท์  : 0-4371-1289  , 0-4371-1463 , 0-4374-0993 – 6 โทรสำร  :  0-4371-1 

สถิติผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในรอบปี พ.ศ. 2559-2561 

ปี พ.ศ. จ านวนผู้ป่วยใน  จ านวนผู้ป่วยนอก  รวม 
2559 2,148 คน 122,577 คน 142,616 คน 
2560 2,079 คน 134,879 คน 155,303 คน 
2561 2,524 คน 141,734 คน 165,852 คน 

 
สถิติสาเหตุการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในรอบปี พ.ศ. 2559   

ล าดับ ชื่อโรคภาษาไทย ชื่อโรคทางการแพทย์ จ านวนคน/ปี จ านวนครั้ง/ปี 
1 โรคกำรติดเชื้อทำงเดิน

หำยใจส่วนบน 
Actue upper respiratory 
infections 

5,004 5,994 

2 โรคควำมดันโลหิตสูง Hypertsensive diseases 1,238 5,338 
3 โรคไตเรื้อรัง Chronic kidney disease 387 4,890 
4 โรคเบำหวำน แบบที่ 2 Diabetes mellitus type 2 758 4,883 
5 โรคควำมผิดปกติ 

ของกล้ำมเนื้อ 
Other disoders of muscle 2,533 4,873 

สถิติสาเหตุการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในรอบปี พ.ศ. 2560   

ล าดับ ชื่อโรคภาษาไทย ชื่อโรคทางการแพทย์ จ านวนคน/ปี จ านวนครั้ง/ปี 
1 โรคคอหอยส่วนจมูกอักเสบ 

เฉียบพลัน (ไข้หวัด) 
Actue nasopharyngitis  
(common cold) 

6,064 7,120 

2 โรคควำมผิดปกติ 
ของกล้ำมเนื้อ 

Other disoders of muscle 3,356 6,691 

3 โรคไตเรื้อรัง Chronic kidney disease 467 5,584 
4 โรคควำมดันโลหิตสูง Hypertsensive diseases 1,226 4,966 
5 โรคเบำหวำน แบบที่ 2 Diabetes mellitus type 2 843 4,632 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถิติสาเหตุการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในรอบปี 2561   

ล าดับ ชื่อโรคภาษาไทย ชื่อโรคทางการแพทย์ จ านวนคน/ปี จ านวนครั้ง/ปี 
1 โรคควำมผิดปกติ 

ของกล้ำมเนื้อ 
Other disoders of muscle 3,451 7,920 

2 โรคคอหอยส่วนจมูกอักเสบ 
เฉียบพลัน (ไข้หวัด) 

Actue nasopharyngitis  
(common cold) 

6,004 7,245 

3 โรคควำมผิดปกติของฟัน Other disoders teeth 3,230 5,360 
4 โรคไตเรื้อรัง Chronic kidney disease 177 5,169 
5 โรคควำมดันโลหิตสูง Hypertsensive diseases 1,324 4,774 

(ท่ีมา  : โรงพยาบาลสุทธาเวช, 2562) 
 

(3) โรงพยำบำลเอกชน  จ ำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จ ำนวน 50 เตียง 
ที่ตั้ง  :  โรงพยำบำลมหำสำรคำม อินเตอร์เนชันแนล  ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม  44000  
โทรศัพท์  :  0-4372-1770  ,  0-4372-3669 
 

- ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข  มีจ ำนวน  5  แห่ง  ได้แก่ 
(1) ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข (ศูนย์บูรพำ) สังกัดเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
(2) ศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองสำมัคคี    สังกัด  โรงพยำบำลมหำสำรคำม 
(3) ศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองอุทัยทิศ    สังกัด  โรงพยำบำลมหำสำรคำม 
(4) ศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองรำชภัฏศรีสวัสดิ์ สังกัดโรงพยำบำลมหำสำรคำม 
(5) ศูนย์บริกำรทำงกำรแพทย์ คณะแพทย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 

- คลินิกเอกชน  มีจ ำนวน   54   แห่ง   ได้แก่ 
(1) คลินิกเวชกรรม  จ ำนวน  41  แห่ง 
(2) คลินิกทันตกรรม  จ ำนวน   4   แห่ง 
(3) คลินิกผดุงครรภ์  จ ำนวน   4   แห่ง 
(4) คลินิกแพทย์แผนไทย  จ ำนวน   3   แห่ง 
(5) คลินิกแล็ป   จ ำนวน   1   แห่ง 

- บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนพยำบำลสังกัดเทศบำลเมืองมหำสำรคำม  
(ศูนย์บริกำรทำงแพทย์บูรพำ) 

(1) พยำบำล  จ ำนวน  6  คน  (2) นักกำยภำพ  จ ำนวน  2  คน 
(3) นักวิชำกำรสำธำรณสุข จ ำนวน  2  คน  (4) แพทย์แผนไทย  จ ำนวน  1  คน 
(5) อสม.  จ ำนวน  265  คน 

(ข้อมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม 2562) 
 
 
 
 



ชมรมต่ำง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในเขตเทศบำล    จ ำนวน   9   ชมรม    ได้แก่ 
 (1)  ชมรมแต่งผม–เสริมสวย เทศบำลเมืองมหำสำรคำม  
 (2)  ชมรมตลำดสดเทศบำลเมืองมหำสำรคำม   
 (3)  ชมรมตลำดโต้รุ่งเทศบำลเมืองมหำสำรคำม   
 (4)  ชมรมร้ำนอำหำร      
 (5)  ชมรม อสม. 
 (6)  ชมรมออกก ำลังกำย 
 (7)  ชมรมผู้สูงอำยุ 
 (8)  ชมรมคนพิกำร 
 (9)  ชมรมตลำดห้ำแยก 

(ข้อมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม 2562) 

4.3 อาชญากรรมและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ด้านอาชญากรรม  

ด้ำนอำชญำกรรม  ด้ำนควำมมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน  ด้ำนสวัสดิกำรสังคมและด้ำน 
ยุติธรรม ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรของประชำชน พบว่ำ ประชำชนให้ควำมส ำคัญ
ประเด็นอำชญำกรรมท่ีส ำคัญ ดังนี้ 

1)  ด้ำนอำชญำกรรม  พบว่ำ  ประชำชนต้องกำรในเจ้ำหน้ำที่ของรัฐสร้ำงควำมคุ้นเคยใน 
เครือญำติด้ำนควำมผูกพัน ในขณะเดียวกันอยำกให้จังหวัดประกำศให้เป็นเมืองปลอดภัย และให้ช่วยกันสร้ ำง
วินัยในครอบครัว ชุมชน และสถำนศึกษำ 

2)  ด้ำนควำมมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่ำ ต้องกำรสร้ำงควำมอบอุ่นในครอบครัวและ 
ต้องกำรให้รัฐช่วยสร้ำงสังคมให้ปลอดอบำยมุข 

3)  ด้ำนสวัสดิกำรสังคม พบว่ำ ประชำชนต้องกำรให้รัฐจัดให้มีสวัสดิกำรสังคมอย่ำงเท่ำเทียม 
ทั่วถึง เสมอภำคและเป็นธรรม อยำกให้รัฐช่วยให้ประชำชนกินอ่ิม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด มีระบบสวัสดิกำรให้
ทั่วถึงตำมรูปแบบสหกรณ์ มีกำรส่งเสริมอำสำสมัครประจ ำชุมชนเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจำกนี้ยัง
ต้องกำรส่งเสริมด้ำนกำรประกวดหมู่บ้ำนปลอดอบำยมุข 

4)  ด้ำนยุติธรรม พบว่ำ ประชำชนต้องกำรให้รัฐใช้กฎหมำยโดยเท่ำเทียมกัน ต้องกำรตั้งศูนย ์
ไกล่เกลี่ยประนปีระนอมข้อพิพำทระดับหมู่บ้ำน ต ำบล  อ ำเภอ และจังหวัดโดยเฉพำะคดีอำญำ ทั้งที่ยอมควำม
ได้และยอมควำมไม่ได้ ก่อนที่จะมีกำรด ำเนินคดีต่อศำล รวมถึงต้องกำรอบรมเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
ให้แก่ประชำชน นอกจำกนี้ประชำชนต้องกำรให้มีคณะกรรมกำรปรองดองประจ ำชุมชน ให้ทุกหมู่บ้ำนสร้ำง
เงื่อนไขหรือมีข้อบังคับของหมู่บ้ำน รวมถึงประชำชนยังต้องกำรให้มีกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม
ที่ครอบคลุมในทุกระดับ ทุกปัญหำ ทุกภำคส่วน และทุกชนชั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 



ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบำลเมืองมหำสำรคำมมีฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส ำนักปลัดเทศบำล           

เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
1) สถำนีดับเพลิง  จ ำนวน 2  ศูนย์ คือ 

   - สถำนีดับเพลิงศูนย์สุริยำ สถำนที่ตั้งเลขที่ 27 ถนนผังเมืองบัญชำ  ต ำบลตลำด           
อ ำเภอเมือง  จังหวัดมหำสำรคำม 
  - สถำนีดับเพลิงย่อยเลิงน้ ำจั้น สถำนที่ตั้งเลขที่ 182  ถนนจุฑำงกูร ต ำบลตลำด              
อ ำเภอเมือง   จังหวัดมหำสำรคำม 

2) ยำนพำหนะในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยประกอบด้วย 
(1) รถยนต์ดับเพลิง   จ ำนวน  3  คัน 
(2) รถยนต์บรรทุกน้ ำดับเพลิง  จ ำนวน  6  คัน  แยกเป็น 
 - ขนำดควำมจุ  10,000 ลิตร  จ ำนวน  2  คัน 
 - ขนำดควำมจุ    8,000 ลิตร  จ ำนวน  2  คัน 
 - ขนำดควำมจุ    7,000 ลิตร  จ ำนวน  2  คัน 
(3) รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต   จ ำนวน  1  คัน 
(4) รถยนต์ตรวจกำรณ์ จ ำนวน  2  คัน 

  3)  วัสดุ อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ประกอบด้วย 
(1) เรือท้องแบน   จ ำนวน  1  ล ำ 

 (2) เครื่องดับเพลิงชนิดหำบหำม  จ ำนวน  1  เครื่อง 
 (3) เครื่องสูบน้ ำฮอนด้ำ  จ ำนวน  4  เครื่อง 
 (4) เครื่องสูบน้ ำคูโบต้ำ  จ ำนวน  4  เครื่อง 
 (5) วิทยุสื่อสำร แยกเป็น 
           - วิทยุสื่อสำรชนิดมือถือ  จ ำนวน  15  เครื่อง 
           - วิทยุสื่อสำรประจ ำศูนย์   จ ำนวน    3  เครื่อง 
           - วิทยุสื่อสำรประจ ำรถยนต์  จ ำนวน    8  เครื่อง 

  4)  อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)  จ ำนวน  580  คน 
  5)  กำรปฏิบัติหน้ำที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ.2561) 

(1) ในรอบปีที่ผ่ำนมำมีกำรปฏิบัติหน้ำที่    จ ำนวน  335  ครั้ง 
(2) ในรอบปีที่ผ่ำนมำมีกำรฝึกซ้อม    จ ำนวน    72  ครัง้  แยกเป็น 

           - ฝึกซ้อมแผนประจ ำสัปดำห์  จ ำนวน  48  ครั้ง 
           - ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ จ ำนวน  24  ครั้ง 

(ท่ีมา : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด  เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
                                         ข้อมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม 2562) 

 
 
 
 
 
 



4.4  ยาเสพติด 
ผลการด าเนินงานกิจกรรมด้านยาเสพติด ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ดังนี้ 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน

(ครั้ง) 

ตรวจ 
(คน) 

พบ 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. เฝ้ำระวังผู้เสพ/ผู้ค้ำในชุมชนโดยกำรสังเกต
ควำมเคลื่อนไหว  กำรมั่วสุม  กำรส ำรวจ  ค้นหำ
ปัจจัยเสี่ยง ประเมินและวิเครำะห์สถำนกำรณ์      
ยำเสพติด โดย อสม.ในชุมชนเฝ้ำระวัง ผู้เสพ/ผู้ค้ำ 
ทั้ง 30 ชุมชน 

12 12 - - - 

2. เฝ้ำระวังผู้เสพ  ผู้ค้ำในโรงเรียน  โดยกำรสังเกต
ควำมเคลื่อนไหว  กำรมั่วสุม  กำรส ำรวจ  ค้นหำ
ปัจจัยเสี่ยง  ประเมินและวิเครำะห์  สถำนกำรณ์ 
ยำเสพติดในโรงเรียน  ในคณะครู  นักเรียน  
โรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองมหำสำรคำม ทั้ง 7 โรง 

12 12 963 3 0.31 

3. ตรวจปัสสำวะ  
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 
- พนักงำนครูเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
- พนักงำนเทศบำลเมืองมหำสำรคำม               
(ส ำหรับผู้ที่ตรวจปัสสำวะพบผลบวก             
ส่งเข้ำรับกำรบ ำบัด) 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
699 
264 
396 

 
3 
- 
- 

 
0.42 

- 
- 

4. ร่วมตรวจปัสสำวะผู้คัดเลือกทหำรกองเกิน 
ต ำบลตลำด   

 

1 
 

1 
 

141 
 

14 
 

9.92 
 

(ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม, 2561) 

       ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขด้านยาเสพติด 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. ขำดบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน 
2. ยังตรวจพบสำรเสพติดในสถำนศึกษำ 

1. สรรหำบุคลำกรทดแทนต ำแหน่งว่ำง 
2. สรรหำบุคลำกรที่สำมำรถ ก ำกับ ดูแล 
ด้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบำลเมืองมหำสำรคำมได้ด ำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

ในเขตเทศบำลฯ ในหลำยด้ำน อำทิ 
     1)  โครงการดูแลผู้ป่วยถึงบ้านด้วยใจห่วงใยและเอ้ืออาทรคนมหาสารคามไม่ทอดทิ้งกัน  
 กำรเยี่ยมบ้ำนเป็นบริกำรเชิงรุกเพ่ือให้ประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขได้ 

อย่ำงสะดวก  รวดเร็ว  เหมำะสมกับภำวะสุขภำพ  รูปแบบกำรเยี่ยมบ้ำนขึ้นอยู่กับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือสร้ำง
คุณค่ำงำนเยี่ยมบ้ำน  ซึ่งเป็นภำรกิจหลักของงำนปฐมภูมิให้เป็นที่ยอมรับของประชำชน  ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำย
ประกอบด้วย ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร/ด้อยโอกำส/ทุพพลภำพ  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ติดยำเสพติด และผู้ป่วยจิตเวช  
ร้อยละ 90 ของโครงกำรได้รับกำรบริกำรด้ำนสุขภำพข้ันพื้นฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

สถิติกำรออกปฏิบัติงำนเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 
 

พ.ศ.2559 (รำย) พ.ศ.2560 (รำย) พ.ศ.2561 (รำย) พ.ศ.2562 (รำย) 
9 13 12 9 

 

(ที่มา : ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

2)  โครงกำรป้องกันและก ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ 
 กำรให้บริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำให้แก่สุนัขและแมว โดยด ำเนินกำรเชิงรุกท้ัง 

ให้บริกำรออกหน่วยเคลื่อนที่ตำมชุมชนต่ำงๆ  ครอบคลุมทั้ง 30 ชุมชน  ในเขตเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 
สรุปผลกำรส ำรวจสัตว์   จ ำนวน  3,710  ตัว 
สัตว์ที่ได้รับกำรฉีดวัคซีน  จ ำนวน  4,007 ตัว  คิดเป็นร้อยละ 108  แยกเป็น 
- สัตว์ฉีดวัคซีนกับเทศบำล   จ ำนวน  4,007 ตัว  คิดเป็นร้อยละ 100 
- สัตว์ฉีดวัคซีนกับคลินิก   จ ำนวน      -    ตัว  คิดเป็นร้อยละ  -  
- สัตว์ที่เจ้ำของฉีดวัคซีนเอง   จ ำนวน      -    ตัว  คิดเป็นร้อยละ  -  
- สัตว์ยังไม่ได้รับกำรฉีดวัคซีน   จ ำนวน    -     ตัว  คิดเป็นร้อยละ –  
(ข้อมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม 2562) 

3)  โครงกำรเด็กด้อยโอกำส 

เป้าหมายการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 กลุ่มเด็กด้อยโอกำสที่ถูกปล่อยปละละเลย 

ทอดทิ้ง ก ำพร้ำ เด็กสลัมชุมชนแออัด 
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ชุมชนโพธิ์ศรี 1  
หน้ำวัดประชำบ ำรุง และท ำกิจกรรมนอกสถำนที่
ต่ำงๆ 

 กลุ่มเด็กพฤติกรรมไม่เหมำะสม อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ยำเสพติด เด็กมั่วสุมในสถำนบริกำรเริงรมย์ เด็ก
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร เด็กท่ีอยู่ในสถำนพินิจ
และเด็กเกเรติดเกมเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ไม่จบ 
 

ได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและแนวทำงกำร
ช่วยเหลือที่บ้ำนและทีเ่ด็กรวมตัวกันอยู่ในเขต
เทศบำลเมืองมหำสำรคำม 



 กลุ่มเด็กพิกำร ทำงจิตใจ ทำงอำรมณ์ทำงปัญญำ
กำรเรียนรู้  

ได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่บ้ำนและประสำน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรช่วยเหลือ 

 กลุ่มเด็กขำดโอกำส ยำกจน ลูกกรรมกรก่อสร้ำง 
ลูกกรรมกำรว่ำงงำน 

ได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่บ้ำนและประสำน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรช่วยเหลือ 

 กลุ่มเด็กไม่ได้รับสัญชำติไทยเด็กไม่มีสูติบัตรหรือ
ทะเบียนบ้ำน 

ได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่บ้ำนและประสำน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรช่วยเหลือ 

 กลุ่มเด็กได้รับผลกระทบจำกโรคเอดส์ เด็กเป็น
โรคเอดส์ เด็กก ำพร้ำเพรำะพ่อแม่เสียชีวิต หรือ
พ่อแม่เสียชีวิตเพรำะโรคเอดส์ 

ได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่บ้ำนและประสำน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรช่วยเหลือ 

(ที่มา : กองสวัสดิการสังคม ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 
 
      4)  โครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ 
  เพ่ือด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์แก่ผู้สูงอำยุในเขตเทศบำล 
ทั้ง 30 ชุมชน  ที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป 

สถิติรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
 

พ.ศ.2559 (คน) พ.ศ.2560 (คน) พ.ศ.2561 (คน) พ.ศ.2562 (คน) 
3,915 3,932 4,129 4,131 

หมายเหตุ ปี พ.ศ. 2562 ข้อมูลล่าสุด ณ เดือน พฤษภาคม 2562 
(ที่มา : กองสวัสดิการสังคม ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

 
       5)  โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  
เพ่ือสงเครำะห์คนพิกำร หรือทุพพลภำพที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ให้มีคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น 
 

สถิติรับเบี้ยยังชีพผู้พิกำร 
พ.ศ.2559 (คน) พ.ศ.2560 (คน) พ.ศ.2561 (คน) พ.ศ.2562 (คน) 

595 653 389 690 
หมายเหตุ ปี พ.ศ. 2562 ข้อมูลล่าสุด ณ เดือน พฤษภาคม 2562 
(ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

 
     6)  โครงกำรเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

     เพ่ือให้ผู้ติดเชื้อเอดส์มีก ำลังใจ  มีรำยได้  และมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
สถิติรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

พ.ศ.2559 (คน) พ.ศ.2560 (คน) พ.ศ.2561 (คน) พ.ศ.2562 (คน) 
54 57 55 55 

    หมายเหตุ ปี พ.ศ. 2562 ข้อมูลล่าสุด ณ เดือน พฤษภาคม 2562 
(ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

    
 



7)  โครงกำรบ้ำนเติมสุข 
ปัจจุบันจังหวัดมหำสำรคำม มีผู้สูงอำยุมำกกว่ำ 3,000 คน  และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี 

ปัญหำที่ตำมมำ เช่น สุขภำพ ที่อยู่อำศัย ควำมยำกจน เป็นต้น เทศบำลเมืองมหำสำรคำม จึงได้ร่วมกับกองทุน
หลักประกันสุขภำพเทศบำลเมืองมหำสำรคำม และศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองจัดท ำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะ
ยำวทั้งกำรตรวจสุขภำพ กำรติดตำมเยี่ยมบ้ำน กำรรักษำ กำรให้ค ำแนะน ำดูแลสุขภำพ และกำรออกก ำลังกำย  
รวมถึงกำรฝึกอบรมบุคลำกร เพื่อดูแลผู้สูงอำยุและปัญหำข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ จึงน ำไปสู่แนวคิดกำรจัดตั้ง 
“กองทุน กองบุญ เอ้ืออาทร” โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ เป็นตัวแทนจำกหลำยภำคส่วน 
เข้ำมำร่วมดูแลทั้งก ำหนดแนวทำงช่วยเหลือ  และพิจำรณำอนุมัติงบประมำณ  เพ่ือน ำเงินบริจำคไปใช้ในกำร
ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อำศัยให้กับผู้สูงอำยุที่ยำกจน โดยในกำรด ำเนินงำนนั้นได้รับควำมร่วมมือให้ตั้งกล่องรับ
บริจำค “กองทุนกองบุญ เอ้ืออำทร” ที่ธนำคำรพำณิชย์ 5 แห่ง ได้แก่ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกรุงไทย  
ธนำคำรออมสิน  ธนำคำรอิสลำม  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ และเทสโก้
โลตัส สำขำเสริมไทยคอมเพล็กซ์  ซึ่งเทศบำลฯ ก ำหนดเปิดกล่องรับบริจำคปีละหนึ่งรอบ เพ่ือน ำงบประมำณที่
ได้ไปสมทบกับงบประมำณจัดสรรจำก สปสช. มำช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิกำรที่ยำกจนและด้อยโอกำสตำมควำม
เหมำะสม 

(ท่ีมา : ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

8) โครงกำรโรงเรียนผู้เชี่ยวชำญชีวิต 
         ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้ำวเข้ำสู่สังคม “สังคมสูงวัย”  มำตั้งแต่ประมำณปี พ.ศ. 2548  จำก
สถิติข้อมูลประชำกรพบว่ำประชำกรอำยุ  60  ปีขึ้นไป  มีสัดส่วนสูงขึ้นถึงร้อยละ 10  และอีก 10  ปีข้ำงหน้ำ
จะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 20  ของประชำกรทั้งหมด  ซึ่งสังคมไทยจะกลำยเป็น “สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์” 
เทศบำลเมืองมหำสำรคำมได้ตระหนักและเห็นคุณค่ำของผู้สูงอำยุ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลและเป็นคลังสมองของ
ท้องถิ่น  จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุขึ้น โดยใช้ชื่อว่ำ “โรงเรียนผู้เชี่ยวชำญชีวิต ” (ผชช.) โดยที่ท ำกำรตั้งอยู่  
ณ ศูนย์อำเซียน โรงเรียนสำมัคคี  

ซึ่งแนวคิดกำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำนักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอำยุ 
ให้มีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี ลดกำรถูกทอดทิ้งจำกลูกหลำน ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดควำม
เอ้ืออำทรซึ่งกันและกัน และน ำไปสู่กำรช่วยเหลือสังคมในกิจกรรมอ่ืน ๆ 

(ท่ีมา : ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 
 

     9) โครงกำรคนไร้บ้ำน 
  คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน หรือ “บุคคลผู้ใช้ชีวิตในพ้ืนที่สำธำรณะ” คนพิกำร หรือบุคคลที่มีควำม
บกพร่องทำงกำยภำพ หรือด้ำนจิตใจ ซึ่งลักษณะคนพิกำรจัดกลุ่มได้ 7 ประเภท ได้แก่ กำรมองเห็น กำรได้ยิน
หรือสื่อควำมหมำยทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย ทำงจิตใจหรือพฤติกรรม ทำงสติปัญญำ ทำงกำรเรียนรู้ 
และออทิสติก และปัญหำในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะที่ยำกจะเข้ำถึงโดยเฉพำะปัญหำสุขภำพ 
  เทศบำลเมืองมหำสำรคำมร่วมกับโรงพยำบำล ได้จัดท ำโครงกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำง
สุขภำพ เพ่ือด้อยโอกำส คนไร้บ้ำน และคนพิกำรในเขตเทศบำลฯ เพ่ือพัฒนำฐำนข้อมูลคนไร้บ้ำนในเขต
เทศบำลเมืองมหำสำรคำม สนับสนุนกลไกกำรขับเคลื่อนนโยบำย แก้ไขปัญหำ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มแกนน ำเครือข่ำยคนไร้บ้ำน และส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในชุมชนมีกำรขับเคลื่อน กำรด ำเนินงำนให้ควำมช่วยเหลือให้ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนพิกำรใน
ชุมชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นอย่ำงเหมำะสม   

(ท่ีมา : ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 
 



5. ระบบบริการพื้นฐาน 
     5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 กำรคมนำคมขนส่งในเขตเทศบำลกับจังหวัดใกล้เคียง อำศัยทำงบกเป็นหลักมีทำงหลวง 
เชื่อมกับจังหวัดต่ำง ๆ  เดินทำงได้อย่ำงสะดวก  มีกิจกำรรถโดยสำรประจ ำทำงระหว่ำงจังหวัดและภำยใน
จังหวัด  แยกเป็นกำรด ำเนินกำรขนส่งภำยในจังหวัด  และเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  เส้นทำงเชื่อมระหว่ำงจังหวัด   
และเส้นทำงเชื่อมระหว่ำงอ ำเภอต่ำงๆ  มีกำรเดินทำงโดยรถโดยสำรขนำดเล็ก 

ถนน 
สภำพถนนในเขตเทศบำลเป็นถนนแอสฟัลท์ติก ถนนลำดยำง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ 

ถนนลูกรัง แยกเป็น 

-  ถนนสำยหลักได้แก่  ถนนนครสวรรค์ ถนนริมคลองสมถวิล ถนนผดุงวิถี   
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถนนศรีสวัสดิ์ด ำเนิน ถนนนำควิชัย ถนนมหำชัยด ำริห์ ถนนถีนำนนท์ ถนนจุฑำงกูร   
ถนนสำรคำม-วำปี 
  -  ถนนสำยรอง ได้แก่ ถนนวรบุตร ถนนรำษฏรอุทิศ ถนนศรีรำชวงศ์ ถนนมนตรีบ ำรุง   
ถนนอัตถบัญชำ ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ถนนฉิมพลีเจริญ ถนนเสมำ  1  สภำพถนน  แยกเป็น 

-  ถนน ค.ล.ส.  จ ำนวน   352   สำย    ระยะทำง  130  กิโลเมตร 
-  ถนนลำดยำง     จ ำนวน    10    สำย    ระยะทำง   30   กิโลเมตร 
-  ถนนลูกรัง   จ ำนวน    20    สำย    ระยะทำง   10   กิโลเมตร 

สะพำน 
สะพำนในเขตเทศบำลมีจ ำนวน  22  แห่ง สะพำนลอย จ ำนวน 4  แห่ง  ตั้งอยู่บนถนน 

นครสวรรค์ จ ำนวน  2  แห่ง และถนนผดุงวิถี จ ำนวน 2  แห่ง  ซึ่งเป็นถนนสำยหลักที่มีปัญหำกำรจรำจร
โดยเฉพำะสะพำนลอยคนเดินข้ำม  ถนนนครสวรรค์ตรงบริเวณตลำดสดเทศบำล  กำรจรำจรในเขตเทศบำล  
จะหนำแน่นในช่วงเช้ำและช่วงเย็นบนถนนที่มีสถำนศึกษำตั้งอยู่  ได้แก่ ถนนริมคลองสมถวิล  ถนนนครสวรรค์  
ถนนผดุงวิถี  และถนนศรีสวัสดิ์ด ำเนิน 

กำรให้บริกำรขนส่งมวลชน และกำรจัดกำรขนส่งมวลชนในเขตเทศบำล มีดังนี้ 
  (1)  จุดรถโดยสำรขนำดเล็ก (สองแถว) ซึ่งเอกชนด ำเนินกำร   ได้แก่ 
   - สำยบ้ำนส่อง - มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ขำมเรียง) 
   - สำยเรือนจ ำจังหวัดมหำสำรคำม - มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  (ศรีสวัสดิ์) 

- สำยวิทยำลัยอำชีวศึกษำมหำสำรคำม - สถำบันกำรพลศึกษำวิทยำเขตมหำสำรคำม 
   - สำยที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองมหำสำรคำม - มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
   - สำย บขส. - มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ขำมเรียง) 

- สำยมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ศรีสวัสดิ)์ - มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ขำมเรียง) 
  (2)  จุดรถสำมล้อเครื่องและรถจักรยำนยนต์รับจ้ำง  ได้แก่ 

- หน้ำตลำดสดเทศบำลเมืองมหำสำรคำม - สำมแยกทำงไปจังหวัดกำฬสินธุ์ 
   - หน้ำสถำนีขนส่งจังหวัดมหำสำรคำม - สี่แยกวัดสำมัคคี 
   - ภำยในสถำนีขนส่งจังหวัดมหำสำรคำม - หน้ำโรงพยำบำลมหำสำรคำม 
   - หน้ำธนำคำรทหำรไทย  สำขำมหำสำรคำม - ด้ำนข้ำงห้ำงเสริมไทยพลำซ่ำ 

- สำมแยกร้ำนนำทีทอง  ทำงไปจังหวัดร้อยเอ็ด - หอนำฬิกำข้ำงโรงเรียนผดุงนำรี 
   - ด้ำนหลัง บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ำกัด สำขำมหำสำรคำม 
 



(3)  จุดรถแท็กซี่มิเตอร์     สอบถามหรือเรียกแท็กซ่ี โทร. 043777300 , 043777400 
   - หน้ำสถำนีขนส่งจังหวัดมหำสำรคำม - หน้ำห้ำงเสริมไทยคอมเพล็กส์ 
   - หน้ำตลำดเอ็กซ์โปร 

(4)  จุดจอดรถภำยในเขตเทศบำล (รำยกำรเรียกเก็บ) 
- สำรคำม-บ้ำนเกิง้    จุดจอด  สมำนกำรเกษตร (ก่อนถึงแยกวัดสำมัคคี) 

   - สำรคำม-เขวำใหญ่   จุดจอด  สี่แยกแกวแดง (เส้นหน้ำกำรเคหะ) 
   - สำรคำม-เชียงยืน    จุดจอด สี่แยกแกวแดง (เส้นหน้ำกำรเคหะ) 
   - สำรคำม-หนองคู    จุดจอด  ธนำคำรธนชำติ 
   - สำรคำม-โคกก่อ     จุดจอด  อำรีมิตรยนตรกำร/หน้ำโรงพยำบำล 
   - สำรคำม-โสกแดง    จุดจอด  หลังวัดนำควิชัย 
   - สำรคำม-ภูดิน-สมศรี   จุดจอด  หลังตลำดสด ข้ำงวัดมหำชัย 
   - สำรคำม-แกด ำ   จุดจอด  ข้ำงโลตัสเสริมไทยพลำซ่ำ 
   - สำรคำม-หนองหว้ำ จุดจอด ข้ำงไปรษณีย์มหำสำรคำม 
   - สำรคำม-ห้วยแอ่ง จุดจอด ข้ำงโรงเรียนผดุงนำรี 
   - สำรคำม-มิตรภำพ  จุดจอด หลังตลำดสด ข้ำงวัดมหำชัย 
  (5)  จุดจอดรถภำยในเขตเทศบำล (ผู้ประกอบกำรเอกชน) 
   - บริษัทโกสุมขนส่ง 
   - บริษัทชนะชัยขอนแก่นจ ำกัด 
   - บริษัทสำรคำมเดินรถ 
   - บริษัทขนส่ง 99 999 จ ำกัด 
   - บริษัทสหพันธ์ทัวร์ร้อยเอ็ด 
   - บริษัทวำปีเดินรถ จ ำกัด 
   - บริษัทแสงประทีป จ ำกัด 
   - บริษัทสงวนชัยอุบลเดินรถ 
   - บริษัทหลักเมืองมหำสำรคำม 
   - บริษัทเชิดชัยทัวร์ 
   - บริษัทชำญทัวร์ 
  (6)  ผู้ประกอบกำรรถตู้ (ภำยในสถำนีขนส่งผู้โดยสำรเทศบำลเมืองมหำสำรคำม) 
   - ผู้ประกอบกำร  จ ำนวน    4   รำย 
   - รถประกอบกำร      จ ำนวน  29  คัน 
   - เส้นทำงเดินรถ  จ ำนวน    4   เส้นทำง 
รำยละเอียดผู้ประกอบกำรเดินรถตู้ 
 

ล ำดับ ผู้ประกอบกำร เส้นทำง หมำยเลข จ ำนวนรถ เบอร์รถ 
1 บริษัทขอนแก่นชนะชัย ขนส่ง อุดรธำนี-ร้อยเอ็ด 534 2 3,8 
2 บริษัทสงวนชัยแอร์ อุบลรำชธำนี-ขอนแก่น 268 3 1-3 
3 บริษัทแสงประทีป มหำสำรคำม-กำฬสินธุ์ 242 6 1-6 

4 
บริษัทหนองคำยรวมมิตร 
(บริษัทเชิดชัยแอร์ ดูแล) 

อุดรธำนี-บ้ำนไผ่-
ร้อยเอ็ด 

233 18 1-18 

(ท่ีมา  : กองคลัง (สถานีขนส่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม)  ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 



5.2 การไฟฟ้า 
     ไฟฟ้ำที่ใช้ในเขตเทศบำลอยู่ในควำมรับผิดชอบของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัด 

มหำสำรคำม  เนื่องจำกไม่สำมำรถระบุกำรใช้ไฟฟ้ำ ตำมจ ำนวนครัวเรือนที่มีในฐำนข้อมูลของส ำนักทะเบียน
ท้องถิ่นได้  แต่สำมำรถส ำรวจตำมจ ำนวนกำรใช้เป็นครอบครัวได้ จึงมีรำยละเอียดของจ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำทั้งหมด
ในเขตเทศบำลเมืองมหำสำรคำม จ ำนวน  14,186  รำย 

  (ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม   ข้อมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม 2562) 
-   ไฟฟ้ำแสงสว่ำง ขนำดควำมสูง  20  เมตร  บริเวณสวนหนองข่ำ 
-   ไฟฟ้ำแสงสว่ำง ขนำดควำมสูง  20  เมตร  บริเวณหน้ำสถำนีต ำรวจ  44  ต้น 
-   ไฟฟ้ำสำธำรณะ  ไฟฟ้ำส่องสว่ำง  มีจ ำนวนประมำณ  7,950 จุด  ครอบคลุมถนน 

ทุกสำย สวนสำธำรณะ  โรงเรียนสังกัดเทศบำล  ตลำดสดเทศบำล  ตลำดโต้รุ่ง  ศูนย์กีฬำเยำวชน  ส ำนักงำน
เทศบำลสถำนีขนส่ง  เป็นต้น 
  ( ที่มา : งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  ส านักการช่าง  ข้อมูล ณ  เดือน พฤษภาคม 2562) 

 

5.3 การประปา 
     กำรใช้บริกำรน้ ำประปำในเขตเทศบำล  ไม่สำมำรถระบุตำมจ ำนวนครัวเรือนที่มีใน 

ฐำนข้อมูลของส ำนักทะเบียนท้องถิ่นได้ จึงระบุจ ำนวนภำยในเขตอ ำเภอเมืองมหำสำรคำม สำมำรถส ำรวจได้ 
ดังนี้ 

จ านวนผู้ใช้น้ าในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม  
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2562 
24,011 รำย 24,658 รำย 25,191 รำย 24,361 รำย 

 
ปริมาณน้ าประปาที่ผลิตได้ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2562 
28,368 ลบ.ม./วัน 25,419 ลบ.ม./วัน 25,326 ลบ.ม./วัน 24,831 ลบ.ม./วัน 

 
ปริมาณน้ าผลิตเพื่อจ่าย 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2562 
27,946 ลบ.ม./วัน 24,381 ลบ.ม./วัน 24,500 ลบ.ม./วัน 24,117 ลบ.ม./วัน 

-   แหล่งน้ ำดิบส ำหรับผลิตน้ ำประปำ  ได้แก่แหล่งน้ ำใต้ดิน  และมีแหล่งน้ ำตำม          
    ธรรมชำติ  คือ  แม่น้ ำชี 

(ท่ีมา : การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม  ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

 5.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม 
  โทรศัพท์  แยกเป็น 

(1)  โทรศัพท์สำธำรณะในเขตเทศบำล  จ ำนวน  392  เลขหมำย 
(2)  โทรศัพท์ส่วนบุคคลในเขตเทศบำล  จ ำนวน  4,840  เลขหมำย แยกเป็น 

 -  ส่วนรำชกำร               532 เลขหมำย 
 -  บ้ำนพักอำศัย             3,668 เลขหมำย 
 -  สถำนประกอบกำรธุรกิจ      640 เลขหมำย 
(ท่ีมา  :  บริษัท ทีโอที คอปเปอร์เรชั่น จ ากัด มหาชน (สาขามหาสารคาม) ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม 2562) 



  5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร หรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ 
   บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ำกัด (สำขำมหำสำรคำม) มีจ ำนวน  2  แห่ง 

-  ไปรษณีย์รับจ่ำย (ปณจ.) จังหวัดมหำสำรคำม 
-  ไปรษณีย์รับฝำกโนนศรีสวัสดิ์ 
-  ไปรษณีย์รับฝำกห้ำงเสริมไทย คอมเพล็กซ์ 

    สถำนีวิทยุกระจำยเสียงในเขตเทศบำล  มีจ ำนวน  15  สถำนี  แยกเป็น 
- สถำนีวิทยุกระจำยเสียง (หลัก)   มีจ ำนวน   4   สถำนี 
- สถำนีวิทยุกระจำยเสียง (รอง)    มีจ ำนวน  11  สถำนี 

    หอกระจำยข่ำวในเขตเทศบำลเมืองมหำสำรคำมมีจ ำนวน  29  แห่ง 
    ศูนย์วิทยุสื่อสำรเทศบำลเมืองมหำสำรคำม  นำมข่ำยเรียก  ศูนย์สุริยา  ควำมถี่ 

162.55  MHz.  ที่ตั้ง อำคำรสถำนีดับเพลิง เทศบำลเมืองมหำสำรคำม ถนนผังเมืองบัญชำ ต ำบลตลำด   
อ ำเภอเมือง  จังหวัดมหำสำรคำม 
 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตรกรรม 
       ชุมชนในเขตเทศบำลเมืองมหำสำรคำม มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท  จึงยังคงมี
กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  กำรปลูกข้ำว  ถั่ว  และผักต่ำง ๆ  เป็นต้น  และผลจำกกำรพัฒนำเมือง
ที่มีมำอย่ำงต่อเนื่องนั้น  ท ำให้พ้ืนที่ภำยในเขตเทศบำลเมืองมหำสำรคำม มีสภำพควำมเป็นเมืองเพ่ิมมำกขึ้น  
พ้ืนที่ในหลำยส่วนของเทศบำลซึ่งแต่เดิมเคยเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  ถูกเปลี่ยนสภำพเป็นที่อยู่อำศัย  โรงงำน
อุตสำหกรรม  ดังนั้นผลิตผลจำกกำรเกษตรกรรมในเขตเทศบำลซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชผักสวนครัว  จึงเริ่มลด
จ ำนวนลงตำมสัดส่วนพื้นที่ 

6.2 การประมง 
     ด้วยเทศบำลเมืองมหำสำรคำม ไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ ำขนำดใหญ่ จะมีเฉพำะ 

คลองน้ ำเล็ก ประชำกรส่วนใหญ่จะท ำกำรประมงเพ่ือเลี้ยงชีพเท่ำนั้น 
 

 
6.3 การปศุสัตว์ 
     ด้วยเทศบำลเมืองมหำสำรคำม ได้ด ำเนินกำรส ำรวจประชำกรสัตว์ และใช้เป็นข้อมูล 

พ้ืนฐำนในกำรวำงแผนในกำรด ำเนินงำนควบคุมป้องกันโรคติดต่อ จำกสัตว์สู่คนเลี้ยง และจำกสัตว์สู่คน 

ตารางส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

ล าดับที่ ชุมชน 
ประเภทสัตว์ที่ส ารวจ (ตัว) 

ประชากรไก่ ประชากรเป็ด ประชากรห่าน ประชากรนก 
1 บ้ำนแมด 122 69 4 - 
2 ส่องใต้ 110 40 - 8 
3 ส่องเหนือ 220 33 - 7 
4 อุทัยทิศ 1 39 - - - 
5 อุทัยทิศ 2 54 - - - 
6 อุทัยทิศ 3 28 - - - 
7 อุทัยทิศ 4 65 - - - 



8 อภิสิทธิ์ 1 50 - - 4 
9 อภิสิทธิ์ 2 89 30 - 9 
10 นำควิชัย 1 20 - - 7 
11 นำควิชัย 2 50 - - 1 
12 นำควิชัย 3 18 - - 9 
13 โพธิ์ศรี 1 75 21 - 8 
14 โพธิ์ศรี 2 110 55 - 11 
15 มหำชัย 49 12 - 2 
16 สำมัคคี 1 50 32 - 2 
17 สำมัคคี 2 153 55 - 6 
18 เครือวัลย์ 1 95 40 - 4 
19 เครือวัลย์ 2 120 40 - 1 
20 ศรีมหำสำรคำม 42 101 - 3 
21 ธัญญำ 1  96 120 - 9 
22 ธัญญำ 2 63 44 - 11 
23 ธัญญำ 3 38 32 - 2 
24 ธัญญำ 4 26 18 - 5 
25 ปัจฉิมทัศน์ 1 10 10 - 1 
26 ปัจฉิมทัศน์ 2 15 12 - 1 
27 ศรีสวัสดิ์ 1 16 18 - 2 

ล าดับที่ ชุมชน 
ประเภทสัตว์ที่ส ารวจ (ตัว) 

ประชากรไก่ ประชากรเป็ด ประชากรห่าน ประชากรนก 
28 ศรีสวัสดิ์ 2 41 55 - 6 
29 ศรีสวัสดิ์ 3 32 27 - 5 
30 ตักสิลำ 77 46 - 19 

รวมทั้งหมด 1,973 910 4 143 

(ท่ีมา  :   ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ข้อมูล ณ  เดือนพฤษภาคม 2562) 
 
6.4 การบริการ 
      สถำนประกอบกำรด้ำนบริกำรในเขตเทศบำลเมืองมหำสำรคำม  มีดังนี้ 

(1)  โรงแรม  จ ำนวน  15  แห่ง 
 (2)  อพำร์ทเม้นท์ จ ำนวน  20  แห่ง 
 (3)  บังกะโล  จ ำนวน    7  แห่ง 
 (4)  ห้ำงสรรพสินค้ำ  จ ำนวน    3  แห่ง 
 (5)  โรงภำพยนตร์     จ ำนวน    3  แห่ง 
 (6)  สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรสะสมอำหำรตำมพระรำชบัญญัติสำธำรณสุขมี 

จ ำนวน  400  แห่ง 
(ท่ีมา : ส านักการสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ข้อมูล ณ  เดือนพฤษภาคม 2562) 



6.5  การท่องเที่ยว 
       จำกสถิติกำรท่องเที่ยวล่ำสุดปี 2561 จังหวัดมหำสำรคำม มีนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทย 

และชำวต่ำงชำติ เข้ำมำท่องเที่ยวในจังหวัด จ ำนวน 724,903 คน เป็นนักท่องเที่ยวภำยในประเทศ  จ ำนวน  
715,095 คน  นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ  จ ำนวน 9,808 คน โดยมีรำยได้จำกนักท่องเที่ยวทั้งหมด 1,150.3 
ล้ำนบำท  (ท่ีมำ : ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ จังหวัดมหำสำรคำม www.mahasarakham.mots.go.th) 

ตาราง : ข้อมูลอัตรำกำรเข้ำพัก, จ ำนวนผู้เข้ำพัก, จ ำนวนผู้เยี่ยมเยียนคนไทยและชำวต่ำงชำติ  
เพ่ือเข้ำมำท่องเที่ยวในจังหวัดมหำสำรคำม ปี พ.ศ. 2561, และ ปี พ.ศ. 2562 

 

จ านวนผู้เข้าพัก (คน) 
จ านวนผู้เยี่ยมเยียน

ทั้งหมด (คน) 
จ านวนผู้เยี่ยมเยียน 

คนไทย (คน) 
จ านวนผู้เยี่ยมเยียน
ชาวต่างชาติ (คน) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
422,103 413,013 724,903 709,670 715,095 700,033 9,808 9,637 

 
 

ตาราง : รำยได้จำกผู้เยี่ยมเยียน คนไทยและชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำท่องเที่ยวในจังหวัดมหำสำรคำม 
ปี พ.ศ. 2560, และ ปี พ.ศ. 2561 

 
รายได้จากผู้เยี่ยมเยียน 

(ล้านบาท) 
รายได้จากผู้เยี่ยมเยียนคนไทย  

(ล้านบาท) 
รายได้จากผู้เยี่ยมเยียน 
ชาวต่างชาติ (ล้านบาท) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
1,150.3 1,093.0 1,132.4 1,076.1 17.9 16.9 

(ท่ีมา : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดมหาสารคาม www.mahasarakham.mots.go.th) 
 

  6.6  การอุตสาหกรรม 
ภำยในจังหวัดมหำสำรคำม มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่จดทะเบียนประกอบกิจกำร จ ำแนกตำม 

ประเภทอุตสำหกรรม  ดังนี้ 

ตาราง : แสดงจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมที่จดทะเบียนประกอบกิจกำร ปี พ.ศ. 2559-2562 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

จ านวน
โรงงาน 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
โรงงาน 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
โรงงาน 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
โรงงาน 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

1. ผลิตภัณฑจ์ำกพืช 60 1552.49 60 1552.49 60 1,552.49 60 1,552.49 
2. อำหำร 25 373.37 30 466.37 31 524.87 31 524.87 
3. เครื่องดื่ม 2 1482.12 2 1482.12 2 1,482.12 2 1,482.12 
4. สิ่งทอ 5 198.26 5 198.26 6 231.26 6 231.26 
5. เครื่องแต่งกำย
ยกเว้นรองเท้ำ 

2 40.34 2 40.34 2 40.34 2 40.34 

6. แปรรูปไม้และ
ผลิตภณัฑ์จำกไม ้

47 185.00 49 196.46 51 232.46 51 232.46 

7. เฟอร์นิเจอร ์ 15 44.93 15 44.93 15 44.93 15 44.93 



และเครื่องเรือน 
8. กระดำษและ
ผลิตภณัฑ ์
จำกกระดำษ 

1 4.80 2 49.80 2 49.80 2 49.80 

9. เคมีภณัฑ์และ
ผลิตภณัฑ์เคม ี

2 7.95 3 185.95 3 185.95 4 188.77 

10. ผลิตภณัฑ์จำก
ปิโตรเลียม 

3 115.02 3 115.02 4 139.52 4 139.52 

11. ผลิตภณัฑ์
พลำสติก 

8 104.67 8 104.67 8 104.67 8 104.67 

12. ผลิตภณัฑ์อโลหะ 71 833.75 72 852.35 74 878.35 75 889.35 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

จ านวน
โรงงาน 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
โรงงาน 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
โรงงาน 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน
โรงงาน 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

13. ผลิตภณัฑโ์ลหะ 
ขั้นมูลฐำน 

1 1.25 1 1.25 2 61.25 2 61.25 

14. ผลิตภณัฑโ์ลหะ 33 234.68 34 235 34 235 34 235 
15. ผลิตภณัฑ์
เครื่องจักรและ
เครื่องกล 

4 99.22 4 99.22 5 100.02 5 100.02 

16. ผลิตภณัฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและ
อุปกรณ ์

2 21.48 2 21.48 2 21.48 2 21.48 

17. ผลิตยำนพำหนะ 
และอุปกรณ ์

41 743.98 44 1117.98 45 1,138.78 45 1,138.78 

18. กำรผลิตอื่นๆ 37 563.65 37 563.65 37 563.65 37 563.65 
รวม 359 6,606.95 373 7327.33 383 7,586.93 385 7,600.75 

(ท่ีมา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ข้อมูล ณ  เดือนพฤษภาคม 2562) 
      

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
      กิจกำรค้ำส่วนใหญ่เป็นธุรกิจต่อเนื่องกับสินค้ำเกษตร ร้ำนจ ำหน่ำยของเบ็ดเตล็ด  

ร้ำนอำหำรเครื่องดื่ม ร้ำนรับจ้ำงพิมพ์เอกสำร ร้ำนถ่ำยรูป ร้ำนโฆษณำ ร้ำนแต่งผม เป็นต้น 
   ประเภทและจ ำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนกำรพำณิชยกรรมและกำรบริกำร  มีดังนี้ 

  (1)  สถำนประกอบกำรด้ำนพำณิชยกรรม   เช่น 
 -  สถำนีบริกำรน้ ำมัน   จ ำนวน  7  แห่ง 
 -  ตลำดสดเทศบำล   จ ำนวน  1  แห่ง 

  (2)  สถำนประกอบกำรเทศพำณิชย์ 
-  สถำนธนำนุบำล   จ ำนวน  1  แห่ง 
-  โรงฆ่ำสัตว์   จ ำนวน  1  แห่ง 
 
 
 



 6.8 แรงงาน  
สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดมหำสำรคำม ปี พ.ศ. 2561 (มกรำคม - ธันวำคม 2561)  

มีรำยละเอียด ดังนี้ 
6.8.1 ก าลังแรงงาน การมีงานท า การว่างงาน 
ส ำนักงำนสถิติจังหวัดมหำสำรคำม ในปี 2561 จังหวัดมหำสำรคำมมีประชำกรอำยุ 15 ปี 

ขึ้นไป จ ำนวน 680,301 คน เป็นเพศชำยจ ำนวน 319,677 คน และเป็นเพศหญิง จ ำนวน 360,624 คนในกลุ่ม
ผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนนั้น จ ำแนกเป็นผู้มีงำนท ำจ ำนวน 450,678 คน (ร้อยละ 99.30 ของผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน
ทั้งหมด) ผู้ว่ำงงำนจ ำนวน 2,456 คน (ร้อยละ 0.54 ของผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนทั้งหมด) และผู้ที่รอฤดูกำล 
จ ำนวน 736 คน (ร้อยละ 0.16 ของผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนทั้งหมด)   

ซึ่งหำกเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีจ ำนวนผู้มีงำนท ำทั้งสิ้น 434,577 คน (ร้อยละ 98.39  
ของผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน) ผู้ว่ำงงำน จ ำนวน 5,477 คน (ร้อยละ 1.24 ของผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนทั้งหมด) และ   
ผู้ที่รอฤดูกำล จ ำนวน 1,627 คน (ร้อยละ 0.37 ของผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนทั้งหมด) เมื่อเปรียบเทียบอัตรำส่วน
กำรมีงำนท ำปี 2560 กับปี 2561 พบว่ำมีผู้มีงำนท ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.70 ในขณะที่อัตรำกำรว่ำงงำนลดลง    
ร้อยละ 55.16 และผู้รอฤดูกำล มีอัตรำลดลงร้อยละ 54.76 

ตาราง : ประชำกรจังหวัดมหำสำรคำมจ ำแนกตำมเพศและสถำนภำพแรงงำน ปี 2560-2561 

สถานภาพแรงงาน 
ปี 2560 ปี 2561 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 319,386 359,929 679,315 319,677 360,624 680,301 
1. ผู้อยู่ในก าลังแรงงานปัจจุบัน 238,488 203,193 441,681 244,616 209,254 453,870 
1.1 ผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนปัจจุบัน 237,293 202,761 440,054 224,035 209,099 453,134 
- ผู้มีงำนท ำ 233,883 200,694 434,577 243,561 207,117 450,678 
- ผู้ว่ำงงำน 3,410 2,067 5,477 474 1,982 2,456 
1.2 ผู้ที่รอฤดูกำล 1,195 432 1,627 581 155 736 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 80,898 156,736 237,634 75,060 151,370 226,430 
- ท ำงำนบ้ำน 3,367 54,864 58,231 1,162 52,877 54,039 
- เรียนหนังสือ 32,449 41,014 73,463 30,952 37,423 68,375 
- อ่ืนๆ 45,082 60,858 105,940 42,946 61,070 104,016 
อัตราการมีงานท า 52.95 45.44 98.39 53.66 45.63 99.30 
อัตราการว่างงาน 0.77 0.47 1.24 0.10 0.44 0.54 
 

จำกข้อมูลจ ำนวนผู้มีงำนท ำจ ำแนกเป็นประเภทอุตสำหกรรม พบว่ำ ในปี 2561 ผู้ท ำงำนในภำค
เกษตรกรรม จ ำนวน 215,039 คน คิดเป็นร้อยละ 47.71 ของผู้มีงำนท ำภำคอุตสำหกรรมทั้งหมด ลดลงจำกปี 
2560 ถึง 4,930 คน ลดลงร้อยละ 2.24 ในขณะที่นอกภำคเกษตรกรรมนั้น ในปี 2561 มีผู้ท ำงำนทั้งสิ้นจ ำนวน 
235,639 คน คิดเป็นร้อยละ 52.29 ของผู้ท ำงำนภำคอุตสำหกรรมทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 จ ำนวน 
21,031 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.80 

เมื่อพิจำรณำจ ำแนกเป็นรำยสำขำย่อย พบว่ำสำขำนอกภำคเกษตรกรรมที่มีผู้ท ำงำนมำกที่สุด ปี 2561 
ได้แก่ สำขำกำรขำยส่ง ขำยปลีก ฯ โดยมีผู้ท ำงำนทั้งสิ้น จ ำนวน 66,873 คน ร้อยละ 14.84 ของผู้ที่ท ำงำน
นอกภำคกำรเกษตรทั้งหมด รองลงมำคือ กำรผลิต จำนวน 48,708 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81 



ในปี 2561 พบว่ำ อำชีพที่มีผู้ท ำงำนมำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่  1) ผู้ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือในด้ำน
กำรเกษตร จ ำนวน 202,097 คน คิดเป็นร้อยละ 44.84  2) พนักงำนบริกำรและพนักงำนในร้ำนค้ำและตลำด 
จ ำนวน 74,595 คน คิดเป็นร้อยละ 16.55  3) ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนควำมสำมำรถทำงฝีมือ และธุรกิจอ่ืนๆ           
ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 51,626 คน คิดเป็นร้อยละ 11.46  4) อำชีพพ้ืนฐำนต่ำงๆ ในด้ำนกำรขำย และกำร
ให้บริกำร จ ำนวน 38,528 คน คิดเป็นร้อยละ 8.55  5) ผู้ปฏิบัติกำรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรประกอบ จ ำนวน 28,836 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 

เมื่อพิจำรณำกลุ่มผู้มีงำนท ำจ ำแนกออกตำมระดับกำรศึกษำที่จบ พบว่ำในปี 2561 แรงงำนส่วนใหญ่มี
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ โดยมีแรงงำนที่มีกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 128,525 คน (ร้อยละ 
28.52 ของจ ำนวนผู้มีงำนท ำทั้งหมด) รองลงมำคือ ระดับต่ ำกว่ำประถมศึกษำ จ ำนวน 119,428 คน (ร้อยละ 
26.50) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 74,611 คน (ร้อยละ 16.56) ระดับกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
จ ำนวน 70,360 คน (ร้อยละ 15.61) ระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 57,503 คน (ร้อยละ 12.76) 
และระดับไม่มีกำรศึกษำ จ ำนวน 251 คน (ร้อยละ 0.06) 

ในปี 2561 ผู้มีงำนท ำจ ำแนกตำมสถำนภำพกำรท ำงำนส่วนใหญ่ เป็นท ำงำนส่วนตัวมำกที่สุด จ ำนวน 
210,188 คน คิดเป็นร้อยละ 46.64 เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 จ ำนวน 10,525 คน หรือร้อยละ 5.27  รองลงมำคือ
ลูกจ้ำงเอกชน จ ำนวน 93,766 คน คิดเป็นร้อยละ 20.81 ลดลงจำก ปี 2560 จ ำนวน 2,110 คน หรือร้อยละ 
2.20  ช่วยธุรกิจครอบครัว จ ำนวน 87,851 คน คิดเป็นร้อยละ 19.49 ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 787 คน หรือ
ร้อยละ 0.89 ลูกจ้ำงรัฐบำล จ ำนวน 54,718 คน คิดเป็นร้อยละ 12.14 เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 จ ำนวน 8,677 คน 
หรือร้อยละ 18.85 นำยจ้ำง จ ำนวน 3,704 คน คิดเป็นร้อยละ 0.82 ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 283 คน หรือ
ร้อยละ 7.10 และกำรรวมกลุ่ม จ ำนวน 451 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10 เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 จ ำนวน 79 คน หรือ
ร้อยละ 21.24 

(ท่ีมา : ส านักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม, 2562) 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     7.1  การนับถือศาสนา 

  ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองมหำสำรคำม ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ นอกจำกนั้นมีกำรนับถือ
ศำสนำอื่นๆ เช่น ศำสนำคริสต์ และอิสลำม มีดังนี้ 
            (1) วัดในพระพุทธศำสนำ  มีจ ำนวนทั้งสิ้น 17 แห่ง  ได้แก่  
      1. วัดมหำชัย (วัดอำรำมหลวง) 9. วัดส่องเหนือ   
      2. วัดนำควิชัย  10. วัดสำมัคคี  
      3. วัดป่ำประชำบ ำรุง  11. วัดธัญญำวำส 
      4. วัดอภิสิทธิ ์  12. วัดบ้ำนแมด 
      5. วัดบูรพำรำม (ส่องใต)้ 13. วัดปัจฉิมทัศน์  
      6. วัดศรีสวัสดิ์  14. วัดเครือวัลย์ 
      7. วัดป่ำศุภมิตร  15. วัดโนนแท่น 
      8. วัดโพธิ์ศรี  16. วัดอุทัยทิศ  
      17. วัดป่ำอัมพสันติวัน    
           (2)  ศำสนำคริสต์  มีโบสถ์คริสต์จ ำนวน   4  แห่ง  ได้แก่ 
   1. คริสตจักรมหำสำรคำม (ทำงไป ม.ใหม่ อ.กันทรวิชัย) 
   2. ศำสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ำย (ข้ำงโรงเรียนเทศบำล     
                   สำมัคคีวิทยำ) 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&espv=2&biw=1600&bih=767&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=O0iVU7jmO8KRuAS3toDYDg&ved=0CCMQsAQ


   3. โบสถ์แม่พระรักเกียรติยกข้ึนสวรรค์ (โรงเรียนพระกุมำรมหำสำรคำม) 
   4. คริสตจักรนำซำรีนมหำสำรคำม  (ทำงไปชุมชนบ้ำนแมด) 
           (3) มัสยิด มี 1 แห่ง  คือ มัสยิดดนูรุ้ลเอี้ยะห์ซำน  มัสยิดกลำงจังหวัดมหำสำรคำม 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
   เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่ นับถือพุทธศำสนำ และส่วนใหญ่เป็นชำวพ้ืนเมืองอีสำน
ดั้งเดิม ลักษณะวิถีชีวิตเป็นผู้ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี โอบอ้อมอำรี  และจะให้ควำมร่วมมือในกำรจัดงำน
ประเพณีท่ีเทศบำลได้จัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและเป็นประจ ำทุกปีประเพณีท้องถิ่นที่ส ำคัญ มีดังนี้ 

1) งำนวันขึ้นปีใหม่ในวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี ประชำชนนิยมท ำบุญตักบำตร เพ่ือเป็น    
สิริมงคลในกำรเริ่มต้นปีใหม่ ตลอดจนขอพรปีใหม่จำกผู้อำวุโสและพระเถระในท้องถิ่น  ดังนั้น เทศบำลเมือง
มหำสำรคำมจึงจัดให้มีประเพณีท ำบุญตักบำตรในวันขึ้นปีใหม่ข้ึนเป็นประจ ำทุกปี 

        2)   งำนบุญเบิกฟ้ำและกำชำดถือว่ำเป็นงำนบุญศักดิ์สิทธิ์จัดขึ้นเพ่ือฉลองต้นฤดูกำล    
ท ำนำในวันขึ้น 3 ค่ ำ เดือน 3 (ประมำณเดือนกุมภำพันธ์ของทุกปี) ใช้บริเวณหน้ำศำลำกลำงเดิม (ถนน
นครสวรรค์ช่วงหน้ำตลำดถึงหน้ำโรงเรียนสำรคำมพิทยำคม  ถนนผดุงวิถีถนนช่วงวงเวียนหอนำฬิกำถึงสี่แยก
พระเจริญรำชเดช) เป็นสถำนที่จัดงำนเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนบ้ำน มีกำรแสดง กำรละเล่นพ้ืนบ้ำน และกำร
ออกร้ำนของส่วนรำชกำรต่ำงๆ ผู้มำเที่ยวชมงำน มีทั้งประชำชนในเขตเทศบำลฯ เขตอ ำเภอรอบนอกและ
จังหวัดใกล้เคียง 

  3)  งำนประเพณีสงกรำนต์เป็นประเพณีท่ีได้รับกำรสืบสำนและอนุรักษ์กันมำยำวนำน   
มีคุณค่ำทำงศิลปวัฒนธรรม บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและสังคมไทยที่ยึดมั่นในศำสนำ คุณธรรม จริยธรรมรวมถึงกำร
อยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข  สงกรานต์  หมำยถึง ก้ำวขึ้น ย่ำงขึ้น หรือ กำรย้ำยที่ คือพระอำทิตย์ ย่ำงขึ้นสู่รำศีใหม่ 
หมำยถึง วันขึ้นปีใหม่ ซึ่งอยู่ในช่วงวันที่ 13, 14 และ15 เมษำยน ของทุกปีซึ่งวันสงกรำนต์นั้น วันที่ 13 
เมษำยน เรียกว่ำ “วันมหำสงกรำนต์” ส ำหรับ วันที่ 14 เป็นวันเนำ  และวันที่ 15 เป็นวันเถลิงศกของจุล
ศักรำช 

  4)  งำนประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีท่ีเกิดจำกควำมคิด ควำมเชื่ออันเกี่ยวกับวิถีแห่ง 
พ้ืนฐำนชีวิต และกำรท ำมำหำกินของชำวอีสำน ที่แสดงออกถึงควำมเคำรพนับถือต่อเทวดำหรือพญำแถน โดย
กำรจุดบูชำบั้งไฟเพ่ือขอประทำนฝนให้ตกต้องตำมฤดูกำล 
         5)  งำนแห่เทียนเข้ำพรรษำเป็นงำนบุญประเพณีวัน ขึ้น 15 ค่ ำ เดือน 8 โดยเทศบำล
เมืองมหำสำรคำมร่วมกับประชำชนในชุมชน ทั้ง 30 ชุมชน ร่วมท ำกิจกรรมโดยน ำเทียน ไปถวำยวัดที่อยู่
ใกล้เคียง เพ่ือถวำยปัจจัยไทยทำนแด่พระภิกษุสงฆ์ในกำรจ ำพรรษำตลอดฤดูเข้ำพรรษำ ซึ่งสร้ำงควำมสำมัคคี
ของคนในชุมชน  ตลอดจนเพื่อกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

       6)  งำนประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีส ำคัญวันขึ้น 15 ค่ ำ เดือน 12 มีขบวนแห่ 
กระทงใหญ่และนำงนพมำศของชุมชนต่ำง ๆ ซึ่งสร้ำงควำมสำมัคคีของชุมชนในเขตเทศบำล ตลอดจนเพ่ือกำร
อนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
      เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่ นับถือพุทธศำสนำ และส่วนใหญ่เป็นชำวพ้ืนเมืองอีสำน

ดั้งเดิมมหำสำรคำมเป็น เมืองที่มีประวัติศำสตร์ยำวนำนเมืองหนึ่ง มีควำมเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมโทรมหมุนเวียน
ไปในแต่ละยุคสมัย ปัจจุบันนับเป็นเมืองศูนย์รวมวัฒนธรรมของชำวอีสำน เนื่องจำกชำวเมืองมีที่มำจำกหลำย
ชนเผ่ำ เช่น ชำวไทยพ้ืนเมืองที่พูดภำษำอีสำน ชำวไทยย้อ และชำวผู้ไทย ประชำชนใช้ชีวิตอย่ำงเรียบง่ำย      
มีกำรไปมำหำสู่และช่วยเหลือพ่ึงพำอำศัยกันตำมแบบของคนอีสำนทั่วไป 



  7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
       จังหวัดมหำสำรคำม มีสินค้ำพ้ืนเมืองหลำยประเภท ได้แก่ ผ้ำไหม ผ้ำมัดหมี่  ผ้ำขิต 
หมอนขิต ฯลฯ  ซึ่งนักท่องเที่ยวสำมำรถซื้อสินค้ำได้ตำมร้ำนค้ำต่ำงๆ ดังนี้ 
   1) ร้ำน OTOP  ตั้งอยู่บริเวณสโมสรข้ำรำชกำร (เดิม) ด้ำนหลัง ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมือง    
ซึ่งเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ พ้ืนบ้ำนในจังหวัดมหำสำรคำม ที่น ำมำจ ำหน่ำย เช่น ผ้ำไหม เส้นไหม ผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสำน  

2) ร้ำนพิณเจริญ ตั้งอยู่ข้ำงถนนมหำสำรคำม-บรบือ มีผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง เช่น      
ผ้ำไหม ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป เช่น หมอนเสื้อผ้ำ และของที่ระลึกไว้จ ำหน่ำยมำกมำย  

3) ร้ำนนัดพบไหมไทย ตั้งอยู่ถนนนพมำศด ำรัส ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง มี 
ผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมผ้ำมัดหมี่และของที่ระลึก 

4) ร้ำนวิไลศรีผ้ำพ้ืนเมือง  ตั้งอยู่  ถนนนครสวรรค์ ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง มี 
ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป และสินค้ำพ้ืนเมือง  

5) ร้ำนสินไทย   อยู่ในบริเวณตลำดสด ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง มีผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ำ 
ส ำเร็จรูปที่นอน หมอน และของที่ระลึกพ้ืนเมือง  

6) ร้ำนสำยพิณ  ตั้งอยู่ถนนนครสวรรค์ อยู่ข้ำงร้ำนสินไทย มีผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ำ 
ส ำเร็จรูป ที่นอน และของที่ระลึกพ้ืนเมือง  

7) ร้ำนสุมำลี  ตั้งอยู่ถนนนพมำศด ำรัส ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง มีผลิตภัณฑ์ท ำจำก 
ไหม ผ้ำมัดหมี่ไหม ตลอดจนสินค้ำพ้ืนเมือง  
 

8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
     8.1 แหล่งน้ า 
                    - หนอง บึง จ ำนวน  7   แห่ง    ได้แก่ 

 1) หนองบัวแดง (12 ไร่)   คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ ำประมำณ    28,800   ลบ.ม. 
 2) หนองอีเก้ง (11 ไร่)     คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ ำประมำณ    52,800   ลบ.ม. 
 3) หนองบอน  (7ไร่)       คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ ำประมำณ    22,400    ลบ.ม. 
 4) หนองบักกิ้ง (3 ไร่)      คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ ำประมำณ      3,800    ลบ.ม. 
 5) หนองกระทุ่ม (60 ไร่)    คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ ำประมำณ  192,000    ลบ.ม. 
 6) หนองหอย  (5 ไร่)       คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ ำประมำณ      8,000   ลบ.ม. 
 7) หนองเลิงน้ ำจั้น   (33 ไร่ 15 งำน 98.82 ตำรำงวำ)   
คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ ำประมำณ    28,800  ลบ.ม. 

 

                    - คลอง  ล ำธำร  ห้วย  จ ำนวน 3 แห่ง   ได้แก่ 
1)  คลองสมถวิล 
2)  ล ำห้วยคะคำง 
3)  ล ำรำงกุดนำงใย 

      8.2 ป่าไม้ 
เทศบำลมีป่ำไม้ในสวนสำธำรณะ ดังนี้ 
- สวนสำธำรณะเลิงน้ ำจั้น มีพ้ืนที่ 33.16 ไร่ 
- สวนสำธำรณะศรีสวัสดิ์ มีพ้ืนที่ 9.3 ไร่ 
- สวนสุขภำพเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นท่ี 12.49 ไร่ 
- สวนสำธำรณะหนองข่ำ มีพ้ืนที่ 41 ไร่ 



      8.3 ภูเขา 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบำลมหำสำรคำม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบสูง ไม่มีภูเขำ 
พ้ืนดินเป็นดินปนทรำย  หรือไม่ก็เป็นทรำยร่วน  เก็บน้ ำไม่ค่อยอยู่แม้ว่ำจะมีฝนตก ในฤดูแล้งจึงขำดแคลนน้ ำ      
 

      8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย / สิ่งปฏิกูล 

1)  วิธีกำรจัดเก็บและก ำจัดขยะมูลฝอย  โดยจัดเก็บเอง 
2)  ปริมำณขยะมูลฝอย ประมำณ  45  ตัน / วัน 
3)  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยทั้งหมด  17  คัน  แยกเป็น 

(1) รถเก็บถังคอนเทนเนอร์  จ ำนวน 1  คัน 
(2) รถขยะปิกอัพเปิดข้ำง (4 ลบ.ม.) จ ำนวน  2  คัน 
(3) รถขยะแบบอัดท้ำย  จ ำนวน  11  คัน  ดังนี้ 

-  ขนำดควำมจุ   12  ลบ.ม.  จ ำนวน  9  คัน 
-  ขนำดควำมจุ     6  ลบ.ม.  จ ำนวน  3  คัน 
-  รถบรรทุกเทท้ำย (ส ำหรับขนกิ่งไม้) 
   (6 ลบ.ม. และ 10 ลบ.ม.)   จ ำนวน  2  คัน 

4)  ถังรองรับขยะมูลฝอย  จ ำนวน   2,660   ใบ 
5)  ถังคอนเทนเนอร์ ขนำดควำมจุ  4  ลบ.ม. จ ำนวน  15  ใบ 
6)  พนักงำนเก็บ  ขน  และกวำดขยะมูลฝอย (แบบจ้ำงเหมำ) จ ำนวน  90  คน 
7)  มีที่ดินส ำหรับทิ้งขยะมูลฝอย  จ ำนวน 49 ไร่ที่ตั้ง  บ้ำนหนองปลิง   
ถ. สำรคำม – วำปี  ต ำบลหนองปลิง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดมหำสำรคำม 
8)  สถำนที่เก็บสิ่งปฏิกูล  1  แห่งที่ตั้ง  บ้ำนหนองปลิง  ถ. สำรคำม – วำปี    

        ต ำบลหนองปลิง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดมหำสำรคำม 
            9)  กำรจัดเก็บสิ่งปฏิกูล  โดยจ้ำงเอกชนจัดเก็บและขนสิ่งปฏิกูลไปก ำจัด 
        มีรถเอกชนด ำเนินกำร  จ ำนวน  5  คัน 
(ท่ีมา :   ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ข้อมูล ณ  เดือน พฤษภาคม 2562) 

 

  ด้านการจัดการน้ าเสีย       
แหล่งก ำเนิดน้ ำเสียในเขตเทศบำลมำจำกหลำยแหล่งด้วยกัน  เช่น อำคำรบ้ำนเรือน โรงเรียน  

โรงพยำบำล  คลินิกเอกชน ร้ำนอำหำร / ภัตตำคำร  โรงแรม  สถำนีบริกำรน้ ำมัน  ตลำดสด โรงฆ่ำสัตว์  ฯลฯ  
จำกกำรประมำณกำรอัตรำกำรเกิดน้ ำเสียต่อวันในเขตเทศบำล  ในปี พ.ศ. 2561  พบว่ำมีประมำณ 12,000   
ลูกบำศก์เมตรต่อวัน  ซึ่งระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่เทศบำลเลือกใช้ในปัจจุบันคือ  ระบบรวบรวมน  าเสียแบบรวม   
ซึ่งเหมำะสมกับสภำพของเมือง  ซึ่งปัจจุบันระบบบ ำบัดน้ ำเสียสำมำรถรองรับและบ ำบัดน้ ำเสียได้เพียง  4,200  
ลูกบำศก์เมตรต่อวัน  ส ำหรับในอนำคตเทศบำลมีโครงกำร ที่จะก่อสร้ำงระบบรวบรวมและบ ำบัดน้ ำเสียฝั่ง
ตะวันตกเพ่ือรองรับปริมำณน้ ำเสียที่เพ่ิมขึ้นต่อไป 

(ท่ีมา : ส านักการช่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

การระบายน้ า 

1)  จ ำนวนรำง / ท่อระบำยน้ ำจ ำนวน  148  สำย  รวมระยะทำง  50  กิโลเมตร 
2)  ถนนที่มีรำง / ท่อระบำยน้ ำ  ทั้ง  2  ด้ำนของถนน  จ ำนวน 128 สำย            

            ระยะทำง  45  กิโลเมตร 



3)  ถนนที่มีรำง / ท่อระบำยน้ ำด้ำนเดียวจ ำนวน 20 สำย  ระยะทำง  5 กิโลเมตร 
4)  ถนนที่ไม่มีรำง / ท่อระบำยน้ ำ จ ำนวน 149 สำย  ระยะทำง  40  กิโลเมตร 
5)  พ้ืนที่น้ ำท่วมถึง   คิดเป็นร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ 
6)  ระยะเฉลี่ยที่มีน้ ำท่วมขังนำนที่สุด  2-3  เดือน  ประมำณช่วงเดือนสิงหำคม ถึง    
     ตุลำคมสำเหตุของกำรเกิดน้ ำท่วมขังเกิดจำกน้ ำล้นตลิ่ง , สภำพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม 
7)  เทศบำลได้มีกำรท ำควำมสะอำดรำง / ท่อระบำยน้ ำ อย่ำงน้อยปีละ 3 ครั้ง 

9. ภารกิจถ่ายโอนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ด้วยได้มีกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมแผนปฏิบัติกำรก ำหนดขั้นตอนกำร

กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 จ ำนวน 186 ภำรกิจ และฉบับที่ 2 พ.ศ.
2551 จ ำนวน 76 ภำรกิจ นั้น เทศบำลเมืองมหำสำรคำมได้รวบรวมข้อมูลบริกำรสำธำรณะตำมภำรกิจที่ได้รับ
ถ่ำยโอนของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม ดังนี้ 

ภารกิจถ่ายโอนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

ที ่ ภารกิจที่รับถ่ายโอน ส่วนราชการที่ถ่ายโอน 
วัน/ เดือน/ ปี 
ที่รับถ่ายโอน 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 งำนทะเบียนพำณิชย์ 
ตำม พ.ร.บ. ทะเบียน
พำณิชย์พ.ศ. 2499 

องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดมหำสำรคำม 

1 มกรำคม 
2554 

กองคลัง 
เทศบำลเมือง
มหำสำรคำม 

กองคลัง 

2 โครงกำรถ่ำยโอนกิจกรรม 
อำหำรเสริม (นม) 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

ปี 2544 โรงเรียน
อนุบำล

มหำสำรคำม 

กอง
กำรศึกษำ 

3 โครงกำรถ่ำยโอนกิจกรรม 
อำหำรเสริม (นม) 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

ปี 2544 โรงเรียน 
หลักเมือง 

มหำสำรคำม 

กอง
กำรศึกษำ 

4 โครงกำรถ่ำยโอน 
อำหำรกลำงวัน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักปลัดกระทรวง 
ศึกษำธิกำร 

ปี 2544 โรงเรียน
อนุบำล

มหำสำรคำม 

กอง
กำรศึกษำ 

5 โครงกำรถ่ำยโอน 
อำหำรกลำงวัน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักปลัดกระทรวง 
ศึกษำธิกำร 

ปี 2544 โรงเรียน 
หลักเมือง 

มหำสำรคำม 

กอง
กำรศึกษำ 

6 ทำงหลวงหมำยเลข 23 แขวงกำรทำงมหำสำรคำม 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ
หน่วยงำนเป็นแขวงทำง
หลวงมหำสำรคำม) 

20 ตุลำคม 
2548 

จุดเริ่มทำง
เลี่ยงเมือง
มหำสำรคำม-
จุดทำงเลี่ยง
เมือง
มหำสำรคำม 
ระยะทำง 
6.900 กม. 

ส ำนัก 
กำรช่ำง 

 



ภารกิจถ่ายโอนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม (ต่อ) 

 

7 ทำงหลวงหมำยเลข 2040 แขวงกำรทำงมหำสำรคำม 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ
หน่วยงำนเป็นแขวงทำง
หลวงมหำสำรคำม) 

20 ตุลำคม 
2548 

ทำงหลวง 
หมำยเลข 
2040 ตอน
มหำสำรคำม-
วำปี ช่วง
ระหว่ำง กม. 
0-000-กม.
1+372 
ระยะทำงต่อ 
4 ช่องจรำจร 
2.744 กม. 

ส ำนัก 
กำรช่ำง 

8 ทำงหลวงหมำยเลข 2367 แขวงกำรทำงมหำสำรคำม 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ
หน่วยงำนเป็นแขวงทำง
หลวงมหำสำรคำม) 

20 ตุลำคม 
2548 

ตอนแยก 
ทำงหลวง
หมำยเลข 23-
บ้ำนม่วง 
ระยะทำง 
1.265 กม. 

ส ำนัก 
กำรช่ำง 

9 ทำงหลวงหมำยเลข 208 แขวงกำรทำงมหำสำรคำม 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ
หน่วยงำนเป็นแขวงทำง
หลวงมหำสำรคำม) 

8 พฤศจิกำยน 
2547 

ตอนโกสุม
พิสัย-
มหำสำรคำม 
ระยะทำง 
3.992 กม. 

ส ำนัก 
กำรช่ำง 

10 งำนฌำปนกิจสงเครำะห์ 
(สมำคมฌำปนกิจ
สงเครำะห์) 

ส ำนักงำนพัฒนำสังคม 
และควำมมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดมหำสำรคำม 
กระทรวงกำรพัฒนำสังคม 
และควำมมั่นคงของมนุษย์ 

3 พฤษภำคม 
2549 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

เทศบำลเมือง 
มหำสำรคำม 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

11 ภำรกิจหอพัก ส ำนักงำนส่งเสริมกำร 
ปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดมหำสำรคำม 

19 สิงหำคม 
2558 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

เทศบำลเมือง 
มหำสำรคำม 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

12 ผังเมืองรวมเมือง
มหำสำรคำม 

ส ำนักงำนโยธำธิกำรและ 
ผังเมืองจังหวัด
มหำสำรคำม 

11 กุมภำพันธ์ 
2548 

ภำยในเขต
เทศบำล 

ส ำนัก 
กำรช่ำง 

 

 



ภารกิจถ่ายโอนของเทศบาลเมืองมหาสารคาม (ต่อ) 

 

13 โครงกำรชลประทำน โครงกำรชลประทำน 
จังหวัดมหำสำรคำม 

29 พฤษภำคม 
2546 

หนองอีเก้ง, 
ห้วยกระทุ่ม
,ห้วยกุดนำงใย
,พนังกั้นน้ ำ
ทำงเข้ำ
โครงกำร 

ส ำนัก 
กำรช่ำง 

14 งำนควบคุมน้ ำมัน
เชื้อเพลิง 

ส ำนักงำนพลังงำน 
จังหวัดมหำสำรคำม 

8 ตุลำคม 
2547 

ตำมท่ีผู้
ประกอบ 
กิจกำรน้ ำมัน
เชื้อเพลิง 

ส ำนัก 
กำรช่ำง 

15 ภำรกิจโรงงำน ส ำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดมหำสำรคำม 

 ตำมท่ีอยู่
ประกอบ
กิจกำรโรงงำน
จ ำพวกที่ 2 

ส ำนัก 
กำรช่ำง 

16 เบี้ยยังชีพคนพิกำร ระเบียบกระทรวง 
มหำดไทย พ.ศ. 2548 

พ.ศ. 2548 ภำยในเขต
เทศบำลเมือง
มหำสำรคำม 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 
17 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ระเบียบกระทรวง 

มหำดไทย พ.ศ. 2548 
พ.ศ. 2548 ภำยในเขต

เทศบำลเมือง
มหำสำรคำม 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 
18 เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ระเบียบกระทรวง 

มหำดไทย พ.ศ. 2548 
พ.ศ. 2548 ภำยในเขต

เทศบำลเมือง
มหำสำรคำม 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 
19 กำรจัดให้มีและควบคุม 

ตลำด 
กรมอนำมัย พ.ศ. 2548  ส ำนักกำร

สำธำรณสุข 
และ

สิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 



โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๗ บัญญัติให้เทศบาลมีอ านาจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
ตนเอง และมีการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ดังนั้น แผนพัฒนาเทศบาลจะต้องสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม 
และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนา
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาอ าเภอ     
ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตามแผนภาพที่ 1) 
 

 
แผนภาพที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ กับแผนพัฒนาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  กรอบแนวคิดหลักในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลเมืองมหำสำรคำม  

  (๑) ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

   “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช 
ด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด 
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถ                  
ต ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
   “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการ                  
ด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งใน                  
การพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ ก้าวทัน     
ต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่ จะต้อง
มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอกและ
ภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน า วิชาการต่าง ๆ มา
ใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง พ้ืนฐานจิตใจของคนใน
ชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกใน คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ
เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ กว้ างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

  การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง
และความไม่ประมาทโดยค านึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระท า มีหลัก พิจารณาอยู่                 
๕ ส่วน ดังนี้ 
  ๑) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ เป็น 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการ มองโลก
เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความมั่นคง และความ
ยั่งยืนของการพัฒนา 
  ๒) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุก ระดับ 
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
  ๓) ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้ 
   - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดย ไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 



   - ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการ
กระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
   - กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึง กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและกำร 
เปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน ใน
อนำคตทั้งใกล้และไกล 

  ๔) เงื่อนไข กำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้อง อำศัย
ทัง้ควำมรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐำน กล่ำวคือ 

   - เงื่อนไขควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่ำง
รอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผน และ
ควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

   - เงื่อนไขคณุธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วยมีควำมตระหนักในคุณธรรม                   
มีควำมซื่อสัตย์และมีควำมอดทน มีควำมเพียรใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

  ๕) แนวทำงปฏิบัติ/ผลที่คำดว่ำจะได้รับ จำกกำรน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำ 
ประยุกต์ใช้ คือ กำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงในทุกด้ำนทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ควำมรู้และเทคโนโลยี 

 

 
 
 



 (๒) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ เปลี่ยนแปลง 
 
 พันธกิจ 
 ๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง ทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง เสมอภาค 
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร จัดการภาครัฐ
ที่โปร่งใส เป็นธรรม 
 ๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสม ใน
แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชน มีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 ๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ 
 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 • วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
  ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ 
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
  ๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่ งยืน มีความเชื่อมโยง                  
กับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน               
มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคม 
คาร์บอนต่ า 
  ๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล                
ของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
 • เป้าหมายหลัก 
  ๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคม ลดลง 
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า ๕๐ คะแนน 
  ๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน               
ทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 



  ๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการ        
เพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๑ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๓๐.0 
  ๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
 • ตัวชี้วัด 
  1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มี 
รายได้สูงสุดร้อยละ 90.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 90.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วน 
แรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 
  ๒) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและ 
พัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 
  ๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ 
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
  ๔) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อย ก๊าซ
เรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
  ๑.๑) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ 
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
  1.๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ 
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
  ๑.๓) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมี ส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
  ๑.๔) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง ผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ ตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม  
 ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
  ๒.๑) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
  ๒.๒) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพ คนไทย
ทุกช่วงวัย 



  ๒.3) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ คน
ไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
  ๒.๔) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของ คน
ไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน 
  ๒.๕) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  
 ๓) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 
  ๓.๑) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  ๓.๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับ การ
วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๓) การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
  3.๔) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง 
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกร 
  ๓.๕) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ 
ชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น 
  ๓.๖) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ ความ
เข้มแข็งภาคเกษตร 
  ๓.๗) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ พลังงาน 
 ๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
  ๔.๑) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความ เข้มแข็ง
ให้กับผู้ประกอบการ 
  ๔.๒) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ ปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด 
  ๔.๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และ เป็นธรรม มุ่ง
พัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้ เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
  ๔.๔) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการ บริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและ ทัน ต่อ
เหตุการณ ์
 ๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคม 
ให้ความส าคัญกับ 
  ๕.๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ ร่วมมือ
ในอนุภูมิภาคต่างๆ 



  ๕.๒) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค มุ่งพัฒนา
พ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ให้เป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน และเมือง
ชายแดน 
  ๕.๓) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๕.๔) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่ 
สร้างสรรค ์
  ๕.๕) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
  ๕.6) การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย                
จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 
  ๕,๗) การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต                   
ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  (๕.8) การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว ๕.๔) การส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 
  (๕.9) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น 
 ๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
  ๖.๑) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๒) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การ                   
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๓) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ 
  ๖.๔) การเตรียมความพร้อมรองรับกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  ๖.๕) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6.6) การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง และ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  ๖.๗) การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ 
  ๖.๘) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้มี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
 
 
 



  (๓) ยุทธศำสตร์ประเทศไทย (Country Strategy)  

  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค และเป็น
ธรรม” 

  หลักการของยุทธศาสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่เพ่ือ ความสมดุล และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  

  วัตถุประสงค์ 
 ๑. รกัษาฐานรายได้เพ่ิม และสร้างรายได้ใหม่  
 ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)  
 ๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 1. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม  
 ๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่  
 ๓. การลดรายจ่าย  
 ๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

  ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจาก ประเทศรายได้
ปานกลาง (GrOwth & Competitiveness) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth)  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 
 
การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 



(๔) แนวทางการด าเนินงานด้านประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน  
ที่ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ การอ านวยความสะดวก การตลาด การพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขัน การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองทางสังคม มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ เพื่อให้โครงสร้างพ้ืนฐาน มีความเชื่อมโยง
และมีขีดความสามารถในการรองรับและมีกฎระเบียบที่อ านวย ความสะดวกท้ังการค้าและการลงทุน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือ
และภาษา โดยนายกรัฐมนตรีใน ๓ ด้าน คือ ภาคการศึกษา ภาคแรงงานและ ผู้ประกอบการ และภาครัฐ 
พร้อมมอบหมายให้ ก.พ. เตรียมจัดท าแผนการพัฒนาดังกล่าว เพื่อมารายงาน ในที่ประชุมครั้งต่อไป 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้าน การค้า การลงทุน 
รวมทั้งสามารถปกป้องผลประโยชน์และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญ ของอาเซียน เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจและตระหนักถึงการเป็น ประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความมั่นคง เน้นสร้างความร่วมมือ สร้างพันธมิตร การบริหารจัดการ
พ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบก ทางทะเล รวมถึงการสร้างปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน เพ่ือท าให้เมืองมีศักยภาพ
ที่จะเชื่อมโยงกับสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การลงทุน และการค้าชายแดน ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ของเมืองส าคัญในด้านต่างๆ อาทิ เมืองหลวง เมืองเกษตร 
เมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยว เมืองการค้าชายแดน ตลอดจน Green City เนื่องจากถือเป็นยุทธศาสตร์
ส าคัญในการสร้างจุดขาย (brarnding)  
 
  ประเด็นที่จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้ 
๑. การพัฒนาระบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Single Window) เพ่ือส่งเสริมการค้า 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพทางการคลังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นเมืองต้นแบบ สอดคล้องกับจุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจัดบริการสาธารณะระหว่าง องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. เร่งรัดการทบทวน/แก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 
 
 



(๕) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ๑. เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต การเกษตร
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้ง องค์กร
ร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ ส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๒. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่า ทัน 
การเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๓. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหา ความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล ครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 
 ๔. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๕ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ํา พัฒนาแหล่งน้ําและระบบ ชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร อินทรีย์ 
 

(๖) ทิศทำงกำรพัฒนำและแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
 
  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด 
เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน ของภาค การ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท าการเกษตรก้าวหน้า การเตรียม การรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน(Ethanol) ควบคุมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด “ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์” ระยะ ๔ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๔) 
 วิสัยทัศน์ “ เพ่ิมผลผลิตภาคพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา) และ อุตสาหกรรม
การค้า การบริการ การท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล”  
 เป้าประสงค์ 
  1. เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในเขตพ้ืนที่เกษตรที่เหมาะสม (Zoning) 
ให้ได้มาตรฐาน  
  ๒. สร้างการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 
  ๓. พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 ศักยภาพการพัฒนา (Positioning) 
  ๑. เป็นฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว มันส าปะหลังอ้อย ยางพารา)  
  ๒. เป็นฐานอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การบริการ 
  ๓. การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
  ๔. ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  



 แนวคิดการพัฒนา ใช้ศักยภาพร่วมของกลุ่มจังหวัดที่มีอยู่มาเป็นปัจจัยพื้นฐานการพัฒนาด้านการ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของศักยภาพร่วมให้มีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
และรายได้ของกลุ่มจังหวัด 
 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด     ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลักได้แก่  

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิต กำรแปรรูป กำรค้ำ 
                                    พืชเศรษฐกิจให้มีควำมเข้มแข็ง  

 เป้ำประสงค์ 

  ๑) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดี  
  ๒) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร 
  ๓) เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร  

 ตัวช้ีวัด 
  ๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP 
  ๒) ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้น 
  ๓) รอ้ยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
 กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
  1) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  
  ๒) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
  ๓) พัฒนาการค้า การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  
 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรบริกำร กำรลงทุนและพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็น 
        มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 เป้ำประสงค์ 
  1) เพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้กลุ่มจังหวัด  
  ๒) มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการลงทุน  
  3) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 
 ตัวช้ีวัด 
  ๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด  
  ๒) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการลงทุนในกลุ่มจังหวัด  
  ๓) ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัด 
  4) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพแรงงาน  
 
 



 กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
  ๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการลงทุน 
  ๒) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการเพ่ือรองรับความเจริญ 
ด้านอุตสาหกรรม  
  ๓) ส่งเสริมการวิจัยวัฒนธรรมส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
  ๔) จัดหาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ  
 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรเพิ่มศักยภำพกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  

 เป้ำประสงค์ 
  ๑) รายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพ่ิมขึ้น 
  ๒) เชื่อมโยงการบริหารจัดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ  
 ตัวช้ีวัด 
  1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว  
  ๒) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว  
  ๓) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภันฑ์ (OTOP 
 กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
  ๑) พัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  
  ๒) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  3) ส่งเสริมกิจกรรมและช่องทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว  
 

  ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ที่ ๔ : กำรเตรียมควำมพร้อมกลุ่มจังหวัดเพื่อเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  

 เป้ำประสงค์ 
  ๑) บุคลากรกลุ่มจังหวัดมีสมรรถนะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเพ่ือเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน  
 ตัวช้ีวัด 
  ๑) ร้อยละบุคลากรกลุ่มจังหวัดมีสมรรถนะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๒) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  
 กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
  ๑) พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  ๒) เพ่ิมขีดศักยภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ  
 



 กรอบแนวคิดการพัฒนาเพื่อความม่ันคงของชาติให้ความส าคัญในเชิงพ้ืนที่ โดยบูรณาการ การ
ด าเนินงานพัฒนาให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับการเสริมสร้างความม่ันคงของประเทศในทุกระดับ ในการ ป้องกัน 
ลดเงื่อนไข และแก้ไขปัญหาความม่ันคงของชาติด้วยการผนึกก าลังทุกภาคส่วนของคนในชาติ 
 
  วิสัยทัศน์ 
 “คุน ชุมชน มีภูมิคุ้มกัน และพ้ืนที่มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง รวมทั้งสามารถ
พัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างยั่งยืน” 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้คนและชุมชนมีจิตส านึกด้านความมั่นคงและมีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน  
 ๒. เพ่ือผนึกก าลังจัดระบบป้องกันชายแดนให้สนับสนุนการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
 ๓. เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน การจัดการโดยสันติวิธี สนับสนุนงานความม่ันคง  
 ๔. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง  
 ๕. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 6. เพื่อให้การบริหารจัดการมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ผนึกก าลังเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกัน 
ของคนในชุมชนและพ้ืนที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์จัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการจัดการโดยสันติวิธี  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์บริหารจัดการอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
(๘) แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 วิสัยทัศน์ 

 “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและ วัฒนธรรม 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”    
  เป้าประสงค์ 
  ๑) ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับจังหวัด  
  ๒) การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  
  ๓) เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม 
  ๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 4  



  ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรให้เอื้อต่อกำรผลิต สินค้ำเกษตร
และอำหำรคุณภำพ 
  กลยุทธ์ ๑ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการเกษตรให้มี 
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาปัจจัยการผลิตและกระบวนการผลิต 
ตั้งแต่ต้นน้ า ปลายน้ าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  กลยุทธ์ ๒ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
  กลยุทธ์ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้แก่เกษตรกร กลุ่ม 
เกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์การเกษตร  

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ และ
วัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  กลยุทธ์ 1 : พัฒนาการคมนาคม การวางผังเมืองเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางสายหลัก 
ของประเทศและรองรับรถไฟรางคู่ ให้เอ้ือต่อการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  
  กลยุทธ์ ๒ : ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภาพการผลิตและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
  กลยุทธ์ ๓ : ฟ้ืนฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
โดยให้ความส าคัญกับแหล่งโบราณสถาน ศาสนา และประเพณีพ้ืนบ้าน  
  กลยุทธ์ ๔ : ป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ  

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อยกระดับกำรเป็น ศูนย์กลำง
บริกำรทำงกำรศึกษำและวัฒนธรรมของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  กลยุทธ์ ๑ : บูรณาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างองค์ 
ความรู้ทั้งระบบ  
  กลยุทธ์ ๒ : ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ วิชาชีพ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน  
  กลยุทธ์ ๓ : พัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์กลาง 
การการศึกษาและวัฒนธรรม  
 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน สู่สังคมเอื้ออำทร และสมำนฉันท์ 
  กลยุทธ์ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
  กลยุทธ์ ๒ : พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพ  
  กลยุทธ์ ๓ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  กลยุทธ์ ๔ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 



(9) กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มหำสำรคำม                         
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

  วิสัยทัศน์ 

 “ท้องถิ่นมหาสารคามการศึกษาก้าวไกล ประชาชนเป็นสุข อยู่รอดปลอดภัย สังคม เข้มแข็ง รู้เท่าทัน
พัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” 

 พันธกิจ (Missions) 

 ๑. พัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำและสร้ำงแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้มีควำมพร้อมต่อ ประชำชน
เศรษฐกิจอำเซียน และประชำคมโลก รวมถึงเพ่ิมช่องทำงในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท้องถิ่น 

 ๒. พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในท้องถิ่นให้อยู่ดีกินดี ด ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสม อยู่รอด ปลอดภัย 
รวมถึงเสริมสร้ำงศักยภำพสังคม ชุมชน ให้เข้มแข็งและรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 

 ๓. ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริกำร บนพ้ืนฐำนองค์ควำมรู้ละภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำง สร้ำงสรรค์ พร้อม
พัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน แหล่งน้ ำสำธำรณะ รวมถึงอนุรักษ์คุ้มครอง โบรำณสถำน สืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดี กำรบูรณำกำรในกำรพัฒนำจังหวัด 

 ๔. พัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุน หน่วยงำน
และกำรบูรณำกำรในกำรพัฒนำ 

 วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 ๑. เพ่ือบริหำรจัดกำรกำรศึกษำท้องถิ่นและสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

 ๒. เพ่ือสร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำยของประชำชนละสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชน  

 ๓. เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมโครงสร้ำงกำรผลิตและกำรบริกำร  

 ๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนใน 

จังหวัด 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา(Goals) 

 ๑. กำรศึกษำท้องถิ่นมีคุณภำพ ประชำชนเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

 ๒. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น พึ่งตนเองได้ สังคม ชุมชนเข้มแข็งและรู้เท่ำทัน กำรเปลี่ยนแปลง 

 ๓. ท้องถิ่นมีกำรพัฒนำอย่ำงสร้ำงสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีควำมพร้อมต่อกำร พัฒนำ
จังหวัด 

 ๔. หน่วยงำนท้องถิ่นมีประสิทธิภำพ ท ำงำนร่วมกันอย่ำงบูรณำกำร  

 

 



 ตัวช้ีวัด (Key performance indicators : KPIs ) 

 ๑. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำเป็นร้อยละของสถำนศึกษำที่สังกัดองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจาก สมศ. หรือ จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่
เพ่ิมข้ึน (รวมจ านวนแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา) 
 ๒. รายได้เฉลี่ยของประชาชนในภาพรวมจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน ต่อคนต่อปี หรือ ระดับ ความส าเร็จใน
พัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน หมู่บ้าน ต าบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
 ๓. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของโครงการพัฒนาที่ด าเนินงานจริงประจ าปีงบประมาณต่อโครงการ พัฒนาที่
ปรากฏในปีแรกตามแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ หรือ จ านวนที่เพ่ิมขึ้น ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมหาสารคาม 
 ๔. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
 ๕. รอ้ยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมจังหวัดที่น าแผนพัฒนา หรือ แผนชุมชน ไปสู่
การปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

 ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น โดย ให้
ความส าคัญในการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในท้องถิ่น ด้วยการเร่งสร้าง แหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาในท้องถิ่น ด้วยการเพ่ิม ศักยภาพ 
ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะส าหรับการเรียน การสอน รวมถึงการ ปลูกฝังจิตส านึก 
และสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ประชาชน 

 เป้ำประสงค์ระดับยุทธศำสตร์  
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงการบริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  
 ๒. เพ่ือสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก  

 กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  
 1. พัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการศึกษา รวมถึงการบริหารทางการศึกษาท้องถิ่น  
 ๒. พัฒนาผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น  
 ๓. สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษาท้องถิ่น 
 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โดยให้ ความส าคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น มุ่งเน้นการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ 
ด้วยการสนับสนุนแนวทางการด ารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนแนวทางตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนการพัฒนา ศักยภาพของผู้น าชุมชน ผู้น า



องค์กร กลุ่มและเครือข่ายต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วย
การสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาในทุกระดับการรณรงค์ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในท้องถิ่น 

 เป้ำประสงค์ระดับยุทธศำสตร์  
 ๑. เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 กลยุทธ์หรือแนวทำงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 
 ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ  
 ๒. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในสังคม ชุมชน  
 ๓. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจใน ท้องถิ่นโดยให้
ความส าคัญต่อกระบวนการ : Upstreaา midstream downstream ( of the process) เช่น ภาคการเกษตร
ตั้งแต่ระดับต้นน้ า ด้วยการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต ปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อ กระบวนการผลิตในระดับ
ต้นน้ าจนถึงระบบการตลาดในระดับปลายน้ า มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐาน โครงข่าย
คมนาคม แหล่งน้ า สาธารณะ โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ควบคู่ ไปกับการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 เป้ำประสงค์ระดับยุทธศำสตร์ 
 ๑. เพ่ือสร้างรากฐานความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา จังหวัด 
 ๒. เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  
 
 กลยุทธ์หรือแนวทำงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย  
 ๑. พัฒนาปัจจัยการผลิตภาคการเกษตร 
 ๒. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ําสาธารณะ โบราณสถานและแหล่ง ท่องเที่ยวที่
ส าคัญรวมถึงร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ๓. สนับสนุนและส่งเสริม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ ๔  การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร โดยให้ ความส าคัญเก่ียวกับ
การปฏิบัติรูปองค์กร การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และพัฒนามาตรฐานการท างาน ด้วย การปรับบทบาท
โครงสร้างและกลไกการจัดการ ลดขั้นตอนการควบคุมและสั่งการ โดยค านึงถึงความ ต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก และสามารถท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในจังหวัดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยการสร้าง
เครือข่ายการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจนเพิ่ม คุณภาพในการจัดบริการและ



ให้บริการสาธารณะ พร้อมปลูกฝังจิตส านึกของบุคคลากรในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีความยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จริยธรรม พร้อมกับการตรวจสอบจากกาคประชาชนและ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 เป้ำประสงค์ระดับยุทธศำสตร์  
 ๑. เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย 
 ๒. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและต่อผลประโยชน์ ของ
ประเทศชาติโดยส่วนรวม 

 กลยุทธ์หรือแนวทำงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย  
 1. เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการท างาน  
 ๒. เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณาการ 
 ๓. สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาตามที่กฎหมายก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

แผนส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเทศบำลเมืองมหำสำรคำม (พ.ศ. 2563-2565) 
ตำมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำเทศบำลเมืองมหำสำรคำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เดิ่นบ้ำนใหญ่ 
 

 

บริเวณสามแยกวงเวียนคุ้มวัดอภิสิทธิ์ ลักษณะเป็นลานกว้างลาดเอียงสู่กุดนางใย ใจกลางคุ้มบ้านจาร 
หรือคุ้มวัดอภิสิทธิ์ ลานนี้มีขนาดใหญ่เป็นลานอเนกประสงค์ส าหรับเป็นที่ละเล่นของเด็กๆ  ที่ปรึกษาหารือ 
ประชุม และที่จัดงานบุญตามประเพณีต่างๆ  เช่นงานสงกรานต์  การท าบุญเลี้ยงพระ  เซ่นไหว้ผีปู่ตาเมื่อถึง
เดือนสามหรือเดือนหกของทุกปีเป็นต้น คงเป็นชุมทางหรือทางแยกของคนที่สัญจรไปมาหาสู่กันของคนใน
ระหว่างชุมชนและคนเมืองมหาสารคามดังนั้นจึงถือได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมความสามัคคี และปฏิสัง
สรรค์กันของชาวบ้านในสมัยก่อนที่ได้แสดงถึงการรักษาขนบธรรมเนียมที่ดีงามไว้แต่ครั้งโบราณกาล 

โฮงเจ้ำเมืองคนที่ 3 
 

 

ครั้น  พ.ศ. ๒๔๔๖   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ   ให้ยุบต าแหน่งข้าหลวงก ากับราชการเมือง 
โดยทั่วไปแล้วย้ายให้พระพิทักษ์นรากร  (อุ่น  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) (ซึ่งเดิมด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองวาปี
ปทุมและยุบลงเป็นอ าเภอวาปีปทุม เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๔)เป็นผู้ว่าราชการเมืองมหาสารคามในปีนั้น ภายหลังได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  เลื่อนให้ท่านผู้นี้เป็นพระเจริญราชเดช เมื่อ ปีพ.ศ.๒๔๕๑  ประชาชนชาวเมือง
มหาสารคามได้ให้สมญาต่อท่านนี้ว่า  “ญาพ่อหลวง” ท่านได้สร้างโฮงเจ้าเมืองขึ้นอยู่เยื้องกับโฮงญาหลวงเฒ่า 
ลักษณะเป็นอาคารไม้สองชั้นทาสีแดง ด้านหลังมีบันไดเวียน  ด้านหน้ามีซุ้มประตูไม้  มีรั้วรอบสูงแตกต่างจาก
บ้านเรือนทั่วไป  ราษฏรเรียกโฮงหลังนี้ว่า  “โฮงญาพ่อหลวง”กล่าวกันว่าโฮงญาพ่อหลวงได้แบบมาจาก        
โฮงหม่อมเจียงค า เมืองอุบลราชธานี       
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โฮงเจ้ำเมืองคนที่ 2 
 

 

พระเจริญราชเดช (ฮึง) เดิมด ารงรงต าแหน่งเป็นอุปฮาช  ได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจริญราช
เดช  เจ้าเมืองมหาสารคามล าดับที่ ๒ ใน ปี พ.ศ. ๒๔๒๒ ท่านผู้นี้ได้เป็นเจ้าเมืองเมื่อสูงอายุ  ประชาชนจึงให้
สมญานามว่า  “`ญาหลวงเฒ่า”   ท่านด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองนานที่สุดของเมืองมหาสารคาม ท่านได้ย้ายโฮง
เจ้าเมืองซึ่งแต่เดิมนั้นอยู่บริเวณหนองกระทุ่ม  มาตั้งอยู่ใกล้ตลาดสี่กั๊ก  ราษฏรนิยมเรียกว่า “โฮงญา
หลวง”  ท าให้บริเวณตลาดสี่ก๊กมีผู้คนพลุกพล่านขึ้นการค้าก็เจริญตาม  พ่อค้าที่ตั้งร้านขายของบริเวณตึกดิน
ถนนเจริญราชเดช (ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นถนนดินทราย)  ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่อพยพมาจากร้อยเอ็ดและ
นครราชสีมา  มีอาชีพค้าขายเสื้อผ้าและสินค้าเบ็ดเตล็ด 

โฮงเจ้ำเมืองคนที่ 1 
 

 

เมือ่ท้าวมหาชัย   กวด   (เจ้าเมืองคนแรกของเมืองมหาสารคาม)   ท้าวบัวทอง  ท้าวไชยวงศา 
(ฮึง)   ได้พาไพร่พลอพยพมาจากเมืองร้อยเอ็ด   เพ่ือหาท าเลที่ตั้งเมืองใหม่   จนเดินทางมาถึงบ้าน
จารย์   (บริเวณคุ้มวัดอภิสิทธิ์)   และส ารวจรอบบริเวณเห็นหนองท่ม   อันมีที่ราบอยู่ระหว่างห้วยคะคาง   กับ
กุดนางใยเป็นท าเลดี   จึงเลือกท่ีแห่งนี้เป็นที่ตั้งเมือง   พร้อมกันนี้ก็ได้สร้างโฮงเจ้าเมือง  (บ้าน)   ซึ่งเป็นที่ว่า
ราชการไปในตัว  มีโรงพัก  (อยู่ทางทิศเหนือของโฮงเจ้าเมือง)   คุก  (อยู่ทางทิศใต้)   ตั้งขนาบข้างโฮงเจ้า 
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โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม 
 

 

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๙  พระเจริญราชเดช (อุ่น ภวภูตานนท์   ณ  มหาสารคาม)   เจ้าเมืองมหาสารคามให้ตั้ง
โรงเรียนขึ้นที่วัดโพธิ์ศรี โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นอาคารเรียน   อาราธนาพระภิกษุมาสอน   จัดการเรียนการ
สอนในระดับประถม พ.ศ.  ๒๔๕๖  กระทรวงศึกษาธิการให้ตั้งโรงเรียนประจ าจังหวัดขึ้น   เจ้าเมืองให้ตั้งที่วัด
โพธิ์ศรี  คือโรงเรียน  “สารวทิยาวิบูลย์”   เรียนด้วยกันกับโรงเรียนประถมที่มีอยู่แล้วมี่นายชื่น  วานิชกะ เป็น
ครูใหญ่ส่วนโรงเรียนประถมศึกษาเดิมมีนายบุญมา  จันทรคามิ  เป็นครูใหญ่   ในปีเดียวกันนี้ได้เปลี่ยนชี่อ
โรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนสารคามพิทยาคม” จึงเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดแห่งแรกประจ าจังหวัด
มหาสารคาม   ได้สร้างอาคารถาวรด้วยคอนกรีต ๒ ชั้น หลงัแรกในจังหวัดมหาสารคาม ที่มีความงดงามทาง
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก  เรียกว่า “ตึกประชาธิปก” 

ตลำดสี่กั๊ก 
 

 

ในช่วงก่อนพ.ศ.  ๒๔๔๗  นั้น   ตามสองข้างทางของถนนเจริญราชเดชตั้งแต่สุดถนนนครสวรรค์ซึ่ง
เป็นทางสี่แยก   หรือในอดีตเรียกว่า   “สี่แยกขุนทัพแสง”  และเป็นย่านที่เรียกว่า  “ตลาดสี่กั๊ก”   ปรากฏตึก
ดินของชาวจีนที่ได้สร้างเรียงกันลงมาจนถึงหน้าวัดโพธิ์ศรี   ชาวจีนส่วนใหญ่จะติดตามเจ้านายมาจากเมือง
โคราช  ต่อมาได้มีการสร้างตึกดินเป็นห้องแถวประมาณ ๕-๖ คูหาอยู่ ๒ ฟากถนน ถือเป็นอาคารพาณิชย์แห่ง
แรกของเมืองมหาสารคาม    จ าหน่ายสินค้าจ าพวกของกินของใช้ต่างๆ  อาทิ  สบู่  เข็มด้าย  ผักผลไม้
ดอง  ปลาทูเค็ม  น้ ามันก๊าด  ไม้ขีดไฟ  ดินสอ   ไต้   จอบ  เสียม  ขี้ซี(ชัน)  สีย้อมผ้า  (โดยเฉพาะต้นเข)“สียา
ยอน”(จุนสี)  เป็นต้น 
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ตึกดิน 
 

 

สร้างข้ึนเมื่อคนจีนได้เข้ามาตั้งบ้านเรือนค้าขายในเมืองมหาสารคาม   และได้น าเอาลักษณะการปลูก
สร้างเรือนแบบจีนเข้ามาด้วยลักษณะของตึกดินที่ก่อสร้างเป็นห้องๆ  แบบห้องแถวร้านค้าทั่วไปใน
ปัจจุบัน   จ านวนประมาณ ๔-๕  ห้องในแต่ละล็อก  บางแห่งอาจจะสร้างติดต่อกัน  ๘-๙  ห้อง   ตัวตึกนิยม
สร้างเป็นชั้นเดียวไม่ยกพ้ืน   พ้ืนดินอัดแน่นหรือปูด้วยอิฐ   ผนังที่ก่อด้วยก้อนดินดิบจะต่อ   “เล่าเต๊ง”   หรือ
ชั้นลอยเพื่อไว้เก็บสินค้า   ส่วนด้านหน้าของตึกดินจะเปิดโล่งตลอดแนวโดยประตูที่เรียกว่า”ประตูหน้ำถัง”ใช้
แบบถอดสอดร่อง   ภายหลังมักนิยมท าบานหน้าถังติดบานพับที่เรียกว่า   “ฝาเฟี้ยม  ตึกดินเป็นหลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของคนเชื้อสายจีนในอดีตที่เข้ามาค้าขายเม่ือแรกตั้งเมืองมหาสารคาม 

เสำหงส์ 
 

 

นับตั้งแต่สถาปนาเมืองมหาสารคาม  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๘ ปรากฏเสาหงส์ที่แกะสลักลวดลายสูงประมาณ 
๑๐ วา  (๒๐เมตร)   ตรงยอดเสามีปฏิมากรรมรูปหงส์ท าด้วยไม้ตั้งอยู่บริเวณกุดนางใย หงส์เป็นไม้ตัวเล็กอ้วนๆ
ป้อมๆ  ปีกแนบล าตัวมีหางสั้นๆ  และสูญหายไปราว  พ.ศ.  ๒๔๘๔  คติความเชื่อเรื่อง  “หงส์” ในประเทศ
ไทยได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา  และลัทธิพราหมณ์ ในทางพุทธศาสนา หงส์เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าด้วย
เคยเสวยพระชาติเป็นพระยาหงส์ทอง   ผู้คุ้มครองและป้องกันอันตรายจากเบื้องบน  สวรรค์และท้องฟ้ารวมทั้ง
ศิลปะท่ีสวยงามอีกด้วย  มักตั้งข้างหน้าโบสถ์ วิหาร หน้าพระพุทธรูป ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ประกอบพิธียกเสาหงส์ขึ้น โดยจัดท าหงส์ขึ้นมาใหม่และขยับที่ตั้งมาอยู่วงเวียน
กลางถนน ห่างจากท่ีเดิมประมาณ ๑๐ เมตร 
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กุดนำงใย (อักษรไทน้อย) 
 

 

“กุดนางใย” เป็นชื่อของแหล่งน้ าธรรมชาติส าคัญของเมืองมหาสารคาม  ลักษณะเป็นแม่น้ าปลาย
ด้วน  มีน้ าขังตลอดปี ภาษาถิ่นอีสานจึงเรียกแหล่งน้ าลักษณะดังกล่าวว่า กุด, ชาวเมืองมหาสารคามในอดีดได้
อาศัยน้ าจากกุดนางใยใช้สอยต่างๆ เช่น รดผัก ยาสูบและพืชพันธุ์ต่างๆที่ปลูกตามริมกุดในทางประวัติศาสตร์ 
ชื่อกุดนางใยได้เป็นชื่อที่ขอตั้งเป็นเมืองมหาสารคาม  ในปี พ.ศ.๒๔๐๘ ต่อมาได้มีการสร้างสะพานข้ามขึ้นครั้ง
แรกในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ สมัยพระเจริญราชเดช (อุ่น) เจ้าเมืองมหาสารคามคนที่สาม และมีการศาลาพักริมทาง
แก่ผู้สัญจรไปมาด้วย  เล่ากันว่าในช่วงก่อนทศวรรษ ๒๔๘๐นั้น มีจระเข้อาศัยอยู่จ านวนมาก และมักชอบขึ้นมา
นอนเกยตามฝั่งตลิ่งของล าห้วยอาบแดดอยู่เป็นประจ า นอกจากนี้ยังออกจะดุร้ายอีกด้วย 

คลองสมถวิล 
 

 

หลวงอังคณานุรักษ์   (ร.อ.สมถวิล เทพาค า) ข้าหลวงประจ าจังหวัด เห็นว่าเมืองมหาสารคามเป็นเมือง
กันดารน้ า   เท่าท่ีมีอยู่แล้วไม่พอแก่การใช้สอยบริโภค   ด้านทางทิศตะวันออก   ทิศเหนือ  และทิศ
ตะวันตก   ได้มีห้วยและแหล่งน้ าอยู่แล้ว   แต่ทางทิศใต้ยาวตั้งเกือบ ๑๐๐  เส้น   ก็จะเป็นประโยชน์แก่การ
กสิกรรมยิ่งขึ้น   ส่วนคันคูท่ีดินขุดข้ึนจากล าคลองก็อาจปรับปรุงขึ้นเป็นถนนสะดวกแก่การสัญจรไปมาของ
ประชาชนในอนาคตได้   ทั้งจะได้เป็นเครื่องประดับบ้านเมืองให้งดงามข้ึนอีกส่วน  ได้ใช้แรงงานจากราษฎรผู้ที่
ติดค้างเงินรัฐชูปกรณ์เป็นผู้ขุดคลอง 

พิธีขุดคลองเริ่มท าพิธีในเข้าวันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๗๗  นิมนต์พระภิกษุ  ๗๐ รูปมารับอาหาร
บิณฑบาตที่   ๆจะท าพิธีขุดคลอง เมื่อได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว  คณะกรรมการปฐมฤกษ์ก็ลงมือขุด 
พระภิกษุสวดชยันโต 
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พระประธำนกันทรวิชัย (พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนำยก) 
 

 

พระพุทธรูปปางสมาธิเพชร วัสดุโลหะส าริด ขนาดหน้าตักกว้าง 35 นิ้ว สูง 82 นิ้ว ศิลปกรรมสมัย
รัตนโกสินทร์ จ าลองแบบคุปตะตอนปลายประทับนั่งเหนือดอกบัวตามลัทธิมหายาน มีความเก่าแก่ประมาณ 
1,300 ปี ต้นแบบของพระพุทธรูปองค์นี้ ได้จากพระพิมพ์ดินเผากันทรวิชัย ขุดพบที่ต าบลโคกพระ อ าเภอ
กันทรวิชัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ได้ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
(วาสนมหาเถระ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2524 

จั งหวั ดมหาสารคาม  ได้ อัญ เชิญมาประดิ ษฐ าน  ณ บริ เ วณหน้ าที่ ว่ า กา รอ า เภอ เมื อ ง
มหาสารคาม      เป็นมิ่งขวัญชาวจังหวัดมหาสารคาม จนถึงปัจจุบัน โดยด้านหน้าพ้ืนที่ดังกล่าว บนถนน
นครสวรรค์มีแนวต้นมะขามที่โดดเด่นเป็นสง่า ที่เทศบาลเมืองมหาสารคามอนุรักษ์ไว้ สะท้อนกายภาพของเมือง
แต่เดิม จึงถือเป็นพื้นที่ส าคัญและมีคุณค่าทางจิตใจของชาวมหาสารคาม 
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พิพิธภัณฑ์เมืองมหำสำรคำม 

 

ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะหนองข่า ภายในอาคารแบ่งออกเป็น 2 ชั้น จัดแสดงนิทรรศการลักษณะ
ถาวรบางส่วน คลังพิพิธภัณฑ์ และส่วนของห้องส านักงาน พิพิธภัณฑ์เน้นจัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนเป็น
หลัก มีแก่นของเรื่อง (Theme) แสดงออกถึงตัวตน หรือ อัตลักษณ์แห่งวิถีชีวิตชาวมหาสารคาม คือ “เมือง
ซ้อนชนบท” เปิดท าการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. วันหยุด ให้บริการเฉพาะกลุ่มคณะที่
ติดต่อล่วงหน้า (ไม่เสียค่าบริการเข้าชม) โทร. 043-723467 , 043-723469 

หอนำฬิกำ 
ด้วยลักษณะสถาปัยตกรรมสวยงามคล้ายพระธาตุ จึงมีหลายคนเรียกว่า พระธาตุเวลากลางเมือง 

นอกจากท าหน้าที่บอกเวลาแล้ว อีกความเชื่อคือการท านายความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง หมายถึงหาก
นาฬิกาเดินตรงเวลาก็จะสะท้อนถึงความตั้งใจในการท าหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาล ที่ส าคัญที่ตั้งของหอ
นาฬิกา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมหาสารคามจึงเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนอีกแห่ง โดยนายบุญช่วย อัตถากร 
นายกเทศมนตรีสมัยนั้นได้ให้สถาปนิกส่วนตัวคือ นายทรงคุณ   อัตถากร ออกแบบสร้างเสร็จในต้นปี  2501
ภายในติดตั้งนาฬิกาขนาดใหญ่  มีเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าปัด 1.45เมตร มีระฆังแขวนอยู่สองใบ  น้ าหนัก
ทั้งหมด 59กิโลกรัม ใบเล็กจะดังทุก 15นาที ใบใหญ่จะดังทุก 1ชั่วโมง  ระยะของเสียงระฆังสามารถฟังได้ไกล
ในรัศมี 4กิโลเมตรปัจจุบัน หอนาฬิกา เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวมหาสารคาม ในเทศกาลส าคัญ 
เทศบาลเมืองมหาสารคามใช้เป็นพ้ืนที่จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ งาน
ประเพณีสงกรานต์และมีการปรับภูมิทัศน์ ประดับตกแต่งไฟอย่างต่อเนื่องเชื่อมต่อไปยังถนนสายสีชมพูซึ่งที่มี
แนวต้นมะขาม   เรียงรายสวยงามพร้อมต้อนรับลูกหลานและนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ 
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ศำลำกลำงจังหวัด 
 

 

สร้างขึ้นในสมัย หม่อมเจ้านพมาศนวรัตน์ เป็นผู้ว่าราชการคนแรกของจังหวัดมหาสารคาม เมื่อ ปี 
พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้ย้ายสถานที่ราชการและที่พักข้าราชการไปตั้งทิศตะวันตกของเมือง  ทรงขอเงินจากรัฐบาล 
จ านวน ๔,๐๐๐ บาท มาปลูกสร้างเรือนจ า แต่การก่อสร้างเรือนจ านี้เงินไม่พอ จึงทรงขอไม้จากราษฎรมาเพ่ิม 
และในเดียวปีกัน ได้ท าการปลูกสร้างศาลากลางขึ้นหนึ่งหลังแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๕๗  ศาลากลางหลังนี้ได้มี
การรื้อถอนปลูกสร้างใหม่เป็นตึก 2 ชั้นขนาดใหญ่ เสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ในปีนั้นเป็นปีมหามงคลแก่ชาว
มหาสารคามอย่างสูงสุด ตรงกับวันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เสด็จพระราชด าเนิน ประทับหน้ามุขศาลา
กลาง ถือเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรในจังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันคืออุทยานการ
เรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม (MK Park)  โดยชั้น ๒ เป็น  ห้องทรงงาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ และสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี เคยเสด็จพระราชด าเนินประทับ 

ศำลหลักเมือง 
 

 

ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2408 
โดยในสมัยท้าวมหาชัย (กวด)  เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก ได้รวบรวมไพร่พลจากร้อยเอ็ดมาตั้งเมืองใหม่ 
และ  ได้ตั้ง กองบัญชาการชั่วคราว อยู่บนเนินสูงแห่งหนึ่งแล้วสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขึ้น เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองมีลักษณะเป็นอาคารจัตุรมุข มีทางข้ึนทั้งสี่ทิศเสาหลักเมืองท าด้วยไม้ชัยพฤกษ์ (ไม้คูณหรือแก่น
คูณ) แกะสลักลงรักปิดทองอย่างสวยงาม 

การเดินทาง  ศาลหลักเมืองจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ด้านหน้าโรงเรียนหลักเมือง จากสี่แยกหอนาฬิกา มุ่ง
หน้าสู่อ าเภอโกสุมพิสัย ตั้งอยู่ขวามือ 
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