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                  แนวคิดและองคประกอบในการจัดทํากรอบยุทธศาสตร 
Concepts and elements for the preparation of the strategy 

 การพัฒนาภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Development under the 
philosophy of sufficiency economy) 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับต้ังแตระดับ

ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังน้ีจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิง ใน
การนําวิชาการตาง  ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม 
ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และ
ความรอบคอบเพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม 
ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดีความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ 
พรอม ๆ กัน ดังนี ้ 

    - ความพอประมาณ (Modesty) หมายถึง ความพอดี ท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ  

    - ความมีเหตุผล (Validity) หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะตองเปนไป
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผล ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทําน้ัน  ๆ
อยางรอบคอบ  

    - การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว (Immunization) หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงตาง  ๆท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ ตาง  ๆท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ัง
ใกลและไกล  ภายใตเงื่อนไข……  

   - เงื่อนไขความรู (Terms of knowledge) ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง  ๆ ท่ี
เก่ียวของอยางรอบดาน ความรอบคอบท่ีจะนําความรูมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และ
ความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ  

   - เงื่อนไขคุณธรรม (Moral terms) ท่ีจะตองเสริมสรางประกอบดวยการมีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความซ่ือสัตยและมีความอดทน มีความเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12                      

          (พ.ศ.2560 – 2564) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.  การสรางความเปนธรรมในสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.  การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.  การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.  การสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน  

 ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)  

วิสัยทัศน : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีความเสมอภาค และเปนธรรม”  
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศรายได    
                                    ปานกลาง (Growth & Competitiveness)  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การลดความเหล่ือมลํ้า (Inclusive Growth)  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การเติบโตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Growth)  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  

 นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา  11 ดาน  
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
3. การลดความเหล่ือมลาของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 

9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยาง         

     ย่ังยืน 
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิ   
     ชอบในภาครัฐ 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 



4 

 

 

 

 ยุทธศาสตรหลักที่ คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน 9 ดาน 
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 
3. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน 
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 
5. ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
7. ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับ

ประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง 
8. ยุทธศาสตรในเร่ืองการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ันคงและย่ังยืนในอนาคต

ใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปช่ันอยางย่ังยืน 

 คานิยมหลักของคนไทย  12  ประการ เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
2. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม  
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
4. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผ่ือแผและแบงปน 
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระ 
เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมี
ความพรอม เม่ือมีภูมิคุมกันท่ีดี  

11. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตางๆ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอ
บาปตามหลักของศาสนา 

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง  
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2557 – 2560)   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1. ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร

คุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค และวัฒนธรรม เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเปนศูนยกลางบริการทาง

การศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
 

 การวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่นในภาพรวมของจังหวัด (SWOT Analysis of the 
Potential of the Province) 

 เม่ือพิจารณาขอมูลจากสภาพความเปนมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง การคมนาคมขนสง 
โครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โบราณสถานและแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ รวมถึงบริบทในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และนํามาวิเคราะหในภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม พบจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และปญหาอุปสรรค ดังน้ี 
 จุดแข็ง (Strengths : S)  

-  มีความไดเปรียบดานแหลงการเรียนรูท่ีมีจํานวนมากและความหลากหลายสาขาอาชีพในการนําไปใช  
   ประโยชน 
-  มีแหลงผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก(ขาว มันสําปะหลัง ออย ยางพารา)จํานวนมาก 
-  มีความไดเปรียบดานระยะทางขนสงระหวางจังหวัด ประหยัด สะดวก รวดเร็ว 
-  มีแหลงโบราณสถานเกาแกท่ีสําคัญอายุนับพันปเหมาะแกการทองเท่ียวเชิงพาณิชยและเชิงศึกษาวิจัย 
-  มีผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีช่ือเสียง(เส่ือกก)และกลุมผลิตไหมจํานวนมาก 

 จุดออน (Weaknesses : W)  
-  ประชาชนในทองถ่ินขาดการเรียนรู  ขาดคุณภาพ  ขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
-  ขาดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และสรางแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 
-  ประชาชนในทองถ่ิน ยังไมสามารถเขาถึงการใหบริการสาธารณะไดอยางท่ังถึง 
-  โครงสรางพ้ืนฐาน ดานคมนาคมขนสง และแหลงนํ้าขาดการดูแลบํารุงรักษา 
-  ประชาชนในทองถ่ิน ยังขาดความเช่ือม่ันตอประสิทธิภาพการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 โอกาส (Opportunities : O) 
-  นโยบายการปฏิรูประบบการศึกษาในทุกระบบรวมถึงสถานศึกษาในสังกัดขององคกรปกครองสวน  
   ทองถ่ิน 
-  นโยบายการสนับสนุนและสงเสริมปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร 
-  นโยบายการเพ่ิมจํานวนแหลงนํ้าขนาดเล็กใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
-  นโยบายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบคมนาคมขนสงใหมีความเช่ือมโยง 
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 ภัยคุกคาม/ปญหาอุปสรรค (Threats : T)  
-  ปญหาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดเปนประจําทุกป (นํ้าทวม ภัยแลง ภัยหนาว) 
 
 
-  ปญหาโรคติดตอรายแรงจากพืช คนและสัตว ท่ีมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงสายพันธุ 
-  ปญหาการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมสังคม การเมือง ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ี     
  ไรพรมแดน  
-  ปญหาความผันผวนของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสงผลกระทบตอทองถ่ิน 

 ปญหาและความตองการ (Problems and needs) 
1. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรูท้ังในระบบและการศึกษาทางเลือก 
2. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ 
3. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงและแหลงนํ้าสาธารณะ 
4. ยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม  
5. สรางเครือขายและประสานความรวมมือระหวางภาคสวน  
6. พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
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สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของจงัหวัดมหาสารคาม 
General and baseline data of Maha Sarakham 

ประวัติเมืองมหาสารคาม (History of Mahasarakham Provincial)  
 จังหวัดมหาสารคาม ถือวาเปนจังหวัดท่ีมีแหลงโบราณคดีท่ีสําคัญและมีประวัติความเปนมายาวนานหลายรอยป 
เพราะไดพบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีสําคัญ ท่ีแสดงใหเห็นวาไดรับอิทธิพลทางพุทธศาสนา มาต้ังแตสมัยคุปตะตอนปลาย
ละบัดลวะของอินเดียผานเมืองพุกามมาในรูปแบบของศิลปะสมัยทวารวดี เชน พบหลักฐานเปน พระกันทรวิชัย(Phra 
Kantharawichai) มีลักษณะเปนพระพิมพเน้ือดินเผา บริเวณเมืองกันทรวิชัย (ตําบลโคกพระในปจจุบัน) และพบพระบรม
สารีริกธาตุ บริเวณเมืองนครจําปาศรี นอกจากน้ันยังไดรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณผานทางชนชาติขอม ในรูปแบบสมัย
ลพบุรี เชน กูสันตรัตน กูบานเขวา กูบานแดง และกูอ่ืน ๆ รวมไปจนถึงเทวรูปและเคร่ืองปนดินเผาของขอมอยูตามผิวดิน
ท่ัว  ๆไปในเขตจังหวัดมหาสารคาม เดิมจังหวัดมหาสารคามมีชนหลายเผาอาศัยอยู เชน ชาวไทยพ้ืนเมือง ชาวไทยญอ และ
ชาวภูไท ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่
(Conservative Tradition of Twelve Months) ประกอบอาชีพดานกสิกรรมหรือเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ใชชีวิตอยาง
เรียบงาย มีการไปมาหาสูกัน ชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสานท่ัวไป คร้ันตอมาพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 4 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหยก“บานลาดกุดยางใหญ” ข้ึนเปนเมืองมหาสารคาม 
เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2408  โดยแยกพ้ืนท่ีและพลเมืองราวสองพันคนมาจากเมืองรอยเอ็ดและโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
ให ทาวมหาชัย(กวด ภวภูตานนท) เปน พระเจริญราชเดช เจาเมืองคนแรกของเมืองมหาสารคาม โดยมี ทาวบัวทอง 
เปนผูชวยข้ึนกับเมืองรอยเอ็ด  
 ในปพ.ศ. 2412 ไดโปรดเกลาฯ ใหแยกเมืองมหาสารคามออกจากเมืองรอยเอ็ด ข้ึนตรงกับกรุงเทพมหานคร โดย
เมืองรอยเอ็ดไดแบงพลเมืองใหไปอีกเจ็ดพันคน เปนพลเมืองเดิมท่ีอพยพมาจากเมืองนครจําปาศักด์ิ ซ่ึงทาวมหาชัยและทาว
บัวทองน้ัน เปนหลานโดยตรงของพระยาขัติยวงศา(สีลัง) เจาเมืองคนท่ี 2 ของเมืองรอยเอ็ด มีกองบัญชาการ ต้ังอยูบน
เนินสูงแหงหน่ึงใกลกุดนางใย และไดสรางศาลเจาพอหลักเมืองและศาลเจาพอมเหศักด์ิข้ึนเปนท่ีสักการะของชาวเมือง
มหาสารคาม  
 ในป พ.ศ. 2456 ไดมีการสรางวัดดอนเมืองข้ึน แลวเปล่ียนช่ือเปน วัดขาวฮาว(วัดธัญญาวาส) และยาย
กองบัญชาการเมืองหรือศาลากลาง ไปอยูริมหนองกระทุมดานเหนือของวัดโพธ์ิศรีในปจจุบันมี หมอมเจานพมาศ นวรัตน 
เปนปลัดมณฑลประจําจังหวัด โดยความเห็นชอบ ของ พระมหาอํามาตยาธิบดี(เส็ง วิริยะศิริ) และไดยายศาลากลางมาอยู 
ณ ท่ีต้ังศาลากลางหลังเดิม ตําบลตลาด (ท่ีวาการอําเภอเมืองมหาสารคามปจจุบัน) ตอมาในป พ.ศ. 2542 ไดยายศาลา
กลางมาต้ังอยู ณ ท่ีต้ังปจจุบัน (ตําบลแวงนาง ถนนเล่ียงเมืองสายมหาสารคาม – รอยเอ็ด) มีผูดํารงตําแหนงเจาเมืองหรือ
ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคามมาแลว รวม 47 คน และผูดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดมหาสารคามคนปจจุบัน คือ 
นายชยาวุธ  จันทร ( ท่ีมา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 
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ตราสัญลักษณประจําจังหวัด คือ   รูปตนรังใหญกับทุงนา ( Burmese sal tree and farm ) 
ดอกไมประจําจังหวัด คือ   ดอกลั่นทมขาวหรือดอกลีลาวดีขาว ( Frangipani flowers white ) 
ตนไมประจําจังหวัด   คือ   ตนมะรุมปา ( Horseradish forest tree ) 
 
                             

คําขวัญประจําจังหวัด คือ  “พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผาไหมล้ําเลอคา ตักสิลานคร”        
( Isans Buddhist Park , Home of Civilization , Surpassing Quality Silk , City of Taxila ) 

ดานกายภาพ (Physical)   
สภาพพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม มีรูปรางลักษณะคลาย“นกอินทรียกลับหัว” ต้ังอยูบริเวณจุดศูนยกลางของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรียกวา  “สะดืออีสาน”(Nevel of Isan) อยูในเขตอําเภอโกสุมพิสัย มีพ้ืนท่ีขนาด 5,291 .68 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3.3 ลานไร เปนอันดับท่ี 15 ของภาค และเปนอันดับท่ี 42 ของประเทศ  หางจากกรุงเทพฯ 
ทางรถยนต 475 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังน้ี  
  ทิศเหนือ  ติดตอกับ  จังหวัดขอนแกนและจังหวัดกาฬสินธุ  
  ทิศใต   ติดตอกับ  จังหวัดสุรินทรและจังหวัดบุรีรัมย  
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  จังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดรอยเอ็ด  
  ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  จังหวัดขอนแกนและจังหวัดบุรีรัมย 
 จังหวัดมหาสารคาม  มีภูมิประเทศคอนขางราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด ไมมีภูเขา สวนใหญมีแตทุงนาสลับปา
โปรงและไมเขตรอนหรือท่ีเรียกวา“ปาโคก”(Forest Hump) พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 130 - 
230 เมตร ทิศตะวันตกและทิศเหนือจะเปนท่ีคอนขางสูง โดยเฉพาะในเขตอําเภอโกสุมพิสัย อําเภอเชียงยืนและอําเภอ
กันทรวิชัย มีพ้ืนท่ีครอบคลุมประมาณคร่ึงหน่ึงของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด และคอย  ๆลาดเทลงมาทางทิศตะวันออกและทิศใต  
 สภาพพ้ืนท่ีและภูมิประเทศของจังหวัดมหาสารคาม สามารถแบงออกได 3 ลักษณะ คือ  
    1) พ้ืนท่ีลักษณะราบเรียบจนถึงคอนขางราบเรียบ สวนใหญอยูบริเวณท่ีราบลุมริมนํ้า เชน ท่ีราบลุมริม
แมนํ้าชี ในบริเวณอําเภอเมือง อําเภอโกสุมพิสัย และทางตอนใตของจังหวัดบริเวณแถบชายทุงกุลารองไห   
            2) พ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบสลับกับลูกคล่ืนลอนลาด สวนใหญพบทางบริเวณตอนเหนือของอําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย เปนแนวยาวไปทางทิศตะวันออก จนถึงเขตอําเภอเมือง   
  3) พ้ืนท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดสลับกับพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนชัน พบทางตอนเหนือ และ  ตะวันตกของจังหวัด 
บริเวณน้ีมีเน้ือท่ีประมาณคร่ึงหน่ึงของเน้ือท่ีท้ังจังหวัด 
 

ลักษณะภูมิอากาศ (Weather)   
 จังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะภูมิอากาศเปนแบบมรสุมเมืองรอน (Tropical Monsoon Climate) กลาวคือ 
ในชวงท่ีมีมรสุมฤดูรอนจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและจะมีลักษณะฝนตก
สลับกับอากาศแหง (Wet and Dry Climate)  มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน เร่ิมต้ังแตเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝน
เร่ิมต้ังแตเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวเร่ิมต้ังแตเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ ท้ังน้ี
สภาพอากาศท่ัวไปของจังหวัดมีความช้ืนสัมพัทธเฉล่ีย เทากับ 77 % ( ท่ีมา: สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม )  
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โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)   
 ปจจุบันจังหวัดมหาสารคามมีระบบขนสงเพียงอยางเดียว คือ เสนทางรถยนต โดยใชเสนทางจากกรุงเทพฯ ผาน
จังหวัดสระบุรี – จังหวัดนครราชสีมา – อําเภอบานไผ - จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงมีรถโดยสารประจําทางใหบริการมาถึงตัว
จังหวัดวันละหลายเท่ียว ยังไมมีทางรถไฟตัดผาน  แตสามารถใชบริการไดท่ีสถานีรถไฟในจังหวัดขอนแกน แลวตอรถยนต
มาจังหวัดมหาสารคาม อีกประมาณ 71  กิโลเมตร  และอีกสถานีหน่ึงคือสถานีรถไฟอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จากน้ัน
ตอรถยนตมาจังหวัดมหาสารคาม อีกประมาณ   69 กิโลเมตร จังหวัดมหาสารคามไมมีสนามบินหรือทาอากาศยาน แต
สามารถใชบริการไดท่ีทาอากาศยานของจังหวัดขางเคียง เชน ทาอากาศยานขอนแกน ทาอาศยานรอยเอ็ด เปนตน ดวย
เหตุน้ีทําใหจังหวัดมหาสารคาม เปนจังหวัดท่ียังไมมีความพรอมในดานการผสมผสานในระบบขนสงหรือโลจิสติกส 
(Logistics) นอกจากน้ีมีเสนทางสําหรับใชในการติดตอคาขายและลําเลียงผลิตผลทางการเกษตรภายในเขตจังหวัด คือ ทาง
หลวงชนบทหรือทางหลวงทองถ่ิน (Local road) โดยจังหวัดมีทางหลวงชนบทหรือทางหลวงทองถ่ิน ระยะทางยาวรวม 
1,502.326 กม. ซ่ึงปจจุบันอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ประกอบดวย ถนนลูกรัง 
ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต รวมระยะกวา 1,000 กม. (ท่ีมา : กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม) 
 ในระบบชลประทานและแหลงนํ้าสาธารณะ จังหวัดมหาสารคาม มีแหลงนํ้าสําหรับใชในการเกษตร 
ประกอบดวย พ้ืนท่ีชลประทาน 53,132 ไร  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 152 โครงการ มีพ้ืนท่ีรับประโยชน 
2,280 ไร หนองนํ้าและคลองธรรมชาติ 390 โครงการ พ้ืนท่ีรับประโยชนกวา 700 ไร แหลงนํ้าในไรนา 1,423 โครงการ ขุด
สระ 6,205 โครงการ ฝายทดนํ้าในลํานํ้าธรรมชาติ 25 โครงการ สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา 82 แหง ซ่ึงปจจุบันอยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด ( ท่ีมา : สนง.จังหวัดมหาสารคาม ขอมูลจากแผนพัฒนาจังหวัด ) 
 
 

การเมืองและการปกครอง (Politics and Government) 
 จังหวัดมหาสารคาม แบงเขตการปกครองออกเปน 13 อําเภอ 133 ตําบล 1,944 หมูบาน 1,974 ชุมชน มีผูนํา
ชุมชนไมนอยกวา 20,000 คน (กํานัน/ผูใหญบาน/ประธานชุมชน/อสม.) มีประชากร จํานวน 960,588 คน (ท่ีมา :  สํานัก
ทะเบียนกลาง ณ 31 ธันวาคม 2557 ) มีครัวเรือน 256,835 ครัวเรือน ( ท่ีมา : พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ขอมูล ณ 
ป 2556 ) มีหนวยงานในจังหวัด ประกอบดวย ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ินหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และรัฐวิสาหกิจ รวมกวา 250 หนวยงาน โดยมี อปท. จํานวน 
143 แหง มี 3 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง  เทศบาล 19 แหง  ( เทศบาลเมืองมหาสารคาม 1 แหง 
เทศบาลตําบล 18 แหง) และองคการบริหารสวนตําบล 123 แหง  
 

ดานเศรษฐกิจและการคลัง (Economic and Financial)  
 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ณ ราคาประจําป พ.ศ.2556 มีมูลคาเทากับ 
55,468 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 51,046 ลานบาท ในป พ.ศ. 2555 เทากับ 4,422 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 8.66 โดย
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) ในป พ.ศ. 2556 เทากับ 53,509 บาท เพ่ิมข้ึนจาก 49,390 บาท ในป 
พ.ศ. 2555 เทากับ 4,119 บาท ขยายตัวรอยละ 8.34 ( ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2557 – 2560 ฉบับ
ทบทวน ) และมีครัวเรือนยากจน(ตกเกณฑรายไดตามขอมูล จปฐ.) ณ ป 2557 จํานวน 1,412 ครัวเรือน ซ่ึงถือวา
ประชาชนสวนใหญยังมีฐานะยากจน 
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ดานเกษตรกรรม (Agriculture)  
 ประชาชนสวนใหญในจังหวัด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยในป พ.ศ. 2557 พบวา จังหวัดมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 3.3 
ลานไร มีพ้ืนท่ีทําการเกษตร 2.6 ลานไร คิดเปนรอยละ 78.79 ของพ้ืนท่ีจังหวัด แตพ้ืนท่ีสวนใหญไมเหมาะสมกับ
การเกษตร เน่ืองจากเปนดินทราย ดินเค็มและดินลูกรัง ท้ังน้ีเปนพ้ืนท่ีนามากท่ีสุดเทากับ 2,204,474 ไร คิดเปนรอยละ 
67.45 ของพ้ืนท่ีใชประโยชน 
 พืชเศรษฐกิจหลักในจังหวัด ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย และยูคาลิบตัส โดยในป 2555 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาว
นาป 2,329,364 ไร พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาปรัง 270,823 ไร  พ้ืนท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลัง 139,539 ไร พ้ืนท่ีเพาะปลูก
ออย 165,209 ไร  และ เพาะปลูกยูคาลิบตัส16,908  ไร ( ท่ีมา : สนง.เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ขอมูล ณ เมษายน 
2555 ) สัตวเศรษฐกิจท่ีสรางรายไดใหแกเกษตรกร ในจังหวัด ประกอบดวย ไกพ้ืนเมือง ไกไข ไกเน้ือ โคเน้ือ โคนม 
นอกจากน้ียังมีสัตวเศรษฐกิจอ่ืน  ๆอีกเปนจํานวนมาก เชน เปด แพะ แกะ ไกงวง นกกระจอกเทศ หมูปา พันธุปลานิล ไน 
ตะเพียน ย่ีสกเทศ และ พันธุกุงกามกราม เปนตน  ( ท่ีมา : สนง.ปศุสัตวจังหวัดมหาสารคาม  )         
               จังหวัดมหาสารคาม มีจํานวนครัวเรือนในภาคการเกษตร จํานวน 161,137 ครัวเรือน กลุมแมบานเกษตรกร 
จํานวน 356 กลุม กลุมยุวเกษตรกร จํานวน 97 กลุม กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 219 กลุม กลุมวิสาหกิจชุมชน 
จํานวน 1,957 แหง และเครือขายวิสาหกิจชุมชน จํานวน 6 เครือขาย ( ท่ีมา : สนง.เกษตรจังหวัดมหาสารคาม  ) 
 
ดานอุตสาหกรรม (Industrial)  
 จังหวัดมหาสารคาม มีการประกอบการอุตสาหกรรม หลายประเภท/กลุม/สาขา รวม 375 แหง โดยมีท้ังท่ีข้ึน
ทะเบียนเปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคามและท่ีไมไดข้ึนทะเบียน อุตสาหกรรมท่ีมีมากเปนอันดับหน่ึง คือ 
อุตสาหกรรมอโลหะ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม และอุตสาหกรรมขนสง ( ท่ีมา : สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดมหาสารคาม  ) 
 
 
ดานการพาณิชย (Commercial ) 
 จังหวัดมหาสารคาม มีการจัดต้ัง บริษัท/หางหุนสวนจํากัด ธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินจํานวนมาก 
โดยสินคาท่ีนําเขามาจําหนายในจังหวัดสวนใหญเปนสินคาท่ีไมสามารถผลิตไดในจังหวัด เชน นํ้ามันเช้ือเพลิง ปูนซีเมนต 
ไมแปรรูป อุปกรณคอมพิวเตอร เคร่ืองใชไฟฟา บุหร่ี สุรา รถยนต เคร่ืองจักรกล อะไหล และอุปกรณ ผักและผลไมบาง
ชนิด สินคาสงออก สวนใหญเปนสินคาการเกษตร คือ ขาวเปลือก แปงมันสําปะหลัง และสินคาหัตถกรรม (OTOP) 
 
ดานแรงงาน (Labor)    
 จังหวัดมหาสารคาม พบวามีประชากรอยูในภาคแรงงาน (อายุต้ังแต 15 ป ข้ึนไป) ซ่ึงจากการสํารวจเม่ือป 
2554 มีจํานวน 826,782 คน โดยแยกเปนชาย 404,809 คน  หญิง 421,973 คน ในจํานวนน้ีมีผูท่ีอยูในกําลังแรงงานและ
มีงานทํา 625,219 คน เปนผูวางงานจํานวน 5,047 คน นอกจากน้ี มีผูท่ีไมอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 196,516 คน (ท่ีมา 
: สนง.แรงงานจังหวัดมหาสารคาม  )   
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ดานการศึกษา (Education)  
  เดิมจังหวัดมหาสารคาม ไดช่ือวาเปน เมืองแหงการศึกษา หรือ “ตักสิลานคร”(City of Taxila) 
เน่ืองจากเปนท่ีรวมของสถาบันการศึกษาในทุกระดับ มีหลากหลายสาขาอาชีพ ต้ังแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา และเปนจังหวัดท่ีมีสถานศึกษาเกือบทุกสังกัดกระจายอยูในจังหวัด ดังน้ี   
 - สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  รวม 633 แหง    
 - สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม(Mahasarakham 
Provincial Administrative Organization) จํานวน 20 โรงเรียน และปจจุบันไดมีการจัดต้ัง อุทยานการเรียนรู
มหาสารคาม(Mahasarakham Knowledge Park : MK Park) ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญเพียงแหงเดียวในจังหวัดท่ี
ใหบริการทางการศึกษาไดอยางครบครัน ต้ังอยูศาลากลางจังหวัดหลังเกา ภายใตการกํากับดูแลขององคการบริหารสวน
จังหวัดมหาสารคาม  นอกจากน้ียังมี สังกัดเทศบาล(เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล) และสังกัดองคการบริหารสวนตําบล                     
 - สังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดมหาสารคาม,สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ( กศน.),ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมหาสารคาม,สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประกอบดวย มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประกอบดวย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม,วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
จังหวัดมหาสารคาม,วิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม,วิทยาลัยการอาชีพวาปปทุม,วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
,สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม,โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี โรงเรียนศาสนาแผนกสามัญศึกษา,และ
สังกัดสถานศึกษาอ่ืน  ๆเชน สํานักบริหารการศึกษาสวนทองถ่ิน,วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เปนตน 
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ดานการศาสนา (Religions)  
  ประชาชนสวนใหญในจังหวัดนับถือศาสนาพุทธ สวนท่ีนับถือศาสนาอ่ืน  ๆเชน ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม 
จะมีเฉพาะในกลุมเพียงเล็กนอย สวนวัดในพระพุทธศาสนา มีจํานวนท้ังหมด 930 แหง ประกอบดวย วัดมหานิกาย 886 
แหง วัดธรรมยุตนิกาย 44 แหง เปนวัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 333 แหง มีสํานักสงฆ 597 แหง ท่ีพักสงฆ 315 
แหง โดยมี พระภิกษุ และสามเณร รวมท้ังส้ินจํานวน 5,219 รูป (ท่ีมา : สนง.พุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม )   
 
 

ดานการทองเที่ยว (Tourism)  
  จังหวัดมหาสารคาม นับวามีแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืนในภาคอีสาน 
ประกอบดวย แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญทางศาสนา แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและ
หัตถกรรม แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ซ่ึงแหลงทองเท่ียวเหลาน้ีสามารถนําไปพัฒนาเพ่ือสรางรายไดใหแกประชาชนใน
ทองถ่ินไดเปนอยางดีนอกจากน้ียังมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินท่ีสําคัญ ดังน้ี  
 
    - แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและศาสนสถาน ไดแก   
     (1) พระธาตุนาดูน (PhraThat Na Dun) ต้ังอยูท่ีอําเภอนาดูน ถือเปนแหลงขุดคนทาง
ประวัติศาสตรโบราณคดี ท่ีแสดงถึงความรุงเรืองของพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษ ท่ี 13 -15  สมัยทวารวดี  โดยมีการ
คนพบสถูปบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ (Lord Buddha,s Relics) 
     (2) พระพุทธกันทรวิชัย (Phra Phuttha Kantharawichai) สรางข้ึนในอภิสมัยธรรมนายก เปน
พระพุทธรูปท่ีสรางข้ึนในโอกาส ท่ีกรุงรัตนโกสินทรมีอายุครบ 200 ป โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  เสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบพิธีเททองดวยพระองคเอง  
                           (3) วัดมหาชัยหรือวัดเหนือ (Wat Mahachai) เปนวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ และ
เปนวัดเกาแกในตัวเมือง สรางข้ึนเม่ือคร้ังต้ังเมืองมหาสารคาม โดยทาวมหาชัย (กวด)เจาเมืองคนแรก ภายในวัด
ประดิษฐาน พระพุทธรูปเกาแกและเจดียบรรจุอัฐิผูสรางเมืองมหาสารคาม มีพิพิธภัณฑทองถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และเปนท่ีรวบรวมขาวของท่ีมีคุณคาทางศิลปะไว 
            (4) พระพุทธมิ่งเมือง(Phra Phuttha Ming Mueang) ประดิษฐานอยูท่ีวัดสุวรรณาวาส  ตําบล
โคกพระ อําเภอกันทรวิชัย เปนพระพุทธรูปท่ีสรางคูกับพระพุทธรูปยืนมงคล สรางในสมัยทวารวดี 
            (5) พระพุทธรูปยืนมงคล (Mongkhon Standing Buddha) ประดิษฐานอยูใตตนโพธ์ิท่ีวัดพุทธ
มงคล บานสระ ตําบลธารราษฎร อําเภอกันทรวิชัย เปนพระพุทธรูปสมัยทวารวดี สรางดวยหินทรายแดง เปนพระพุทธรูป
คูบานคูเมืองมีประวัติวาสรางวันเดียวกับพระพุทธรูปยืนม่ิงเมือง ผูชายชวยกันสรางพระพุทธม่ิงเมือง ผูหญิงชวยกันสราง
พระพุทธรูปยืนมงคล พระพุทธรูปท้ัง 2 องคน้ี เปนปางสรงนํ้า 
             (6) กูสันตรัตน (Ku Santarat) ต้ังอยูท่ี บานกูโนนเมือง ตําบลกูสันตรัตน อําเภอนาดูน มีอาคาร
ศิลาแลงท่ีมีสภาพคอนขางดี 1 หลัง และมีแนวกําแพงศิลาแลงรูปส่ีเหล่ียมผืนผาลอมรอบสันนิษฐานวาเปนศาสนสถาน ท่ี
พระเจาชัยวรมันท่ี 7 สรางข้ึนในชวงพุทธศตวรรษ ท่ี 18 
 
 
 
 



13 

 

    - แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม ไดแก 
     (1) พิพิธภัณฑบานอีสาน (Ban Isans Museum) ต้ังอยูทางซายมือกอนถึงองคพระธาตุนาดูน 
ภายในสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมีการนําบานเรือนอีสานในทองถ่ินตาง ๆ มาปลูกไวบนสนามหญากวาสิบหลัง เรือนแตละ
หลังจัดแสดงอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในชีวิตประจําวันท่ีแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวอีสาน และรวบรวมเกวียนมากกวา 
20 เลม มาจัดแสดงไวเปนพิพิธภัณฑเกวียนดวย 
     (2) หมูบานปนหมอ (Handicraft Village) อยูท่ีตําบลเขวา อําเภอเมืองมหาสารคาม ชาวบาน
ท่ีน่ียังคงสืบทอดวิธีการปนหมอแบบโบราณต้ังแตยุคบานเชียง  
     (3) หมูบานหัตถกรรมบานหนองเขื่อนชาง (Local Woven Cloth Ban Nong Khuan 
Chang) ต้ังอยูท่ี ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง มีท้ังผาไหม ผาฝาย ท่ีทอเปนผืนและตัดเปนชุดสําเร็จรูป ซ่ึงลวดลายท่ีทอ
เปนลายเกาแก โดยเฉพาะอยางย่ิง ลายชาง ซ่ึงเปนสัญลักษณของหมูบาน 
             (4) หมูบานหัตถกรรมบานแพง (Local Woven Cloth Ban Phaeng) ต้ังอยูท่ี บานแพง 
อําเภอโกสุมพิสัย เปนแหลงทอเส่ือเกาแก ลวดลายท่ีทอเปนลายเกา เชน ลายฟนเล่ือย ลายกระจับ ลายหม่ี  
ลายหมากฮอส เปนตน 
    - แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก 
            (1) วนอุทยานโกสัมพี (Kosamphi Forest Park) ต้ังอยูท่ี บานหัวขวาง ตําบลหัวขวาง อําเภอ
โกสุมพิสัย พ้ืนท่ีวนอุทยานโกสุมพิสัย ต้ังอยูริมฝงแมนํ้าชี มีสภาพเปนปาเบญจพรรณ เน้ือท่ีประมาณ 150 ไร มีตนไม
หลากหลายชนิด ทําใหทัศนียภาพรมร่ืน นอกจากน้ียังมี ฝูงลิงแสมขนสีทอง อาศัยอยูนับพันตัว   
           (2) เขตหามลาสัตวปาดูนลําพัน (Dun Lamphan Wildlife Reserve) ต้ังอยูท่ี ตําบลนาเชือก 
อําเภอนาเชือก มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 350 ไร ภายในเปนปาพรุนํ้าจืดหรือปาทาม ผสมกับปาบกทําใหมีความหลากหลาย
ของพืชพันธุและสัตวปา เปนท่ีอยูของ ปูทูลกระหมอมหรือปูแปง (Mealy Crab) เปนปูนํ้าจืดท่ีมีความสวยงาม รูปราง
คลายปูนา มีสีสันสวยงาม 4 สี คือ มวง แสด เหลือง และขาว กระดองมีสีมวงเปลือกมังคุด ถูกคนพบเม่ือปพ.ศ. 2536 ใน
บริเวณปาดูนลําพัน เน่ืองจากในปท่ีถูกคนพบเปนปท่ี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา ชาวจังหวัดมหาสารคามจึงขอพระราชทานช่ือวา“ปูทูลกระหมอม ”ปจจุบันถูก
จัดเปนสัตวปาคุมครอง ลําดับท่ี 14 ของสัตวปาจําพวกไมมีกระดูกสันหลัง และ มีท่ีเดียวในประเทศไทย โดยสามารถพบ
เพียงแหงเด่ียวท่ีปาดูนลําพันน้ี ( ท่ีมา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ) 
             (3) หาดเจาสําราญ (Chaw Samran Beach) อยูท่ีบานวังยาว ตําบลเก้ิง อําเภอเมือง
มหาสารคาม เปนหาดทรายท่ีมีลักษณะสวนโคงไปตามลํานํ้าชีระยะทางประมาณ 800 เมตร ในฤดูแลงนํ้าในลํานํ้าชีจะ
ลดลงสามารถมองเห็นหาดทรายไดสวยงาม 
            (4) อุทยานวังมัจฉา (Fishes Park) ต้ังอยูท่ี บานโขงกุดหวาย ตําบลเก้ิง อําเภอเมือง
มหาสารคาม มีพ้ืนท่ีเปนเกาะลอมรอบดวยนํ้าเปนแหลงปลาชุกชุมบนเกาะมีสัตวปาหลากหลายชนิดเหมาะสําหรับเปนท่ี
พักผอนและดูธรรมชาติ 
    - วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญ นอกจากสถานท่ีสําคัญท่ีเปนแหลงทองเท่ียวแลว 
จังหวัดมหาสารคาม ยังมีการอนุรักษ สืบสาน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีสําคัญไดแก 
     (1) งานนมัสการพระธาตุนาดูน (Phra That Na Dun festival) อําเภอนาดูน เปนงานประเพณี
ประจําป ซ่ึงจัดข้ึนในชวงวันข้ึน 15 คํ่าเดือน 3 ของทุกป เพ่ือเปนการนมัสการองคพระธาตุ ในงานจะมีขบวนแหประเพณี 
12 เดือน และการแสดงตํานานนครจัมปาศรี      
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     (2) งานประเพณีบุญเบิกฟาหรืองานกาชาด (Bun Boek Fa Fair) จัดข้ึนในวันข้ึน 3 คํ่า เดือน 
3 ของทุกป ถือเปนงานประเพณีประจําปและเปนเอกลักษณของจังหวัด ซ่ึงมีแนวความคิดท่ีฟนฟูเก่ียวกับการทํานา เพ่ือให
คนท้ังหลายไดตระหนักถึงความสําคัญของชาวนาและการบํารุงดิน รวมถึงจําหนายสินคาผลิตภัณฑของชุมชน 
     (3) งานประเพณีบุญบั้งไฟ (Local Rocket Festival) จัดข้ึนในเดือน 6 ของทุกป ในทุกอําเภอ 
     (4) งานออนซอนกลองยาว (OnSorn Klongyaew Festival) เปนงานประเพณีท่ีสําคัญของ
ชาวอําเภอวาปปทุม ซ่ึงทุกหมูบานจะมีคณะกลองยาว โดยมีการผลิตกลองยาวเสียงดี ไวสําหรับประกวดกลองยาวชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ ซ่ึงจะจัดงานหลังวันมาฆบูชาประมาณ 1 เดือน หรือประมาณกลางเดือนมีนาคมของทุกป 
     (5) งานประเพณีแขงเรือยาว ลอยกระทง ลองเรือไฟ (Boat Race, Loy Kratong,Candle 
Boat Festival ) เปนงานประเพณีชาวพุทธท่ีไดปฏิบัติสืบทอดกันมากระท่ังปจจุบัน จะจัดข้ึนในวันออกพรรษา เพ่ืออนุรักษ
สงเสริมประเพณีอันดีงาม สถานท่ีจัดงานท่ีย่ิงใหญจะจัดท่ีบริเวณบึงกุย ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย  
     (6) งานบุญพาขาวลิงหรือบุญเลี้ยงอาหารลิง (Party Fed Monkeys) เปนงานประจําปของ
ชาวอําเภอโกสุมพิสัย ยึดเอาวันท่ี 2 เมษายนของทุกปเปนวันจัดงาน เพ่ือหารายไดสมทบกองทุนจัดซ้ืออาหารไวเล้ียงฝูงลิง
ตลอดท้ังป ซ่ึงเปนการแสดงออกในการทําบุญใหทานแกสัตว 
 
 

ดานการสาธารณสุข ประกันสังคมและการบริการ (Health , Social Insurance and Public 
Service)  
 สถานบริการสาธารณสุข ในจังหวัดมหาสารคาม แบงออกเปน 2 ประเภทใหญ  ๆคือ  
      (1) ประเภทสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
     (2) ประเภทสถานบริการสาธารณสุขของเอกชน 
   การประกันสังคมและการใหบริการ โดยมีประเภทกองทุนประกันสังคมท่ีใหบริการมากท่ีสุดในจังหวัด
มหาสารคาม คือ การคลอดบุตร รองลงมา คือ การสงเคราะหบุตรและการใหบริการผูวางงาน  ซ่ึงสถิติในป 2554 พบวา
จังหวัดมหาสารคาม มีจํานวนผูสูงอายุรวมท้ังส้ิน 111,467 คน แยกเปนชาย 49,324 คน หญิง 62,143 คน และในสวนคน
พิการ มีผูพิการท่ีจดทะเบียน รวมจํานวน 19,636 ราย แยกเปนชาย 10,734 คน เปนหญิง 8,902 คน นอกจากน้ียังมีคน
พิการท่ียังไมไดรับการบริการจากภาครัฐ เชน ยังไมไดรับการจดทะเบียน ถูกทอดท้ิงและยังไมไดรับความชวยเหลือใด  ๆ
จํานวน 1,388 คน    ( ท่ีมา : สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดมหาสารคาม ) 
 
 

ดานการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Occurrence of Natural Disasters)  
  จังหวัดมหาสารคาม เปนจังหวัดท่ีนับวาประชาชนไดรับความเดือดรอนจากปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู
หลายดานและเปนประจําทุกป เชน ภัยแลง อุทกภัย และวาตภัย โดยสถิติในป 2554 ประสบปญหาดานภัยแลง จํานวน 
167,495 ครัวเรือน ประสบปญหาดานอุทกภัย จํานวน 3,143 ครัวเรือน ประสบปญหาดานวาตภัย จํานวน 1,664 
ครัวเรือน นอกจากน้ียังไดรับความเดือดรอนจากภัยอ่ืน  ๆเชน ภัยจากฟาผา ภัยจากศัตรูพืช เปนตน  
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ดานการเกิดและการปองกันอาชญากรรม (Occurrence and Prevention of Crime)  
ประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม นับวาไดรับการดูแลใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากสวนราชการท่ี

เก่ียวของในจังหวัดเปนอยางดี แตในปจจุบันพบวาบางพ้ืนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เชน บริเวณใกลมหาวิทยาลัย 
โดยมีอัตราการขยายตัวของชุมชนเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลใหมีปจจัยท่ีเอ้ือตอการเกิดอาชญากรรมไดงาย เน่ืองจากมี 
หอพัก หองเชา รานคา รานเกมส รานอินเตอรเน็ต เปนจํานวนมาก และนอกจากน้ีพบวา มีการจับกุมเก่ียวกับคดียาเสพติด
เกิดข้ึนในบางพ้ืนท่ี  
 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Natural Resource and Environment)  
ทรัพยากรดิน ดินในจังหวัดมหาสารคาม สามารถจําแนกไดเปน 3 กลุมใหญ  ๆคือ 

1. กลุมดินไร มีพ้ืนท่ีครอบคลุมทางทิศตะวันตกของจังหวัด อยูในบางสวนของอําเภอวาปปทุมและ
อําเภอแกดํา กลุมดินไรสวนใหญอยูในบริเวณทิศตะวันตกของจังหวัด บริเวณอําเภอโกสุมพิสัย อําเภอบรบือ และอําเภอนาเชือก 

2. กลุมดินนา มีพ้ืนท่ีครอบคลุมทางทิศเหนือและทิศใตของจังหวัด แยกออกเปนกลุมยอยตามคุณสมบัติ
ของดินได 2 กลุม คือ 1) กลุมดินนาท่ัวไป ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอเชียงยืน อําเภอวาปปทุม อําเภอนาดูน อําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย และบางสวนของอําเภอเมือง และ 2) กลุมดินนาดี อยูบริเวณลุมแมนํ้าชีทางทิศเหนือของจังหวัด ครอบคลุมพ้ืนท่ีของ
อําเภอโกสุมพิสัยและอําเภอกันทรวิชัย และบางสวนอยูทางตอนใตของจังหวัด 

3. กลุมดินคละ สวนใหญอยูในบริเวณตอนกลางของจังหวัด แบงเปน กลุมดินไรท่ัวไปคละกับดินนา
ท่ัวไป ครอบคลุมพ้ืนท่ี อําเภอเมือง อําเภอบรบือ อําเภอนาเชือก อําเภอนาดูน และอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย และกลุมดินไร
ทรายคละกับดินไรท่ัวไป อยูในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง อําเภอแกดํา และอําเภอวาปปทุม   

 
ปญหาดินเค็ม พบวามีกระจายท่ัวไปทางตอนกลางและตอนลางของจังหวัด จําแนกตามระดับความเค็ม ดังน้ี 

 1) ดินเค็มนอย (Slightly Salt affected Areas) เปนบริเวณท่ีพบคราบเกลือปริมาณนอยกวา 1% ของ
พ้ืนท่ี มีอยูประมาณ 1 ลานไร คิดเปนรอยละ 32 ของพ้ืนท่ีนาในจังหวัด สวนใหญอยูในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงยืน อําเภอโกสุม
พิสัย อําเภอบรบือ อําเภอนาเชือก อําเภอวาปปทุมและอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย ท้ังน้ีพ้ืนท่ีดินเค็มนอยหากมีการใชประโยชนดิน
อยางไมเหมาะสม เกลือจากนํ้าใตดินมีโอกาสท่ีจะแพรกระจายทําใหดินแปรสภาพไปเปนดินเค็มปานกลาง หรือ เปนดินเค็ม
มาก   

 2) ดินเค็มปานกลาง (Moderately Salt affected Areas) คือพ้ืนท่ีบริเวณท่ีพบคราบเกลือกระจัด
กระจายตามผิวดินมีปริมาณ 1 – 10 % ของพ้ืนท่ี มีปริมาณรองลงมาครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 1.7 แสนไร คิดเปนรอยละ 5 
ของพ้ืนท่ี จังหวัดอยูในท่ีราบในเขตอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

 3) ดินเค็มมาก (Highly Salt affected Areas) คือ บริเวณท่ีพบคราบเกลือตามผิวดินกระจัดกระจายอยู
ท่ัวไปมีปริมาณมากกวา 10 % ของพ้ืนท่ี ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 1.7 แสนไร คิดเปนรอยละ 5 ของพ้ืนท่ีจังหวัดอยูใน
บริเวณอําเภอวาปปทุม 
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 ทรัพยากรปาไม สภาพปาไมของจังหวัดสวนใหญเปนปาเต็งรัง อยูทางทิศใตของจังหวัด บริเวณอําเภอกุดรัง 
อําเภอบรบือ  อําเภอนาเชือก  อําเภอนาดูน  และอําเภอวาปปทุม  มีปาสงวนแหงชาติ 10 แหง วนอุทยาน 2 แหง คือ  วน
อุทยานโกสัมพี  และวนอุทยานชีหลง  มีสวนรุกชาติ 2 แหง คือ สวนรุกชาติพุทธมณฑลและ  สวนรุกชาติทาสองคอน เขต
หามลาสัตวปา 1 แหง คือ เขตหามลาสัตวปาดูนลําพัน และเน่ืองจากเปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปาไมนอย จึงทําใหระบบนิเวศไมมี
ความอุดมสมบูรณและเปนอุปสรรคไมเอ้ืออํานวยตอการทําเกษตรกรรม นอกจากน้ียังมีปญหาการบุกรุกทําลายปาไมซ่ึงใน
ระยะท่ีผานมาพบวามีการลักลอบตัดไมอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะไมพยุง ไมเต็งไมรัง หรือไมใชสอยเพ่ือการกอสรางบานซ่ึงมี
มูลคาทางเศรษฐกิจสูง  

ทรัพยากรสัตวปา จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญของการอนุรักษสัตวปา ดังน้ี 
1. เขตหามลาสัตวปาดูนลําพัน พบวามีสัตวเล้ียงลูกดวยนม 8 ชนิด นกมากกวา 81 ชนิด สัตวสะเทินนํ้า

สะเทินบก (คร่ึงนํ้าคร่ึงบก) 6 ชนิด สัตวเล้ือยคลาน 10 ชนิด ผีเส้ือกลางวัน 33 ชนิด ปลานํ้าจืด 23 ชนิดและปูทูลกระหมอม 
ซ่ึงมีแหงเดียวในโลกพบ 32,833 ตัว ซ่ึงมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผาน  ๆมา 

2. วนอุทยานโกสัมพี โดยมีลิงปาจํานวนมากถึง 540 ตัว แบงออกเปน 2 ฝูง ท้ังน้ียังไมพบวามีปญหาหรื
อภัยคุกคามผลกระทบตอสัตวปา แตพบปญหาฝูงลิงเขาไปหาอาหารในชุมชน บานเรือน สรางความเดือรอนแกชาวบาน 
เน่ืองจากเขตวนอุทยานอยูติดกับชุมชน ทางอําเภอโกสุมพิสัยและวนอุทยาน จึงแกไขปญหาโดยการจัดงานประเพณีบุญพาขาว
ลิงเพ่ือหารายไดเขากองทุนอาหารสําหรับลิงเหลาน้ัน 

ทรัพยากรน้ํา สภาพท่ัวไปของลุมนํ้าในจังหวัด มีพ้ืนท่ีอยูในเขตลุมนํ้าชี , มูล โดยมีแมนํ้าชีไหลผานตัวจังหวัด 
ความยาวรวมประมาณ 110 กม. และมีพ้ืนท่ีอยูในเขตลุมนํ้าหรือลํานํ้าสาขาจํานวนมาก เชน ลํานํ้าชีสวนท่ี 3 และ 4  ลํา
นํ้าพองตอนลาง ลําหวยสายบาตร ลําปาวตอนลาง ลําพังชู ลําพลับพลา ลําเตา ลําเสียวใหญ และลํานํ้ามูลในบางสวน โดย
มีพ้ืนท่ีอยูในเขตลุมนํ้าประมาณ 3,412,081 ไร จาก 14,797,551 ไร คิดเปน 23 % ของพ้ืนท่ีลุมนํ้าท้ังหมด  
 การจัดการคุณภาพน้ํา  จังหวัดมหาสารคาม ไดมีการเฝาระวังคุณภาพนํ้าโดย สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 10 
และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด ซ่ึงผลการตรวจวิเคราะหสถานการณคุณภาพแหลงนํ้าในป 2533 
พบวา คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑคุณภาพผิวดินระดับท่ี 3 ซ่ึงแมนํ้าชีถูกกําหนดใหเปนแหลงนํ้าผิวดินนะดับ 4 โดยมีสถานี
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าบริเวณแมนํ้าชีไดแก สถานีวัดวารินทราวาส ตําบลทาตูม  อําเภอเมืองมหาสารคาม     , สถานีสะพานบาน
ดินดํา ตําบลเก้ิง อําเภอเมืองมหาสารคาม และ สถานีสะพานบานคุมใต ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย 
 

การจัดการนํ้าเสีย สวนใหญพบวามีแหลงกําเนิดมาจากอาคารบานเรือน  โรงเรียน  โรงพยาบาล  คลินิกเอกชน 
รานอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม สถานีบริการนํ้ามัน ตลาดสด โรงฆาสัตว  เปนตน  ปจจุบัน  มีเทศบาลเพียง 2 แหง  ท่ีมีระบบ
บําบัดนํ้าเสีย คือ เทศบาลตําบลหัวขวาง และเทศบาลเมืองมหาสารคาม อยางไรก็ตามระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม สามารถรองรับนํ้าเสียจากชุมชนไดเพียง   2 .47  ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเปนรอยละ   10 .23  ของพ้ืนท่ีเทศบาล 
(ท่ีมา : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดมหาสารคาม ) 

การจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดมหาสารคาม มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนวันละ 420  ตัน  ในเขตเทศบาล 
เกิดข้ึนรวมวันละ   100  ตัน  ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 124 แหง  เกิดข้ึนรวมวันละ 320  ตัน  โดยจังหวัดมี
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย  วันละ   0.99   กิโลกรัม /คน /วัน  ในเขตเทศบาลเมืองมีปริมาณมากท่ีสุด  คือ 43  ตัน /วัน  ท้ังน้ี
ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย  พบวา   เทศบาลเมืองมหาสารคาม   สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยได 40  ตัน /วัน  มี
ปริมาณขยะตกคาง  3 ตัน/วัน สวนเทศบาลตําบล  พบวา เทศบาลตําบลแวงนาง   เทศบาลตําบลแกดํา  เทศบาลตําบลเชียง
ยืน เทศบาลตําบลนาดูนและเทศบาลตําบลหนองแสง สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยไดรอยละ  100  ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึน ( ท่ีมา : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดมหาสารคาม ) 
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วิสัยทัศนองคการบริหารสวนตําบลบัวคอ 
  “พัฒนาการศึกษา  ไรนาปลอดสารพิษ  เศรษฐกิจกาวหนา  รักษาปาและส่ิงแวดลอม  
นอมนําอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  สืบสานภูมิปญญาชาวบาน” 
1. พันธกิจ (Mission) 
 1. สงเสริมการศึกษาใหประชาชนท้ังในระบบนอกระบบและการเรียนรูตามอัธยาศัย 
 2. รณรงคใหประชาชนเลิกใชปุยเคมี และงดใชสารเคมีกําจัดแมลงและวัชพืช 
 3. สงเสริม  สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนทุกหมูบานเพ่ือสรางรายไดเสริม 
 4. ดูแลรักษาปาไม  กําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและนํ้าเสียปองกันมลพิษ 
 5. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยู 
 6. การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็งโดยมุงเนนคนเปนศูนยกลาง 
 7. การพัฒนาบัวคอใหนาอยูสรางความเรียบรอยปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจัดการปองกันภัยฝาย  
              พลเรือนและสรางความเปนธรรมใหประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบัวคอ 
 8. อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 
                          นโยบายการพัฒนาทองถ่ิน  ป 2561 – 2564 

แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
 ประกอบดวย  6  แผนงาน  ดังน้ี 

 1. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค/เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 

1.ประชาชนรอยละ 85 มีอาชีพท่ี
ม่ันคง มีรายไดเสริม  รายไดไมนอย
กวา 20,000 บาท/ครอบครัว/ป 
2. ประชาชนรอยละ 75 มีอาชีพ
เสริม มีรายไดหมุนเวียนและทําให
เศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง 

1. ประสานขอรับผลิตภัณฑจาก
โรงงานมาใหประชาชนประกอบ
ช้ินสวนหรือเย็บเพ่ิมเติมในสวนท่ี
เปนหัตถกรรม 
2. สงเสริมกลุมอาชีพผลิตสินคา 
OTOP เพ่ือใหมีคุณภาพและ
สามารถแขงขันได 
3. สรางงานใหชุมชนโดยใหผูแทน
โรงงาน บริษัทอุตสาหกรรมมาลงทุน
โดยจางงานในตําบลหมูบานชุมชน
เพ่ือสรางรายไดใหผูวางงาน 

1.โครงการอบรมผลิตช้ินสวนอะไหล
เคร่ืองจักรกล เพ่ือใหสามารถ
ประกอบช้ินสวนได 
2. โครงการรับซ้ือผลิตภัณฑจาก
กลุมอาชีพในตําบลสงขายตามตลาด
ตางจังหวัด 
3. โครงการกองทุนกูเงินหมุนเวียน
ในกลุมอาชีพดอกเบ้ียตํ่า 
4. โครงการแทรกแซงราคาผลผลิต
ทางการเกษตรเพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกร 
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2. แผนงานพัฒนาสังคม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 

1. ประชาชนรอยละ 80 มีคุณภาพ
ชีวิตตามาตรฐาน 
2. ประชาชนรอยละ 50 มีทัศนคติ
ยึดคานิยมแบบเดิมดานความเช่ือ 
ดานการรับประทานและดานการรัก
ความสนุก 
3. เยาวชนยังขาดความสนใจ
วัฒนธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียม
ภูมิปญญาทองถ่ินและหางไกลจาก
ยาเสพติดอบายมุขทุกประเภท 

1. สงเสริมอบรมใหมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 
2. สงเสริมแนะนําใหลดละเลิก
อบายมุขและการพนันทุกชนิด 
3. สงเสริมใหเกิดมีจิตสํานึกรัก
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

1. โครงการอบรมเสริมสรางการ
ออกกําลังกายใหมีสุขภาพดีข้ึน 
2. โครงการฝกอบรมอาชีพเสริมดาน
เกษตรกรรม หัตถกรรมและ
เทคโนโลยี 
3. โครงการฝกอบรมการผลิตสินคา
หัตถกรรม 
4. โครงการอนุรักษวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
5. โครงการแขงขันกีฬาสามัคคีส่ีวัย
ตานภัยยาเสพติด 

 
3. แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

วัตถุประสงค/เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
1. การคมนาคมระหวางหมูบานรอย
ละ 20 ถนนชํารุดทรุดโทรมเปนหลุม
เปนบอ การสัญจรไปมาไมสะดวก
และเปนอันตราย 
2. การติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะ
หมูบาน เพ่ือใหสองสวางและความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนและทางราชการ 
3. ใหประชาชนมีเอกสารสิทธ์ิในท่ี
ทํากินมากกวารอยละ 70 

1.กอสรางถนนลาดยางเช่ือมระหวาง
หมูบาน  ตําบล อําเภอ 
2. สนับสนุนงบประมาณติดต้ังโคม
ไฟฟาสาธารณะทุกหมูบาน 
3. ดําเนินการประสานงานกับท่ีดิน
จังหวัดมาสํารวจและรังวัดเพ่ือ
ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล 

1. โครงการกอสรางถนนลาดยางบาน
โคก หมู 3 – บานหนองบัว หมู 4  
และบานหนองคอ  หมู 5 
2. โครงการติดต้ังไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบานและองคการบริหาร
สวนตําบล 
3. โครงการออกเอกสารสิทธิท่ีดิน 
4. โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
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4. แผนงานพัฒนาแหลงน้ํา 
วัตถุประสงค/เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 

1. ประชาชนมีนํ้าเพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและนํ้าเพ่ือการเกษตร 
2. ประชาชนมีนํ้าใชตลอดปและ
สามารถปลูกพืชหลังฤดูเก็บเก่ียวได 

1. ขยายเขตประปาหมูบาน 
2. พัฒนาระบบประปาใหสะอาด
สามารถใชด่ืมได 
3. เพ่ิมพ้ืนท่ีการขุดขยายลําหวย  
หนองสาธารณะ 
4. ซอมแซมถังเก็บนํ้าฝน ฝ. 33  
บอโยกสาธารณะ 

1. โครงการกอสรางหอประปาถังสูง 
2. โครงการขุดลอก ลําหวยสระและ
หนองสาธารณะ 
3. โครงการขุดลอกลําหวยและ 
กอสรางฝาย 
4. โครงการขุดบอบาดาลขนาด  6 น้ิว 
5. โครงการปรับปรุงถังเก็บนํ้าฝนตุม
นํ้าและภาชนะเก็บนํ้าฝนทุกชนิด 

 
 
5. แผนงานพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

วัตถุประสงค/เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
1. ใหคณะผูบริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานสวนตําบล มีความรูเขาใจ
ระเบียบ บทบาทตามอํานาจหนาท่ี
องคการบริหารสวนตําบล 
2. มีการเก็บภาษีเพ่ือใหไดเกินกวา
รอยละ  90 ทําใหมีรายไดมาพัฒนา 
อบต. 
3. ประสานงานกับหนวยงาน
ราชการเพ่ือรวมการพัฒนาในทุก
ดาน 
4. จัดหาอุปกรณเคร่ืองมือส่ือสาร
วิทยุส่ือสาร  หอกระจายขาว เพ่ือ
แจงเหตุดวนเหตุรายไดทัน 

1. จัดการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงาน
หนวยงานมีธรรมาภิบาลและเปน
ตนแบบของการปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2. จัดการประชุมประชาคมตําบล
หมูบานเพ่ือแจงรายละเอียดการเก็บ
ภาษีใหประชาชนเขาใจ 
3. มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และสัมมนาในรูปแบบท่ีสราง
ความสัมพันธอันดีตอกัน 
4. ขอติดต้ังระบบหอกระจายขาว 
หมูบาน โดย อบต.เปนแมขาย 
ควบคุมการใชเสียง 

1. โครงการฝกอบรมทัศนศึกษา 
ดูงาน เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน 
2. โครงการประชาคมตําบล หมูบาน
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นประชาชน 
3. โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินของ อบต. 
4. โครงการพัฒนาและแขงขันกีฬา
เช่ือมความสัมพันธ 
5. โครงการติดต้ังหอกระจายขาว
ระบบท่ีใชวิทยุโทรศัพทสามารถ
ควบคุมไดทุกหมูบานและอินเตอรเน็ต
เช่ือมตําบล  หมูบาน 
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6. แผนงานพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 

1. ทําใหประชาชนรอยละ 90 เกิด
จิตสํานึกมีความรักปาอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ทําใหประชาคมมีการตรวจเฝา
ระวังปาโคกหินลาดและปาสงวน
แหงชาติ 

1. สงเสริมใหมีการอนุรักษปาดูแล
ส่ิงแวดลอม บําบัดนํ้าเสีย ฟนฟู
สภาพดิน ปาและภูเขา 
2. สงเสริมการเฝาตรวจจัดเวรยาม
ดูแลผูท่ีลักลอบตัดไมทําลายปาเผา
ปาเพ่ือทําไร 

1. โครงการปลูกตนราชพฤกษตาม
สองขางถนนเฉลิมพระเกียรติและท่ี
สาธารณะ เส่ือมโทรม ปาชุมชนของ
หมูบาน 
2. โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ดูแลเฝาตรวจรักษาปา  พรอมท้ังมี
การจับกุมและนําสงเจาหนาท่ี
ตํารวจ 

 
 

แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจในการสงเสริมอาชีพตามความตองการของประชาชน 
  2. เพ่ือใหประชาชนจัดต้ังกลุมอาชีพ เพ่ือระดมทุนหารายไดเสริมใหแกครอบครัว 
  3. เพ่ือลดหน้ีสินของประชาชนและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชนสูงข้ึน 
  4. เพ่ือใหมีการจัดการเช่ือมการพัฒนารายไดสงเสริมอาชีพและแหลงทองเท่ียว 
 เปาหมายการพัฒนา 
  - เพ่ือใหประชาชนมีความรู ความเขาใจเกิดทักษะในการประกอบอาชีพและสรางรายไดของกลุม
บุคคลเพ่ิมมากข้ึน 
  - เพ่ือสงเสริมอาชีพของกลุมยกระดับสินคาชุมชน  หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑใหมีช่ือเสียง 
เปนการเพ่ิมรายไดสูงข้ึน 
 แนวทางการดําเนินงาน 
  - จัดอบรมใหความรู ความเขาใจในการประกอบอาชีพเสริมรายไดแกประชาชน 
  - นํากลุมไปทัศนศึกษาดูงาน กลุมอาชีพท่ีประสบความสําเร็จ 
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2. แผนงานดานพัฒนาสังคม 
 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสาธารณสุข 
  2. เพ่ือใหประชาชนและเยาวชนรุนหลังมีความเขาใจประเพณี  ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ือสืบสานใหคงอยูตอไป 
  3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  4. เพ่ือสงเสริมสถานศึกษาในการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาการกีฬาเยาวชนและแกไขปญหา 
ยาเสพติดท่ีแพรระบาดใหหมดส้ินไป 
 เปาหมายการพัฒนา 
  - แกไขปญหาในเร่ืองประชาชนยังสนใจสุขภาพตนเองนอยเกินไป 
  - แกไขปญหา ประชาชนชอบอบายมุขและเลนการพนันทุกประเภท 
  - แกไขปญหาใหประชาชนมีจิตสํานึกและใหความรวมกิจกรรมดานศาสนาวัฒนธรรมประเพณี
ของทองถ่ิน 
 แนวทางการดําเนินงาน 
  1. กอสรางสวนสุขภาพและสถานท่ีออกกําลังกายลานกีฬาอเนกประสงคตําบล 
  2. อบรมประชุมช้ีแจง  ประชาสัมพันธ  รณรงคใหประชาชนลดละเลิกอบายมุข 
  3. อบรมสัมมนาดานสาธารณสุข  การเตนแอโรบิค  การรํามวยจีน  การเดินจอกกิ่ง  รวมท้ังการ
เลนกีฬาท่ีเหมาะสมกับวัยและสุขภาพ 
3. แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือปรับปรุง ซอมแซมสภาพถนนสะพานใหอยูในสภาพใชการได 
  2. เพ่ือปรับปรุง ติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะภายในหมูบานครบทุกหมูบาน 
  3. เพ่ือปรับปรุงการวางทอระบายนํ้า  ขยายเขตประปาใหใชการไดอยูเสมอ 
  4. เพ่ือแกไขปญหาทอระบายนํ้าเสียของหมูบานและกอสรางบอพักนํ้าเสีย 
  

เปาหมายการพัฒนา 
  - เพ่ือแกไขการคมนาคมถนนระหวางหมูบานยังไมไดมาตรฐาน บางหมูบาน ฤดูฝนจะเดินทาง
สัญจรไปมาลําบากเปนอันตรายแกประชาชน 
  - เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาสองสวางตามแนวทางแยกในหมูบานลดอันตรายการขับข่ีและเพ่ิมความ
ปลอดภัยในทรัพยสินของประชาชนไมถูกโจรกรรม 

 แนวทางการดําเนินงาน 
  1. กอสรางปรับปรุง ซอมแซมถนนเช่ือมระหวางหมูบานและตําบลใกลเคียง 
  2. ดําเนินการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เปนมาตรฐานเดียวกัน 
  3. ขยายเขตไฟฟาใหเพียงพอตอประชาชนและติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะเพ่ือใหสองสวางท่ัวถึงทุก  
                         บาน 
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4. แผนงานพัฒนาแหลงน้ํา 
 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าอุปโภคบริโภคตลอดปอยางเพียงพอท่ัวถึง 
  2. เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือการเกษตรกรรมเล้ียงสัตว 
 เปาหมายการพัฒนา 
  - เพ่ือปรับปรุงแหลงนํ้าใชการอุปโภค  บริโภคและการเกษตรกรรม 
  - เพ่ือพัฒนาขุดลอกแหลงนํ้าท่ีต้ืนเขิน  กําจัดวัชพืชใหนํ้าสะอาดดีข้ึน 
  - เพ่ือพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว พักผอนหยอนใจมีกิจกรรมทางนํ้า 
 แนวทางกาดําเนินงาน 
  1. ขุดลอกลําหวยเครือซูด  หนองสาธารณะ ใหสามารถเก็บกักนํ้าได 
  2. ปรับปรุงซอมแซมฝายประชาอาสาใหลดการไหลของนํ้าชาลง 
  3. ขุดสระในท่ีสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใชในฤดูแลง 
5. แผนพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน 
  2. เพ่ือใหการประสานงานระหวางหนวยงานราชการ  รัฐวิสากิจและเอกชนเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วทันเวลาและไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
  3. เพ่ือเปนการพัฒนาการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ิมมากข้ึน 

4. เพ่ือใหประชาชนเกิดจิตสํานึกมีความต่ืนตัวทางการเมืองใหความสนใจตอการเลือกต้ัง   
เพ่ือเปนตัวแทนของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
  5. เพ่ือใหเปนการพัฒนาฝกอบรมสัมมนา ผูบริหาร  สมาชิก อบต.และพนักงานสวนตําบล 
ปฏิบัติงานดวยความชํานาญ ถูกตองตามระเบียบ 
 เปาหมายของการพัฒนา 
  - เพ่ือใหคณะผูบริหาร  สมาชิก อบต. และพนักงานสวนตําบล มีความรูเขาใจในกฎหมาย  
ระเบียบตาง  ๆ ดีข้ึน 
  - เพ่ือใหการประสานงานระหวางหนวยราชการ  รัฐวิสากิจ  และเอกชนเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ  สะดวกรวดเร็ว ทันเวลาและไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
  - เพ่ือเปนการสงเสริมเผยแพรกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนทราบถึงอํานาจ
หนาท่ีในการพัฒนาตําบล  หมูบานและชุมชนตางๆ 
  - เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการสรางความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ 
ผูบริหาร  สมาชิก อบต.และพนักงานสวนตําบล 
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 แนวทางการดําเนินงาน 
  - จัดฝกอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดและนําประสบการณท่ีไดรับมา
พัฒนา อบต. ใหเจริญกาวหนา 
  - ประชาสัมพันธใหประชาชนมีความเขาใจในอํานาจหนาท่ีของ อบต. ดีข้ึน 
  - จัดทําเอกสาร  แผนพับ  เผยแพรภารกิจท่ีไดปฏิบัติงานใหประชาชนทราบ 
  - จัดทําโครงการ อบต. สัญจรทุก 3 เดือน  เพ่ือพบประชาชนทุกหมูบานรับฟงปญหาและ 
แนวทางตามขอเสนอเพ่ือนํามาแกไข 
6. แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหประชาชนตระหนักและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษปาไมทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 
  2. เพ่ือใหประชาชนเกิดความรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินใหคงอยู 
  3. เพ่ือปองการตัดไมทําลายปาบุกรุกปาสงวนแหงชาติโคกหินลาด 
  4. เพ่ือเปนการรักษาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศใหเกิดความสมดุล 
 เปาหมายการพัฒนา 
  - เพ่ือแกไขปญหามลพิษ  ทําลายสภาพแวดลอมในทองถ่ิน 
  - เพ่ือปองการตัดไมทําลายปา  บุกรุกท่ีสาธารณะและท่ีปาสงวนแหงชาติ 
  - เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลรวมท้ังหาท่ีท้ิงใหถูกสุขลักษณะ 
  - เพ่ือบําบัดนํ้าเสียจากหมูบานและมีบอบําบัดนํ้าเสีย 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. จัดการฝกอบรมใหประชาชน  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษามีจิตสํานึกในการรักษาธรรมชาติให
ความสําคัญตอส่ิงแวดลอม 
  2. ปรับปรุงและหาท่ีท้ิงขยะ  มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหเปนไปตามหลักสุขาภิบาล 
  3. กอสรางบอบําบัดนํ้าเสีย  ติดต้ังบอดักไขมันตามขอบัญญัติ  จากบานเรือนของประชาชน 
ท่ีกอสรางใหม 
  4. จัดโครงการณรงคฟนฟูสภาพแวดลอมในทองถ่ิน  ลดมลพิษใหนอยลง 
  5. โครงการปลูกตนราชพฤกษเน่ืองในวันครบรอบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ ฯ  โดยปลูกท่ีสองขางถนนท่ีสาธารณะเส่ือมโทรมและตามท่ีเหมาะสม 
  6. โครงการปลูกตนราชพฤกษ  เทิดไทองคราชัน   
  7. โครงการอาสาสมัครดูแลรักษาตนไมสองขางถนนและในท่ีสาธารณะเพ่ือใหมีผูดูแลรักษาและ
เปนตัวอยางท่ีดีแกประชาชนในการสรางจิตสํานึก 
  8.  โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปา  เพ่ือดูแลจัดเวรยามออกตรวจปางสวนแหงชาติ
โคกหินลาดในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบัวคอ 
  9.  โครงการสรางจิตสํานึกในระบบครอบครัว  ไมตัดตนไมแตชวยกันปลูกเพ่ิมข้ึน 
  10. โครงการปลูกปาไมเฉลิมพระเกียรติ 
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สวนที่  5 

 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
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สวนที่ 5  
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 

 
1. ประเด็นหลักการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวคอ  ประเด็นหลักในการพัฒนา
ที่สําคัญมีอยู  4  ประเด็น 
 1. การพัฒนาจากปญหาขององคการบริหารสวนตําบล 
 2. การพัฒนาจากความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 3. การพัฒนาจากนโยบายของคณะรัฐมนตรี  จังหวัด  อําเภอและผูบริหารทองถ่ิน 
 4. การพัฒนาจากศักยภาพของทองถ่ินท่ีมีอยู 
 

สรุปประเด็นหลักการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวคอ 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจสรางอาชีพและเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน 
2.  การพัฒนาสังคม อบรมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนมีการออกกําลังกาย 
3.  สงเสริมใหเกิดจิตสํานึกรักวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ินและภูมิปญญาชาวบาน 
4. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานกอสรางถนนปรับปรุงซอมแซมใหใชการไดสะดวก 
5. การพัฒนาแหลงนํ้าอุปโภคบริโภคเพ่ือการเกษตรกรรม 
6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
7. การพัฒนาดานการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ. 2542 
8. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
9. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชนท้ังในและนอกเวลาราชการ 
10. การปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบรอยปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 
2.  แนวทางการพัฒนาในชวงส่ีป 
 2.1  กอสรางปรับปรุงแกไขและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  เชน ถนน   
ทอระบายนํ้า   ไฟฟา  นํ้าประปา  และกอสรางสะพานขามหวยเครือซูด 
 2.2  พัฒนาปรับปรุงระบบการออกกําลังกาย เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหประชาชนไดใหความสําคัญในการ
รักษาสุขภาพและการออกกําลังกายเลนกีฬาเตนแอโรบิค 

2.3 สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดของประชาชนใหถาวรย่ังยืน 
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 2.4 การปองกันและปราบปรามยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  โดยการฝกอบรมอาสาสมัครรักษาความสงบเรียบรอยในหมูบานและตําบล 

2.5  การชวยเหลือทางโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานส่ือการสอน อาหารกลางวัน นมโรงเรียน 
รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณจัดงานวันเด็กแหงชาติและกิจกรรม 
 2.6  สงเสริมฝกอบรมการพัฒนาจิตสํานึกใหเกิดความรูความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี 

2.7 พัฒนาดานยุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการฝกอบรมเพ่ือใหเขาใจระเบียบ  กฎ   
ขอบังคับ ในการจัดซ้ือจัดจางโดยเปนตัวแทนเพ่ือสรางความเขาใจกับประชาชน 
 2.8  การพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชอุปกรณ ยานพาหนะและสถานท่ีปฏิบัติงานใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและเปนท่ียอมรับของประชาชน 
 2.9  การพัฒนาดานส่ือสารคอมพิวเตอรโดยประชาสัมพันธใหประชาชนไดเขามาขอใชอินเตอรเน็ตตําบล
หรือใหกลุมอาชีพไดมีการประกาศขายสินคาของกลุมโดยผาน  E-Commerce  และเปนการสรางความม่ันใจใหกับ
ประชาชนทุกหมูบาน 
 2.10  การพัฒนาปรับปรุงการศึกษาเนนดานคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินควบคูกับ
เทคโนโลยี 
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สวนที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 
 

ลําดับท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
ดานพัฒนาสังคม 
 
 
 
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

1.1 ปรับปรุงซอมแซมสภาพถนน สะพาน    
      ทางเทาและทอระบายนํ้า 
1.2 ติดต้ังโคมไฟฟาและขยายเขตไฟฟา 
 
 
2.1  สงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยู  
       ของประชาชน 
 
 
3.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหประชาชน 
 

1.1.1  กอสรางถนนลาดยางและถนน  คสล. 
1.1.2  กอสรางถนนลงหินลูกรังและวางทอระบายนํ้า 
1.1.3  กอสรางทอระบายนํ้าเสียและบอบําบัดนํ้าเสีย 
1.1.4  ติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะในหมูบาน 
1.1.5 ขยายเขตไฟฟาใหเพียงพอและไฟฟาสําหรับเกษตรกรรม 
2.1.1  อบรมและสนับสนุนการบริการดานสาธารณสุข 
2.1.2  รณรงคใหประชาชนลด ละเลิกอบายมุข 
2.1.3  กอสรางสวนสุขภาพใชออกกําลังกายและสวนหยอมเปนท่ี
พักผอน 
3.1.1 ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชนและผูพิการ 
3.1.2 จัดหาอาชีพเสริมใหแกผูมีรายไดนอยและผูพิการ  ผูสูงอายุ 
3.1.3 กอสรางศูนยฝกอาชีพประชาชน 
3.1.4 จัดทัศนศึกษา  ดูงาน อบต.ท่ีประสบความสําเร็จ 
3.1.5 ปรับปรุงและพัฒนาสินคาผลิตภัณฑชุมชน 
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ลําดับท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

ดานพัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดานการเมืองการบริหาร 
การบริหารการจัดการ 

4.1  เพ่ิมชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแก  
       ประชาชน 
 
 
4.2  สนับสนุนงบประมาณ  เพ่ือจัดการศึกษา         
      ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 
5.1  สงเสริมการประชาสัมพันธเผยแพรผลงาน 
       ของ อบต. ใหประชาชน 
 
5.2  จัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใชและอุปกรณใหมี 
       ประสิทธิภาพ 

4.1.1  โครงการกอสรางหองสมุดประจําตําบล 
4.1.2  โครงการอินเตอรเน็ตตําบลเพ่ือประชาชน 
4.1.3  อบรมเยาวชนใหเกิดจิตสํานึกรักประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
4.2.1  สนับสนุนงบประมาณใหประชาชนผูพิการ  ผูดอยโอกาส   
ผูสูงอายุ ศึกษาท่ีศูนยการเรียนชุมชนตําบล 
4.2.2  อบรมสงเสริมอาชีพใหเยาวชนมีอาชีพเสริมรายได  เพ่ือใช
เปนทุนการศึกษาตอ 
4.2.3  จัดต้ังศูนยการเรียนตามอัธยาศัยแบบครบวงจร 
5.1.1 จัดทําเอกสาร ขอมูลเผยแพรสถานีวิทยุและส่ือมวลชนอ่ืน  ๆ
5.1.2 ฝกอบรม สัมมนาผูบริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานสวน
ตําบลใหเขาใจระเบียบดีข้ึน 
5.2.1 จัดซ้ืออุปกรณส่ือสารติดต้ังอินเตอรเน็ตตําบล 
5.2.2 จัดการติดต้ังหอกระจายขาวหมูบานโดยให อบต. เปนแมขาย
สามารถควบคุมไดท้ังตําบล 
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ลําดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

แนวทางการพัฒนา โครงการ 

6 ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

6.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักใน
การดูแลรักษา 
      ปาไมทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 
 
6.2  จัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย 
6.3  ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

6.1.1  รณรงคประชาสัมพันธเพ่ือสราง
จิตสํานึกใหเยาวชนดูแลรักษาปา อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6.1.2  ฝกอบรมอาสาสมัครดูแลรักษาปาโคก
หินลาด 
6.1.3  ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันระวังไฟ
ปา 
6.2.1 กอสรางระบบรวบรวมและบอบําบัด
นํ้าเสีย  กับดักไขมัน 
6.3.1 หาท่ีท้ิงขยะโดยขอใชรวมกับเทศบาล
เมือง 
6.3.2 จัดต้ังถังขยะในหมูบาน  โรงเรียน 
สถานีอนามัย  และวัด 
6.3.3  จัดซ้ือรถขยะ  และถังขยะภายในพ้ืนท่ี  
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


