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แนวคิดและองคประกอบในการจัดทํากรอบยุทธศาสตร
Concepts and elements for the preparation of the strategy
 การพัฒนาภายใตหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
philosophy of sufficiency economy)

(Development

under

the

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับ
ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
รวมถึงความจําเปนที่ จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ใน
การนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม
ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และ
ความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดีความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ
พรอม ๆ กัน ดังนี้
- ความพอประมาณ (Modesty) หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
- ความมีเหตุผล (Validity) หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไป
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผล ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ
อยางรอบคอบ
- การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว (Immunization) หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ ตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง
ใกลและไกล ภายใตเงื่อนไข……
- เงื่อนไขความรู (Terms of knowledge) ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่
เกี่ยวของอยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และ
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
- เงื่อนไขคุณธรรม (Moral terms) ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวยการมีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตยและมีความอดทน มีความเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. การสรางความเปนธรรมในสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.

การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

 ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
วิสัยทัศน : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีความเสมอภาค และเปนธรรม”
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจากประเทศรายได
ปานกลาง (Growth & Competitiveness)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)

 นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 11 ดาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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 ยุทธศาสตรหลักที่ คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน 9 ดาน
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. ยุ ทธศาสตร ในการปรั บปรุ ง เปลี่ ยนแปลงโครงสร างการบริ หารงานของรั ฐวิ สาหกิ จให เ กิ ดประโยชนกั บ
ประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง
8. ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
ใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน

 คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมี
ความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตางๆ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอ
บาปตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2557 – 2560)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร

คุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และวัฒนธรรม เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
ประเด็ นยุ ทธศาสตร ที่ 3. ส งเสริ มและพั ฒนาการจัดการศึ กษาเพื่ อยกระดั บการเป นศู นย กลางบริ ก ารทาง
การศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท

 การวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่นในภาพรวมของจังหวัด (SWOT Analysis of the
Potential of the Province)
เมื่อพิจารณาขอมูลจากสภาพความเปนมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง การคมนาคมขนสง
โครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โบราณสถานและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ รวมถึงบริบทในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และนํามาวิเคราะหในภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม พบจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และปญหาอุปสรรค ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths : S)
- มีความไดเปรียบดานแหลงการเรียนรูที่มีจํานวนมากและความหลากหลายสาขาอาชีพในการนําไปใช
ประโยชน
- มีแหลงผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก(ขาว มันสําปะหลัง ออย ยางพารา)จํานวนมาก
- มีความไดเปรียบดานระยะทางขนสงระหวางจังหวัด ประหยัด สะดวก รวดเร็ว
- มีแหลงโบราณสถานเกาแกที่สําคัญอายุนับพันปเหมาะแกการทองเที่ยวเชิงพาณิชยและเชิงศึกษาวิจัย
- มีผลิตภัณฑชุมชนที่มีชื่อเสียง(เสื่อกก)และกลุมผลิตไหมจํานวนมาก
จุดออน (Weaknesses : W)
- ประชาชนในทองถิ่นขาดการเรียนรู ขาดคุณภาพ ขาดคุณธรรมและจริยธรรม
- ขาดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และสรางแหลงเรียนรูในทองถิ่น
- ประชาชนในทองถิ่น ยังไมสามารถเขาถึงการใหบริการสาธารณะไดอยางทั่งถึง
- โครงสรางพื้นฐาน ดานคมนาคมขนสง และแหลงน้ําขาดการดูแลบํารุงรักษา
- ประชาชนในทองถิ่น ยังขาดความเชื่อมั่นตอประสิทธิภาพการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โอกาส (Opportunities : O)
- นโยบายการปฏิรูประบบการศึกษาในทุกระบบรวมถึงสถานศึกษาในสังกัดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- นโยบายการสนับสนุนและสงเสริมปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร
- นโยบายการเพิ่มจํานวนแหลงน้ําขนาดเล็กใหครอบคลุมทุกพื้นที่
- นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบคมนาคมขนสงใหมีความเชื่อมโยง
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ภัยคุกคาม/ปญหาอุปสรรค (Threats : T)
- ปญหาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดเปนประจําทุกป (น้ําทวม ภัยแลง ภัยหนาว)
- ปญหาโรคติดตอรายแรงจากพืช คนและสัตว ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสายพันธุ
- ปญหาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสังคม การเมือง ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่
ไรพรมแดน
- ปญหาความผันผวนของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สงผลกระทบตอทองถิ่น

 ปญหาและความตองการ (Problems and needs)
1. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรูทั้งในระบบและการศึกษาทางเลือก
2. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ
3. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงและแหลงน้ําสาธารณะ
4. ยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
5. สรางเครือขายและประสานความรวมมือระหวางภาคสวน
6. พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของจังหวัดมหาสารคาม
General and baseline data of Maha Sarakham
ประวัติเมืองมหาสารคาม (History of Mahasarakham Provincial)
จังหวัดมหาสารคาม ถือวาเปนจังหวัดที่มีแหลงโบราณคดีที่สําคัญและมีประวัติความเปนมายาวนานหลายรอยป
เพราะไดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญ ที่แสดงใหเห็นวาไดรับอิทธิพลทางพุทธศาสนา มาตั้งแตสมัยคุปตะตอนปลาย
ละบัดลวะของอินเดียผานเมืองพุกามมาในรูปแบบของศิลปะสมัยทวารวดี เชน พบหลักฐานเปน พระกันทรวิชัย(Phra
Kantharawichai) มีลักษณะเปนพระพิมพเนื้อดินเผา บริเวณเมืองกันทรวิชัย (ตําบลโคกพระในปจจุบัน) และพบพระบรม
สารีริกธาตุ บริเวณเมืองนครจําปาศรี นอกจากนั้นยังไดรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณผานทางชนชาติขอม ในรูปแบบสมัย
ลพบุรี เชน กูสันตรัตน กูบานเขวา กูบานแดง และกูอื่น ๆ รวมไปจนถึงเทวรูปและเครื่องปนดินเผาของขอมอยูตามผิวดิน
ทั่ว ๆ ไปในเขตจังหวัดมหาสารคาม เดิมจังหวัดมหาสารคามมีชนหลายเผาอาศัยอยู เชน ชาวไทยพื้นเมือง ชาวไทยญอ และ
ชาวภูไท ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ฮีตสิบสอง คลองสิบ สี่
(Conservative Tradition of Twelve Months) ประกอบอาชีพดานกสิกรรมหรือเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ใชชีวิตอยาง
เรียบงาย มีการไปมาหาสูกัน ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสานทั่วไป ครั้นตอมาพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 4 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหยก“บานลาดกุดยางใหญ” ขึ้นเปนเมืองมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2408 โดยแยกพื้นที่และพลเมืองราวสองพันคนมาจากเมืองรอยเอ็ดและโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ให ทาวมหาชัย(กวด ภวภูตานนท) เปน พระเจริญราชเดช เจาเมืองคนแรกของเมืองมหาสารคาม โดยมี ทาวบัวทอง
เปนผูชวยขึ้นกับเมืองรอยเอ็ด
ในปพ.ศ. 2412 ไดโปรดเกลาฯ ใหแยกเมืองมหาสารคามออกจากเมืองรอยเอ็ด ขึ้นตรงกับกรุงเทพมหานคร โดย
เมืองรอยเอ็ดไดแบงพลเมืองใหไปอีกเจ็ดพันคน เปนพลเมืองเดิมที่อพยพมาจากเมืองนครจําปาศักดิ์ ซึ่งทาวมหาชัยและทาว
บัวทองนั้น เปนหลานโดยตรงของพระยาขัติยวงศา(สีลัง) เจาเมืองคนที่ 2 ของเมืองรอยเอ็ด มีกองบัญชาการ ตั้งอยูบน
เนินสูงแหงหนึ่งใกลกุดนางใย และไดสรางศาลเจาพอหลักเมืองและศาลเจาพอมเหศักดิ์ขึ้นเปนที่สักการะของชาวเมือง
มหาสารคาม
ในป พ.ศ. 2456 ได มีการสรางวั ดดอนเมื องขึ้ น แล วเปลี่ ยนชื่อเปน วั ดข าวฮา ว(วัด ธั ญญาวาส) และย าย
กองบัญชาการเมืองหรือศาลากลาง ไปอยูริมหนองกระทุมดานเหนือของวัดโพธิ์ศรีในปจจุบันมี หมอมเจานพมาศ นวรัตน
เปนปลัดมณฑลประจําจังหวัด โดยความเห็นชอบ ของ พระมหาอํามาตยาธิบดี(เส็ง วิริยะศิริ) และไดยายศาลากลางมาอยู
ณ ที่ตั้งศาลากลางหลังเดิม ตําบลตลาด (ที่วาการอําเภอเมืองมหาสารคามปจจุบัน) ตอมาในป พ.ศ. 2542 ไดยายศาลา
กลางมาตั้งอยู ณ ที่ตั้งปจจุบัน (ตําบลแวงนาง ถนนเลี่ยงเมืองสายมหาสารคาม – รอยเอ็ด) มีผูดํารงตําแหนงเจาเมืองหรือ
ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคามมาแลว รวม 47 คน และผูดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดมหาสารคามคนปจจุบัน คือ
นายชยาวุธ จันทร ( ที่มา : 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)
สภาพพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มีรูปรางลักษณะคลาย“นกอินทรียกลับหัว” ตั้งอยูบริเวณจุดศูนยกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรียกวา “สะดืออีสาน”(Nevel of Isan) อยูในเขตอําเภอโกสุมพิสัย มีพื้นที่ขนาด 5,291.68
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3.3 ลานไร เปนอันดับที่ 15 ของภาค และเปนอันดับที่ 42 ของประเทศ หางจากกรุงเทพฯ
ทางรถยนต 475 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
จังหวัดขอนแกนและจังหวัดกาฬสินธุ
ทิศใต
ติดตอกับ
จังหวัดสุรินทรและจังหวัดบุรีรัมย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
จังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดรอยเอ็ด
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ
จังหวัดขอนแกนและจังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดมหาสารคาม มีภูมิประเทศคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ไมมีภูเขา สวนใหญมีแตทุงนาสลับปา
โปรงและไมเขตรอนหรือที่เรียกวา“ปาโคก”(Forest Hump) พื้นที่โดยทั่วไปมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 130 230 เมตร ทิศตะวันตกและทิศเหนือจะเปนที่คอนขางสูง โดยเฉพาะในเขตอําเภอโกสุมพิสัย อําเภอเชียงยืนและอําเภอ
กันทรวิชัย มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งจังหวัด และคอย ๆ ลาดเทลงมาทางทิศตะวันออกและทิศใต
สภาพพื้นที่และภูมิประเทศของจังหวัดมหาสารคาม สามารถแบงออกได 3 ลักษณะ คือ
1) พื้นที่ลักษณะราบเรียบจนถึงคอนขางราบเรียบ สวนใหญอยูบริเวณที่ราบลุมริมน้ํา เชน ที่ราบลุมริม
แมน้ําชี ในบริเวณอําเภอเมือง อําเภอโกสุมพิสัย และทางตอนใตของจังหวัดบริเวณแถบชายทุงกุลารองไห
2) พื้นที่คอนขางราบเรียบสลับกับลูกคลื่นลอนลาด สวนใหญพบทางบริเวณตอนเหนือของอําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย เปนแนวยาวไปทางทิศตะวันออก จนถึงเขตอําเภอเมือง
3) พื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดสลับกับพื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน พบทางตอนเหนือ และ ตะวันตกของจังหวัด
บริเวณนี้มีเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ทั้งจังหวัด

ลักษณะภูมิอากาศ (Weather)
จังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะภูมิอากาศเปนแบบมรสุมเมืองรอน (Tropical Monsoon Climate) กลาวคือ
ในชวงที่มีมรสุมฤดูรอนจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและจะมีลักษณะฝนตก
สลับกับอากาศแหง (Wet and Dry Climate) มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝน
เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเ ดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ ทั้งนี้
สภาพอากาศทั่วไปของจังหวัดมีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย เทากับ 77 % ( ที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม )
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โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)
ปจจุบันจังหวัดมหาสารคามมีระบบขนสงเพียงอยางเดียว คือ เสนทางรถยนต โดยใชเสนทางจากกรุงเทพฯ ผาน
จังหวัดสระบุรี – จังหวัดนครราชสีมา – อําเภอบานไผ - จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีรถโดยสารประจําทางใหบริการมาถึงตัว
จังหวัดวันละหลายเที่ยว ยังไมมีทางรถไฟตัดผาน แตสามารถใชบริการไดที่สถานีรถไฟในจังหวัดขอนแกน แลวตอรถยนต
มาจังหวัดมหาสารคาม อีกประมาณ 71 กิโลเมตร และอีกสถานีหนึ่งคือสถานีรถไฟอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จากนั้น
ตอรถยนตมาจังหวัดมหาสารคาม อีกประมาณ 69 กิโลเมตร จังหวัดมหาสารคามไมมีสนามบินหรือทาอากาศยาน แต
สามารถใชบริการไดที่ทาอากาศยานของจังหวัดขางเคียง เชน ทาอากาศยานขอนแกน ทาอาศยานรอยเอ็ด เปนตน ดวย
เหตุ นี้ทําให จังหวั ดมหาสารคาม เปนจั งหวัดที่ ยังไม มีความพร อมในด านการผสมผสานในระบบขนส งหรื อโลจิ สติ กส
(Logistics) นอกจากนี้มีเสนทางสําหรับใชในการติดตอคาขายและลําเลียงผลิตผลทางการเกษตรภายในเขตจังหวัด คือ ทาง
หลวงชนบทหรือทางหลวงทองถิ่น (Local road) โดยจังหวัดมีทางหลวงชนบทหรือทางหลวงทองถิ่น ระยะทางยาวรวม
1,502.326 กม. ซึ่งปจจุบันอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ประกอบดวย ถนนลูกรัง
ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต รวมระยะกวา 1,000 กม. (ที่มา : กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม)
ในระบบชลประทานและแหล งน้ํ าสาธารณะ จั งหวั ด มหาสารคาม มี แ หล งน้ํ า สํ าหรั บ ใช ในการเกษตร
ประกอบดวย พื้นที่ชลประทาน 53,132 ไร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 152 โครงการ มีพื้นที่รับประโยชน
2,280 ไร หนองน้ําและคลองธรรมชาติ 390 โครงการ พื้นที่รับประโยชนกวา 700 ไร แหลงน้ําในไรนา 1,423 โครงการ ขุด
สระ 6,205 โครงการ ฝายทดน้ําในลําน้ําธรรมชาติ 25 โครงการ สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 82 แหง ซึ่งปจจุบันอยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด ( ที่มา : 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 (ที่มา : สํานัก
ทะเบียนกลาง ณ 31 ธันวาคม 2557 ) มีครัวเรือน 256,835 ครัวเรือน ( ที่มา : พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ขอมูล ณ
ป 2556 ) มีหนวยงานในจังหวัด ประกอบดวย ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (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 เพิ่มขึ้นจาก 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 เพิ่มขึ้นจาก 49,390 บาท ในป
พ.ศ. 2555 เทากับ 4,119 บาท ขยายตัวรอยละ 8.34 ( ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2557 – 2560 ฉบับ
ทบทวน ) และมี ครัวเรือนยากจน(ตกเกณฑรายได ตามข อมู ล จปฐ.) ณ ป 2557 จํ านวน 1,412 ครั วเรื อน ซึ่ งถื อว า
ประชาชนสวนใหญยังมีฐานะยากจน
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ดานเกษตรกรรม (Agriculture)
ประชาชนสวนใหญในจังหวัด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยในป พ.ศ. 2557 พบวา จังหวัดมีพื้นที่ทั้งหมด 3.3
ลานไร มีพื้นที่ทําการเกษตร 2.6 ลานไร คิดเปนรอยละ 78.79 ของพื้นที่จังหวัด แตพื้นที่สวนใหญไมเหมาะสมกับ
การเกษตร เนื่องจากเปนดินทราย ดินเค็มและดินลูกรัง ทั้งนี้เปนพื้นที่นามากที่สุดเทากับ 2,204,474 ไร คิดเปนรอยละ
67.45 ของพื้นที่ใชประโยชน
พืชเศรษฐกิจหลักในจังหวัด ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย และยูคาลิบตัส โดยในป 2555 มีพื้นที่เพาะปลูกขาว
นาป 2,329,364 ไร พื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรัง 270,823 ไร พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง 139,539 ไร พื้นที่เพาะปลูก
ออย 165,209 ไร และ เพาะปลูกยูคาลิบตัส16,908 ไร ( ที่มา : สนง.เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ขอมูล ณ เมษายน
2555 ) สัตว เศรษฐกิ จที่สร างรายไดให แกเ กษตรกร ในจั งหวัด ประกอบดวย ไกพื้นเมือง ไกไข ไกเ นื้อ โคเนื้อ โคนม
นอกจากนี้ยังมีสัตวเศรษฐกิจอื่น ๆ อีกเปนจํานวนมาก เชน เปด แพะ แกะ ไกงวง นกกระจอกเทศ หมูปา พันธุปลานิล ไน
ตะเพียน ยี่สกเทศ และ พันธุกุงกามกราม เปนตน ( ที่มา : 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 ( ที่มา : สนง.เกษตรจังหวัดมหาสารคาม )

ดานอุตสาหกรรม (Industrial)
จังหวัดมหาสารคาม มีการประกอบการอุตสาหกรรม หลายประเภท/กลุม/สาขา รวม 375 แหง โดยมีทั้งที่ขึ้น
ทะเบียนเปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคามและที่ไมไดขึ้นทะเบียน อุตสาหกรรมที่มีมากเปนอันดับหนึ่ง คือ
อุตสาหกรรมอโลหะ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม และอุตสาหกรรมขนสง ( ที่มา : สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดมหาสารคาม )

ดานการพาณิชย (Commercial )
จังหวัดมหาสารคาม มีการจัดตั้ง บริษัท/หางหุนสวนจํากัด ธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินจํานวนมาก
โดยสินคาที่นําเขามาจําหนายในจังหวัดสวนใหญเปนสินคาที่ไมสามารถผลิตไดในจังหวัด เชน น้ํามันเชื้อเพลิง ปูนซีเมนต
ไมแปรรูป อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟา บุหรี่ สุรา รถยนต เครื่องจักรกล อะไหล และอุปกรณ ผักและผลไมบาง
ชนิด สินคาสงออก สวนใหญเปนสินคาการเกษตร คือ ขาวเปลือก แปงมันสําปะหลัง และสินคาหัตถกรรม (OTOP)

ดานแรงงาน (Labor)
จังหวัดมหาสารคาม พบวามีประชากรอยูในภาคแรงงาน (อายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป) ซึ่งจากการสํารวจเมื่อป
2554 มีจํานวน 826,782 คน โดยแยกเปนชาย 404,809 คน หญิง 421,973 คน ในจํานวนนี้มีผูที่อยูในกําลังแรงงานและ
มีงานทํา 625,219 คน เปนผูวางงานจํานวน 5,047 คน นอกจากนี้ มีผูที่ไมอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 196,516 คน (ที่มา
: สนง.แรงงานจังหวัดมหาสารคาม )
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ดานการศึกษา (Education)
เดิมจังหวัดมหาสารคาม ไดชื่อวาเปน เมืองแหงการศึกษา หรือ “ตักสิลานคร”(City of Taxila)
เนื่องจากเปนที่รวมของสถาบั นการศึกษาในทุ กระดับ มี หลากหลายสาขาอาชีพ ตั้ งแตระดับกอนประถมศึ กษาจนถึ ง
ระดับอุดมศึกษา และเปนจังหวัดที่มีสถานศึกษาเกือบทุกสังกัดกระจายอยูในจังหวัด ดังนี้
- สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 633 แหง
- สั ง กั ด องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น คื อ องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด มหาสารคาม(Mahasarakham
Provincial Administrative Organization) จํานวน 20 โรงเรียน และปจจุบันไดมีการจัดตั้ง อุทยานการเรียนรู
มหาสารคาม(Mahasarakham Knowledge Park : MK Park) ซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญเพียงแหงเดียวในจังหวัดที่
ใหบริการทางการศึกษาไดอยางครบครัน ตั้งอยูศาลากลางจังหวัดหลังเกา ภายใตการกํากับดูแลขององคการบริหารสวน
จังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ยังมี สังกัดเทศบาล(เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล) และสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
- สังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดมหาสารคาม,สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธยาศั ย ( กศน.),ศู นย การศึ ก ษาพิ เ ศษประจํ าจั งหวั ดมหาสารคาม,สั งกั ดสํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา
ประกอบด วย มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคามและมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ มหาสารคาม,สั งกัดสํ านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประกอบดวย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม,วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
จังหวัดมหาสารคาม,วิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม,วิทยาลัยการอาชีพวาปปทุม,วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
,สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม,โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี โรงเรียนศาสนาแผนกสามัญศึกษา,และ
สังกัดสถานศึกษาอื่นๆ เชน สํานักบริหารการศึกษาสวนทองถิ่น,วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เปนตน
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ดานการศาสนา (Religions)
ประชาชนสวนใหญในจังหวัดนับถือศาสนาพุทธ สวนที่นับถือศาสนาอื่น ๆ เชน ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม
จะมีเฉพาะในกลุมเพียงเล็กนอย สวนวัดในพระพุทธศาสนา มีจํานวนทั้งหมด 930 แหง ประกอบดวย วัดมหานิกาย 886
แหง วัดธรรมยุตนิกาย 44 แหง เปนวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 333 แหง มีสํานักสงฆ 597 แหง ที่พักสงฆ 315
แหง โดยมี พระภิกษุ และสามเณร รวมทั้งสิ้นจํานวน 5,219 รูป (ที่มา : สนง.พุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม )

ดานการทองเที่ยว (Tourism)
จั งหวั ด มหาสารคาม นั บว ามี แหล งท อ งเที่ ยวที่ มีค วามหลากหลายเมื่ อ เที ย บกั บจั งหวั ด อื่ น ในภาคอี สาน
ประกอบดวย แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวที่สําคัญทางศาสนา แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
หัตถกรรม แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งแหลงทองเที่ยวเหลานี้สามารถนําไปพัฒนาเพื่อสรางรายไดใหแกประชาชนใน
ทองถิ่นไดเปนอยางดีนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ ดังนี้
- แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและศาสนสถาน ไดแก
(1) พระธาตุนาดูน (PhraThat Na Dun) ตั้งอยูที่อําเภอนาดูน ถื อเปนแหลงขุดคนทาง
ประวัติศาสตรโบราณคดี ที่แสดงถึงความรุงเรืองของพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษ ที่ 13 -15 สมัยทวารวดี โดยมีการ
คนพบสถูปบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ (Lord Buddha,s Relics)
(2) พระพุทธกันทรวิชัย (Phra Phuttha Kantharawichai) สรางขึ้นในอภิสมัยธรรมนายก เปน
พระพุทธรูปที่สรางขึ้นในโอกาส ที่กรุงรัตนโกสินทรมีอายุครบ 200 ป โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช เสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบพิธีเททองดวยพระองคเอง
(3) วัดมหาชัยหรือวัดเหนือ (Wat Mahachai) เปนวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ และ
เป นวั ดเก าแก ในตัวเมื อง สร างขึ้ นเมื่ อครั้ งตั้ งเมื องมหาสารคาม โดยท าวมหาชั ย (กวด)เจ าเมื อ งคนแรก ภายในวั ด
ประดิษฐาน พระพุทธรูปเกาแกและเจดียบรรจุอัฐิผูสรางเมืองมหาสารคาม มีพิพิธภัณฑทองถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเปนที่รวบรวมขาวของที่มีคุณคาทางศิลปะไว
(4) พระพุทธมิ่งเมือง(Phra Phuttha Ming Mueang) ประดิษฐานอยูที่วัดสุวรรณาวาส ตําบล
โคกพระ อําเภอกันทรวิชัย เปนพระพุทธรูปที่สรางคูกับพระพุทธรูปยืนมงคล สรางในสมัยทวารวดี
(5) พระพุทธรูปยืนมงคล (Mongkhon Standing Buddha) ประดิษฐานอยูใตตนโพธิ์ที่วัดพุทธ
มงคล บานสระ ตําบลธารราษฎร อําเภอกันทรวิชัย เปนพระพุทธรูปสมัยทวารวดี สรางดวยหินทรายแดง เปนพระพุทธรูป
คูบานคูเมืองมีประวัติวาสรางวันเดียวกับพระพุทธรูปยืนมิ่งเมือง ผูชายชวยกันสรางพระพุทธมิ่งเมือง ผูหญิงชวยกันสราง
พระพุทธรูปยืนมงคล พระพุทธรูปทั้ง 2 องคนี้ เปนปางสรงน้ํา
(6) กูสันตรัตน (Ku Santarat) ตั้งอยูที่ บานกูโนนเมือง ตําบลกูสันตรัตน อําเภอนาดูน มีอาคาร
ศิลาแลงที่มีสภาพคอนขางดี 1 หลัง และมีแนวกําแพงศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผาลอมรอบสันนิษฐานวาเปนศาสนสถาน ที่
พระเจาชัยวรมันที่ 7 สรางขึ้นในชวงพุทธศตวรรษ ที่ 18
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- แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม ไดแก
(1) พิพิธภัณฑบานอีสาน (Ban Isans Museum) ตั้งอยูทางซายมือกอนถึงองคพระธาตุนาดูน
ภายในสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมีการนําบานเรือนอีสานในทองถิ่นตาง ๆ มาปลูกไวบนสนามหญากวาสิบหลัง เรือนแตละ
หลังจัดแสดงอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวันที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวอีสาน และรวบรวมเกวียนมากกวา
20 เลม มาจัดแสดงไวเปนพิพิธภัณฑเกวียนดวย
(2) หมูบานปนหมอ (Handicraft Village) อยูที่ตําบลเขวา อําเภอเมืองมหาสารคาม ชาวบาน
ที่นี่ยังคงสืบทอดวิธีการปนหมอแบบโบราณตั้งแตยุคบานเชียง
(3) หมูบานหัตถกรรมบานหนองเขื่อนชาง (Local Woven Cloth Ban Nong Khuan
Chang) ตั้งอยูที่ ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง มีทั้งผาไหม ผาฝาย ที่ทอเปนผืนและตัดเปนชุดสําเร็จรูป ซึ่งลวดลายที่ทอ
เปนลายเกาแก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลายชาง ซึ่งเปนสัญลักษณของหมูบา น
(4) หมูบานหัตถกรรมบานแพง (Local Woven Cloth Ban Phaeng) ตั้งอยูที่ บานแพง
อําเภอโกสุมพิสัย เปนแหลงทอเสื่อเกาแก ลวดลายที่ทอเปนลายเกา เชน ลายฟนเลื่อย ลายกระจับ ลายหมี่
ลายหมากฮอส เปนตน
- แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก
(1) วนอุทยานโกสัมพี (Kosamphi Forest Park) ตั้งอยูที่ บานหัวขวาง ตําบลหัวขวาง อําเภอ
โกสุมพิสัย พื้นที่วนอุทยานโกสุมพิสัย ตั้งอยูริมฝงแมน้ําชี มีสภาพเปนปาเบญจพรรณ เนื้อที่ประมาณ 150 ไร มีตนไม
หลากหลายชนิด ทําใหทัศนียภาพรมรื่น นอกจากนี้ยังมี ฝูงลิงแสมขนสีทอง อาศัยอยูนับพันตัว
(2) เขตหามลาสัตวปาดูนลําพัน (Dun Lamphan Wildlife Reserve) ตั้งอยูที่ ตําบลนาเชือก
อําเภอนาเชือก มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 350 ไร ภายในเปนปาพรุน้ําจืดหรือปาทาม ผสมกับปาบกทําใหมีความหลากหลาย
ของพืชพันธุและสัตวปา เปนที่อยูของ ปูทูลกระหมอมหรือปูแปง (Mealy Crab) เปนปูน้ําจืดที่มีความสวยงาม รูปราง
คลายปูนา มีสีสันสวยงาม 4 สี คือ มวง แสด เหลือง และขาว กระดองมีสีมวงเปลือกมังคุด ถูกคนพบเมื่อปพ.ศ. 2536 ใน
บริเวณปาดูนลําพัน เนื่องจากในปที่ถูกคนพบเปนปที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา ชาวจังหวัดมหาสารคามจึงขอพระราชทานชื่อวา“ปูทูลกระหมอม ”ปจจุบันถูก
จัดเปนสัตวปาคุมครอง ลําดับที่ 14 ของสัตวปาจําพวกไมมีกระดูกสันหลัง และ มีที่เดียวในประเทศไทย โดยสามารถพบ
เพียงแหงเดี่ยวที่ปาดูนลําพันนี้ ( ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี )
(3) หาดเจาสํ าราญ (Chaw Samran Beach) อยู ที่บานวังยาว ตําบลเกิ้ง อําเภอเมือง
มหาสารคาม เปนหาดทรายที่มีลักษณะสวนโคงไปตามลําน้ําชีระยะทางประมาณ 800 เมตร ในฤดูแลงน้ําในลําน้ําชีจะ
ลดลงสามารถมองเห็นหาดทรายไดสวยงาม
(4) อุทยานวังมัจฉา (Fishes Park) ตั้งอยูที่ บานโขงกุดหวาย ตําบลเกิ้ง อําเภอเมือง
มหาสารคาม มีพื้นที่เปนเกาะลอมรอบดวยน้ําเปนแหลงปลาชุกชุมบนเกาะมีสัตวปาหลากหลายชนิดเหมาะสําหรับเปนที่
พักผอนและดูธรรมชาติ
- วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญ นอกจากสถานที่สําคัญที่เปนแหลงทองเที่ยวแลว
จังหวัดมหาสารคาม ยังมีการอนุรักษ สืบสาน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สําคัญไดแก
(1) งานนมัสการพระธาตุนาดูน (Phra That Na Dun festival) อําเภอนาดูน เปนงานประเพณี
ประจําป ซึ่งจัดขึ้นในชวงวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 3 ของทุกป เพื่อเปนการนมัสการองคพระธาตุ ในงานจะมีขบวนแหประเพณี
12 เดือน และการแสดงตํานานนครจัมปาศรี
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(2) งานประเพณีบุญเบิกฟาหรืองานกาชาด (Bun Boek Fa Fair) จัดขึ้นในวันขึ้น 3 ค่ํา เดือน
3 ของทุกป ถือเปนงานประเพณีประจําปและเปนเอกลักษณของจังหวัด ซึ่งมีแนวความคิดที่ฟนฟูเกี่ยวกับการทํานา เพื่อให
คนทั้งหลายไดตระหนักถึงความสําคัญของชาวนาและการบํารุงดิน รวมถึงจําหนายสินคาผลิตภัณฑของชุมชน
(3) งานประเพณีบุญบั้งไฟ (Local Rocket Festival) จัดขึ้นในเดือน 6 ของทุกป ในทุกอําเภอ
(4) งานออนซอนกลองยาว (OnSorn Klongyaew Festival) เปนงานประเพณีที่สําคัญของ
ชาวอําเภอวาปปทุม ซึ่งทุกหมูบานจะมีคณะกลองยาว โดยมีการผลิตกลองยาวเสียงดี ไวสําหรับประกวดกลองยาวชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจะจัดงานหลังวันมาฆบูชาประมาณ 1 เดือน หรือประมาณกลางเดือนมีนาคมของทุกป
(5) งานประเพณีแขงเรือยาว ลอยกระทง ลองเรือไฟ (Boat Race, Loy Kratong,Candle
Boat Festival ) เปนงานประเพณีชาวพุทธที่ไดปฏิบัติสืบทอดกันมากระทั่งปจจุบัน จะจัดขึ้นในวันออกพรรษา เพื่ออนุรักษ
สงเสริมประเพณีอันดีงาม สถานที่จัดงานที่ยิ่งใหญจะจัดที่บริเวณบึงกุย ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย
(6) งานบุญพาขาวลิงหรือบุญเลี้ยงอาหารลิง (Party Fed Monkeys) เปนงานประจําปของ
ชาวอําเภอโกสุมพิสัย ยึดเอาวันที่ 2 เมษายนของทุกปเปนวันจัดงาน เพื่อหารายไดสมทบกองทุนจัดซื้ออาหารไวเลี้ยงฝูงลิง
ตลอดทั้งป ซึ่งเปนการแสดงออกในการทําบุญใหทานแกสัตว

ดานการสาธารณสุข ประกันสังคมและการบริการ (Health , Social Insurance and Public
Service)
สถานบริการสาธารณสุข ในจังหวัดมหาสารคาม แบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
(1) ประเภทสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
(2) ประเภทสถานบริการสาธารณสุขของเอกชน
การประกันสั งคมและการใหบ ริการ โดยมีประเภทกองทุ นประกันสังคมที่ใหบริ การมากที่สุดในจั งหวั ด
มหาสารคาม คือ การคลอดบุตร รองลงมา คือ การสงเคราะหบุตรและการใหบริการผูวางงาน ซึ่งสถิติในป 2554 พบวา
จังหวัดมหาสารคาม มีจํานวนผูสูงอายุรวมทั้งสิ้น 111,467 คน แยกเปนชาย 49,324 คน หญิง 62,143 คน และในสวนคน
พิการ มีผูพิการที่จดทะเบียน รวมจํานวน 19,636 ราย แยกเปนชาย 10,734 คน เปนหญิง 8,902 คน นอกจากนี้ยังมีคน
พิการที่ยังไมไดรับการบริการจากภาครัฐ เชน ยังไมไดรับการจดทะเบียน ถูกทอดทิ้งและยังไมไดรับความชวยเหลือใดๆ
จํานวน 1,388 คน ( ที่มา : สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมหาสารคาม )

ดานการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Occurrence of Natural Disasters)
จังหวัดมหาสารคาม เปนจังหวัดที่นับวาประชาชนไดรับความเดือดรอนจากปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู
หลายดานและเปนประจําทุกป เชน ภัยแลง อุทกภัย และวาตภัย โดยสถิติในป 2554 ประสบปญหาดานภัยแลง จํานวน
167,495 ครั วเรือน ประสบปญหาดานอุ ทกภัย จํ านวน 3,143 ครั วเรือน ประสบป ญหาดานวาตภัย จํานวน 1,664
ครัวเรือน นอกจากนี้ยังไดรับความเดือดรอนจากภัยอื่น ๆ เชน ภัยจากฟาผา ภัยจากศัตรูพืช เปนตน
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ดานการเกิดและการปองกันอาชญากรรม (Occurrence and Prevention of Crime)
ประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม นับวาไดรับการดูแลใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากสวนราชการที่
เกี่ยวของในจังหวัดเปนอยางดี แตในปจจุบันพบวาบางพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน บริเวณใกลมหาวิทยาลัย
โดยมีอัตราการขยายตัวของชุมชนเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหมีปจจัยที่เอื้อตอการเกิดอาชญากรรมไดงาย เนื่องจากมี
หอพัก หองเชา รานคา รานเกมส รานอินเตอรเน็ต เปนจํานวนมาก และนอกจากนี้พบวา มีการจับกุมเกี่ยวกับคดียาเสพติด
เกิดขึ้นในบางพื้นที่

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Natural Resource and Environment)
ทรัพยากรดิน ดินในจังหวัดมหาสารคาม สามารถจําแนกไดเปน 3 กลุมใหญ ๆ คือ
1. กลุมดินไร มีพื้นที่ครอบคลุมทางทิศตะวันตกของจังหวัด อยูในบางสวนของอําเภอวาปปทุมและ
อําเภอแกดํา กลุมดินไรสวนใหญอยูในบริเวณทิศตะวันตกของจังหวัด บริเวณอําเภอโกสุมพิสัย อําเภอบรบือ และอําเภอนาเชือก
2. กลุมดินนา มีพื้นที่ครอบคลุมทางทิศเหนือและทิศใตของจังหวัด แยกออกเปนกลุมยอยตามคุณสมบัติ
ของดินได 2 กลุม คือ 1) กลุมดินนาทั่วไป ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเชียงยืน อําเภอวาปปทุม อําเภอนาดูน อําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย และบางสวนของอําเภอเมือง และ 2) กลุมดินนาดี อยูบริเวณลุมแมน้ําชีทางทิศเหนือของจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ของ
อําเภอโกสุมพิสัยและอําเภอกันทรวิชัย และบางสวนอยูทางตอนใตของจังหวัด
3. กลุมดินคละ สวนใหญอยูในบริเวณตอนกลางของจังหวัด แบงเปน กลุมดินไรทั่วไปคละกับดินนา
ทั่วไป ครอบคลุมพื้นที่ อําเภอเมือง อําเภอบรบือ อําเภอนาเชือก อําเภอนาดูน และอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย และกลุมดินไร
ทรายคละกับดินไรทั่วไป อยูในพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอแกดํา และอําเภอวาปปทุม
ปญหาดินเค็ม พบวามีกระจายทั่วไปทางตอนกลางและตอนลางของจังหวัด จําแนกตามระดับความเค็ม ดังนี้
1) ดินเค็มนอย (Slightly Salt affected Areas) เปนบริเวณที่พบคราบเกลือปริมาณนอยกวา 1% ของ
พื้นที่ มีอยูประมาณ 1 ลานไร คิดเปนรอยละ 32 ของพื้นที่นาในจังหวัด สวนใหญอยูในพื้นที่อําเภอเชียงยืน อําเภอโกสุม
พิสัย อําเภอบรบือ อําเภอนาเชือก อําเภอวาปปทุมและอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย ทั้งนี้พื้นที่ดินเค็มนอยหากมีการใชประโยชนดิน
อยางไมเหมาะสม เกลือจากน้ําใตดินมีโอกาสที่จะแพรกระจายทําใหดินแปรสภาพไปเปนดินเค็มปานกลาง หรือ เปนดินเค็ม
มาก
2) ดินเค็มปานกลาง (Moderately Salt affected Areas) คือพื้นที่บริเวณที่พบคราบเกลือกระจัด
กระจายตามผิวดินมีปริมาณ 1 – 10 % ของพื้นที่ มีปริมาณรองลงมาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.7 แสนไร คิดเปนรอยละ 5
ของพื้นที่ จังหวัดอยูในที่ราบในเขตอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
3) ดินเค็มมาก (Highly Salt affected Areas) คือ บริเวณที่พบคราบเกลือตามผิวดินกระจัดกระจายอยู
ทั่วไปมีปริมาณมากกวา 10 % ของพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.7 แสนไร คิดเปนรอยละ 5 ของพื้นที่จังหวัดอยูใน
บริเวณอําเภอวาปปทุม

15

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 และเนื่องจากเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ปาไมนอย จึงทําใหระบบนิเวศไมมี
ความอุดมสมบูรณและเปนอุปสรรคไมเอื้ออํานวยตอการทําเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีปญหาการบุกรุกทําลายปาไมซึ่งใน
ระยะที่ผานมาพบวามีการลักลอบตัดไมอยางตอเนื่องโดยเฉพาะไมพยุง ไมเต็งไมรัง หรือไมใชสอยเพื่อการกอสรางบานซึ่งมี
มูลคาทางเศรษฐกิจสูง
ทรัพยากรสัตวปา จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ที่มีความสําคัญของการอนุรักษสัตวปา ดังนี้
1. เขตหามลาสัตวปาดูนลําพัน พบวามีสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 8 ชนิด นกมากกวา 81 ชนิด สัตวสะเทินน้ํา
สะเทินบก (ครึ่งน้ําครึ่งบก) 6 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 10 ชนิด ผีเสื้อกลางวัน 33 ชนิด ปลาน้ําจืด 23 ชนิดและปูทูลกระหมอม
ซึ่งมีแหงเดียวในโลกพบ 32,833 ตัว ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปที่ผานๆ มา
2. วนอุทยานโกสัมพี โดยมีลิงปาจํานวนมากถึง 540 ตัว แบงออกเปน 2 ฝูง ทั้งนี้ยังไมพบวามีปญหาหรื
อภัยคุกคามผลกระทบตอสัตวปา แตพบปญหาฝูงลิงเขาไปหาอาหารในชุมชน บานเรือน สรางความเดือรอนแกชาวบาน
เนื่องจากเขตวนอุทยานอยูติดกับชุมชน ทางอําเภอโกสุมพิสัยและวนอุทยาน จึงแกไขปญหาโดยการจัดงานประเพณีบุญพาขาว
ลิงเพื่อหารายไดเขากองทุนอาหารสําหรับลิงเหลานั้น
ทรัพยากรน้ํา สภาพทั่วไปของลุมน้ําในจังหวัด มีพื้นที่อยูในเขตลุมน้ําชี , มูล โดยมีแมน้ําชีไหลผานตัวจังหวัด
ความยาวรวมประมาณ 110 กม. และมีพื้นที่อยูในเขตลุมน้ําหรือลําน้ําสาขาจํานวนมาก เชน ลําน้ําชีสวนที่ 3 และ 4 ลํา
น้ําพองตอนลาง ลําหวยสายบาตร ลําปาวตอนลาง ลําพังชู ลําพลับพลา ลําเตา ลําเสียวใหญ และลําน้ํามูลในบางสวน โดย
มีพื้นที่อยูในเขตลุมน้ําประมาณ 3,412,081 ไร จาก 14,797,551 ไร คิดเปน 23 % ของพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด
การจัดการคุณภาพน้ํา จังหวัดมหาสารคาม ไดมีการเฝาระวังคุณภาพน้ําโดย สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10
และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ซึ่งผลการตรวจวิเคราะหสถานการณคุณภาพแหลงน้ําในป 2533
พบวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑคุณภาพผิวดินระดับที่ 3 ซึ่งแมน้ําชีถูกกําหนดใหเปนแหลงน้ําผิวดินนะดับ 4 โดยมีสถานี
ตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณแมน้ําชีไดแก สถานีวัดวารินทราวาส ตําบลทาตูม อําเภอเมืองมหาสารคาม , สถานีสะพานบาน
ดินดํา ตําบลเกิ้ง อําเภอเมืองมหาสารคาม และสถานีสะพานบานคุมใต ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย
การจัดการน้ําเสีย สวนใหญพบวามีแหลงกําเนิดมาจากอาคารบานเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล คลินิกเอกชน
รานอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม สถานีบริการน้ํามัน ตลาดสด โรงฆาสัตว เปนตน ปจจุบัน มีเทศบาลเพียง 2 แหง ที่มีระบบ
บําบัดน้ําเสีย คือ เทศบาลตําบลหัวขวาง และเทศบาลเมืองมหาสารคาม อยางไรก็ตามระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม สามารถรองรับน้ําเสียจากชุมชนไดเพียง 47.2 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 23.10 ของพื้นที่เทศบาล
(ที่มา : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมหาสารคาม )
การจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดมหาสารคาม มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นวันละ 420 ตัน ในเขตเทศบาล
เกิดขึ้นรวมวันละ 100 ตัน ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 124 แหง เกิดขึ้นรวมวันละ 320 ตัน โดยจังหวัดมี
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย วันละ 0.99 กิโลกรัม/คน/วัน ในเขตเทศบาลเมืองมีปริมาณมากที่สุด คือ 43 ตัน /วัน ทั้งนี้
ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย พบวา เทศบาลเมืองมหาสารคาม สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยได 40 ตัน/วัน มี
ปริมาณขยะตกคาง 3 ตัน/วัน สวนเทศบาลตําบล พบวา เทศบาลตําบลแวงนาง เทศบาลตําบลแกดํา เทศบาลตําบลเชียง
ยืน เทศบาลตําบลนาดูนและเทศบาลตําบลหนองแสง สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยไดรอยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น ( ที่มา : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมหาสารคาม )
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วิสัยทัศนองคการบริหารสวนตําบลบัวคอ
“พัฒนาการศึกษา ไรนาปลอดสารพิษ เศรษฐกิจกาวหนา รักษาปาและสิ่งแวดลอม
นอมนําอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาชาวบาน”
1. พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมการศึกษาใหประชาชนทั้งในระบบนอกระบบและการเรียนรูตามอัธยาศัย
2. รณรงคใหประชาชนเลิกใชปุยเคมี และงดใชสารเคมีกําจัดแมลงและวัชพืช
3. สงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนทุกหมูบานเพื่อสรางรายไดเสริม
4. ดูแลรักษาปาไม กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียปองกันมลพิษ
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยู
6. การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็งโดยมุงเนนคนเปนศูนยกลาง
7. การพัฒนาบัวคอใหนาอยูสรางความเรียบรอยปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจัดการปองกันภัยฝาย
พลเรือนและสรางความเปนธรรมใหประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ
8. อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

นโยบายการพัฒนาทองถิ่น ป 2561 – 2564
แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ประกอบดวย 6 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค/เปาหมาย
แนวทางการดําเนินงาน
1.ประชาชนรอยละ 85 มีอาชีพที่
1. ประสานขอรับผลิตภัณฑจาก
มั่นคง มีรายไดเสริม รายไดไมนอย โรงงานมาใหประชาชนประกอบ
กวา 20,000 บาท/ครอบครัว/ป
ชิ้นสวนหรือเย็บเพิ่มเติมในสวนที่
2. ประชาชนรอยละ 75 มีอาชีพ
เปนหัตถกรรม
เสริม มีรายไดหมุนเวียนและทําให 2. สงเสริมกลุมอาชีพผลิตสินคา
เศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง
OTOP เพื่อใหมีคุณภาพและ
สามารถแขงขันได
3. สรางงานใหชุมชนโดยใหผูแทน
โรงงาน บริษัทอุตสาหกรรมมาลงทุน
โดยจางงานในตําบลหมูบานชุมชน
เพื่อสรางรายไดใหผูวางงาน
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โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการอบรมผลิตชิ้นสวนอะไหล
เครื่องจักรกล เพื่อใหสามารถ
ประกอบชิ้นสวนได
2. โครงการรับซื้อผลิตภัณฑจาก
กลุมอาชีพในตําบลสงขายตามตลาด
ตางจังหวัด
3. โครงการกองทุนกูเงินหมุนเวียน
ในกลุมอาชีพดอกเบี้ยต่ํา
4. โครงการแทรกแซงราคาผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร

2. แผนงานพัฒนาสังคม
วัตถุประสงค/เปาหมาย
1. ประชาชนรอยละ 80 มีคุณภาพ
ชีวิตตามาตรฐาน
2. ประชาชนรอยละ 50 มีทัศนคติ
ยึดคานิยมแบบเดิมดานความเชื่อ
ดานการรับประทานและดานการรัก
ความสนุก
3. เยาวชนยังขาดความสนใจ
วัฒนธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียม
ภูมิปญญาทองถิ่นและหางไกลจาก
ยาเสพติดอบายมุขทุกประเภท

แนวทางการดําเนินงาน
1. สงเสริมอบรมใหมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
2. สงเสริมแนะนําใหลดละเลิก
อบายมุขและการพนันทุกชนิด
3. สงเสริมใหเกิดมีจิตสํานึกรัก
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น

3. แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
วัตถุประสงค/เปาหมาย
แนวทางการดําเนินงาน
1. การคมนาคมระหวางหมูบานรอย 1.กอสรางถนนลาดยางเชื่อมระหวาง
ละ 20 ถนนชํารุดทรุดโทรมเปนหลุม หมูบาน ตําบล อําเภอ
เปนบอ การสัญจรไปมาไมสะดวก 2. สนับสนุนงบประมาณติดตั้งโคม
และเปนอันตราย
ไฟฟาสาธารณะทุกหมูบาน
2. การติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ
3. ดําเนินการประสานงานกับที่ดิน
หมูบาน เพื่อใหสองสวางและความ จังหวัดมาสํารวจและรังวัดเพื่อ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล
ประชาชนและทางราชการ
3. ใหประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ในที่
ทํากินมากกวารอยละ 70
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โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการอบรมเสริมสรางการ
ออกกําลังกายใหมีสุขภาพดีขึ้น
2. โครงการฝกอบรมอาชีพเสริมดาน
เกษตรกรรม หัตถกรรมและ
เทคโนโลยี
3. โครงการฝกอบรมการผลิตสินคา
หัตถกรรม
4. โครงการอนุรักษวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี
5. โครงการแขงขันกีฬาสามัคคีสี่วัย
ตานภัยยาเสพติด
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการกอสรางถนนลาดยางบาน
โคก หมู 3 – บานหนองบัว หมู 4
และบานหนองคอ หมู 5
2. โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบานและองคการบริหาร
สวนตําบล
3. โครงการออกเอกสารสิทธิที่ดิน
4. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

4. แผนงานพัฒนาแหลงน้ํา
วัตถุประสงค/เปาหมาย
1. ประชาชนมีน้ําเพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร
2. ประชาชนมีน้ําใชตลอดปและ
สามารถปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยวได

แนวทางการดําเนินงาน
1. ขยายเขตประปาหมูบาน
2. พัฒนาระบบประปาใหสะอาด
สามารถใชดื่มได
3. เพิ่มพื้นที่การขุดขยายลําหวย
หนองสาธารณะ
4. ซอมแซมถังเก็บน้ําฝน ฝ. 33
บอโยกสาธารณะ

5. แผนงานพัฒนาการเมืองและการบริหาร
วัตถุประสงค/เปาหมาย
แนวทางการดําเนินงาน
1. ใหคณะผูบริหาร สมาชิก อบต. 1. จัดการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงาน
พนักงานสวนตําบล มีความรูเขาใจ หนวยงานมีธรรมาภิบาลและเปน
ระเบียบ บทบาทตามอํานาจหนาที่ ตนแบบของการปกครองสวน
องคการบริหารสวนตําบล
ทองถิ่น
2. มีการเก็บภาษีเพื่อใหไดเกินกวา 2. จัดการประชุมประชาคมตําบล
รอยละ 90 ทําใหมีรายไดมาพัฒนา หมูบานเพื่อแจงรายละเอียดการเก็บ
อบต.
ภาษีใหประชาชนเขาใจ
3. ประสานงานกับหนวยงาน
3. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ราชการเพื่อรวมการพัฒนาในทุก
และสัมมนาในรูปแบบที่สราง
ดาน
ความสัมพันธอันดีตอกัน
4. จัดหาอุปกรณเครื่องมือสื่อสาร
4. ขอติดตั้งระบบหอกระจายขาว
วิทยุสื่อสาร หอกระจายขาว เพื่อ หมูบาน โดย อบต.เปนแมขาย
แจงเหตุดวนเหตุรายไดทัน
ควบคุมการใชเสียง
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โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการกอสรางหอประปาถังสูง
2. โครงการขุดลอก ลําหวยสระและ
หนองสาธารณะ
3. โครงการขุดลอกลําหวยและ
กอสรางฝาย
4. โครงการขุดบอบาดาลขนาด 6 นิ้ว
5. โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ําฝนตุม
น้ําและภาชนะเก็บน้ําฝนทุกชนิด

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการฝกอบรมทัศนศึกษา
ดูงาน เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน
2. โครงการประชาคมตําบล หมูบาน
เพื่อรับฟงความคิดเห็นประชาชน
3. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินของ อบต.
4. โครงการพัฒนาและแขงขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ
5. โครงการติดตั้งหอกระจายขาว
ระบบที่ใชวิทยุโทรศัพทสามารถ
ควบคุมไดทุกหมูบานและอินเตอรเน็ต
เชื่อมตําบล หมูบาน

6. แผนงานพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค/เปาหมาย
แนวทางการดําเนินงาน
1. ทําใหประชาชนรอยละ 90 เกิด 1. สงเสริมใหมีการอนุรักษปาดูแล
จิตสํานึกมีความรักปาอนุรักษ
สิ่งแวดลอม บําบัดน้ําเสีย ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพดิน ปาและภูเขา
2. ทําใหประชาคมมีการตรวจเฝา
2. สงเสริมการเฝาตรวจจัดเวรยาม
ระวังปาโคกหินลาดและปาสงวน
ดูแลผูที่ลักลอบตัดไมทําลายปาเผา
แหงชาติ
ปาเพื่อทําไร

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการปลูกตนราชพฤกษตาม
สองขางถนนเฉลิมพระเกียรติและที่
สาธารณะ เสื่อมโทรม ปาชุมชนของ
หมูบาน
2. โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ดูแลเฝาตรวจรักษาปา พรอมทั้งมี
การจับกุมและนําสงเจาหนาที่
ตํารวจ

แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในการสงเสริมอาชีพตามความตองการของประชาชน
2. เพื่อใหประชาชนจัดตั้งกลุมอาชีพ เพื่อระดมทุนหารายไดเสริมใหแกครอบครัว
3. เพื่อลดหนี้สินของประชาชนและเพิ่มรายไดใหแกประชาชนสูงขึ้น
4. เพื่อใหมีการจัดการเชื่อมการพัฒนารายไดสงเสริมอาชีพและแหลงทองเที่ยว
เปาหมายการพัฒนา
- เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจเกิดทักษะในการประกอบอาชีพและสรางรายไดของกลุม
บุคคลเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อสงเสริมอาชีพของกลุมยกระดับสินคาชุมชน หนึ่งตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑใหมีชื่อเสียง
เปนการเพิ่มรายไดสูงขึ้น
แนวทางการดําเนินงาน
- จัดอบรมใหความรู ความเขาใจในการประกอบอาชีพเสริมรายไดแกประชาชน
- นํากลุมไปทัศนศึกษาดูงาน กลุมอาชีพที่ประสบความสําเร็จ
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2. แผนงานดานพัฒนาสังคม
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสาธารณสุข
2. เพื่อใหประชาชนและเยาวชนรุนหลังมีความเขาใจประเพณี ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสืบสานใหคงอยูตอไป
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. เพื่อสงเสริมสถานศึกษาในการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาการกีฬาเยาวชนและแกไขปญหา
ยาเสพติดที่แพรระบาดใหหมดสิ้นไป
เปาหมายการพัฒนา
- แกไขปญหาในเรื่องประชาชนยังสนใจสุขภาพตนเองนอยเกินไป
- แกไขปญหา ประชาชนชอบอบายมุขและเลนการพนันทุกประเภท
- แกไขปญหาใหประชาชนมีจิตสํานึกและใหความรวมกิจกรรมดานศาสนาวัฒนธรรมประเพณี
ของทองถิ่น
แนวทางการดําเนินงาน
1. กอสรางสวนสุขภาพและสถานที่ออกกําลังกายลานกีฬาอเนกประสงคตําบล
2. อบรมประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ รณรงคใหประชาชนลดละเลิกอบายมุข
3. อบรมสัมมนาดานสาธารณสุข การเตนแอโรบิค การรํามวยจีน การเดินจอกกิ่ง รวมทั้งการ
เลนกีฬาที่เหมาะสมกับวัยและสุขภาพ
3. แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุง ซอมแซมสภาพถนนสะพานใหอยูในสภาพใชการได
2. เพื่อปรับปรุง ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายในหมูบานครบทุกหมูบาน
3. เพื่อปรับปรุงการวางทอระบายน้ํา ขยายเขตประปาใหใชการไดอยูเสมอ
4. เพื่อแกไขปญหาทอระบายน้ําเสียของหมูบานและกอสรางบอพักน้ําเสีย
เปาหมายการพัฒนา
- เพื่อแกไขการคมนาคมถนนระหวางหมูบานยังไมไดมาตรฐาน บางหมูบาน ฤดูฝนจะเดินทาง
สัญจรไปมาลําบากเปนอันตรายแกประชาชน
- เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาสองสวางตามแนวทางแยกในหมูบานลดอันตรายการขับขี่และเพิ่มความ
ปลอดภัยในทรัพยสินของประชาชนไมถูกโจรกรรม
แนวทางการดําเนินงาน
1. กอสรางปรับปรุง ซอมแซมถนนเชื่อมระหวางหมูบานและตําบลใกลเคียง
2. ดําเนินการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปนมาตรฐานเดียวกัน
3. ขยายเขตไฟฟาใหเพียงพอตอประชาชนและติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะเพื่อใหสองสวางทั่วถึงทุก
บาน
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4. แผนงานพัฒนาแหลงน้ํา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปอยางเพียงพอทั่วถึง
2. เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว
เปาหมายการพัฒนา
- เพื่อปรับปรุงแหลงน้ําใชการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม
- เพื่อพัฒนาขุดลอกแหลงน้ําที่ตื้นเขิน กําจัดวัชพืชใหน้ําสะอาดดีขึ้น
- เพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว พักผอนหยอนใจมีกิจกรรมทางน้ํา
แนวทางกาดําเนินงาน
1. ขุดลอกลําหวยเครือซูด หนองสาธารณะ ใหสามารถเก็บกักน้ําได
2. ปรับปรุงซอมแซมฝายประชาอาสาใหลดการไหลของน้ําชาลง
3. ขุดสระในที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น เพื่อเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง
5. แผนพัฒนาการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อใหการประสานงานระหวางหนวยงานราชการ รัฐวิสากิจและเอกชนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วทันเวลาและไดรับความรวมมือเปนอยางดี
3. เพื่อเปนการพัฒนาการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลเพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อใหประชาชนเกิดจิตสํานึกมีความตื่นตัวทางการเมืองใหความสนใจตอการเลือกตั้ง
เพื่อเปนตัวแทนของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
5. เพื่อใหเปนการพัฒนาฝกอบรมสัมมนา ผูบริหาร สมาชิก อบต.และพนักงานสวนตําบล
ปฏิบัติงานดวยความชํานาญ ถูกตองตามระเบียบ
เปาหมายของการพัฒนา
- เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานสวนตําบล มีความรูเขาใจในกฎหมาย
ระเบียบตางๆ ดีขึ้น
- เพื่อใหการประสานงานระหวางหนวยราชการ รัฐวิสากิจ และเอกชนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ทันเวลาและไดรับความรวมมือเปนอยางดี
- เพื่อเปนการสงเสริมเผยแพรกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนทราบถึงอํานาจ
หนาที่ในการพัฒนาตําบล หมูบานและชุมชนตางๆ
- เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสรางความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร สมาชิก อบต.และพนักงานสวนตําบล
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แนวทางการดําเนินงาน
- จัดฝกอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและนําประสบการณที่ไดรับมา
พัฒนา อบต. ใหเจริญกาวหนา
- ประชาสัมพันธใหประชาชนมีความเขาใจในอํานาจหนาที่ของ อบต. ดีขึ้น
- จัดทําเอกสาร แผนพับ เผยแพรภารกิจที่ไดปฏิบัติงานใหประชาชนทราบ
- จัดทําโครงการ อบต. สัญจรทุก 3 เดือน เพื่อพบประชาชนทุกหมูบานรับฟงปญหาและ
แนวทางตามขอเสนอเพื่อนํามาแกไข
6. แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนตระหนักและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษปาไมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหประชาชนเกิดความรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นใหคงอยู
3. เพื่อปองการตัดไมทําลายปาบุกรุกปาสงวนแหงชาติโคกหินลาด
4. เพื่อเปนการรักษาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศใหเกิดความสมดุล
เปาหมายการพัฒนา
- เพื่อแกไขปญหามลพิษ ทําลายสภาพแวดลอมในทองถิ่น
- เพื่อปองการตัดไมทําลายปา บุกรุกที่สาธารณะและที่ปาสงวนแหงชาติ
- เพื่อกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวมทั้งหาที่ทิ้งใหถูกสุขลักษณะ
- เพื่อบําบัดน้ําเสียจากหมูบานและมีบอบําบัดน้ําเสีย
แนวทางการพัฒนา
1. จัดการฝกอบรมใหประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกในการรักษาธรรมชาติให
ความสําคัญตอสิ่งแวดลอม
2. ปรับปรุงและหาที่ทิ้งขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามหลักสุขาภิบาล
3. กอสรางบอบําบัดน้ําเสีย ติดตั้งบอดักไขมันตามขอบัญญัติ จากบานเรือนของประชาชน
ที่กอสรางใหม
4. จัดโครงการณรงคฟนฟูสภาพแวดลอมในทองถิ่น ลดมลพิษใหนอยลง
5. โครงการปลูกตนราชพฤกษเนื่องในวันครบรอบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ ฯ โดยปลูกที่สองขางถนนที่สาธารณะเสื่อมโทรมและตามที่เหมาะสม
6. โครงการปลูกตนราชพฤกษ เทิดไทองคราชัน
7. โครงการอาสาสมัครดูแลรักษาตนไมสองขางถนนและในที่สาธารณะเพื่อใหมีผูดูแลรักษาและ
เปนตัวอยางที่ดีแกประชาชนในการสรางจิตสํานึก
8. โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปา เพื่อดูแลจัดเวรยามออกตรวจปางสวนแหงชาติ
โคกหินลาดในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ
9. โครงการสรางจิตสํานึกในระบบครอบครัว ไมตัดตนไมแตชวยกันปลูกเพิ่มขึ้น
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. การพัฒนาจากความตองการของประชาชนในพื้นที่
3. การพัฒนาจากนโยบายของคณะรัฐมนตรี จังหวัด อําเภอและผูบริหารทองถิ่น
4. การพัฒนาจากศักยภาพของทองถิ่นที่มีอยู
สรุปประเด็นหลักการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวคอ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจสรางอาชีพและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
2. การพัฒนาสังคม อบรมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการออกกําลังกาย
3. สงเสริมใหเกิดจิตสํานึกรักวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นและภูมิปญญาชาวบาน
4. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานกอสรางถนนปรับปรุงซอมแซมใหใชการไดสะดวก
5. การพัฒนาแหลงน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรกรรม
6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
7. การพัฒนาดานการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542
8. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนทั้งในและนอกเวลาราชการ
10. การปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบรอยปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่
2. แนวทางการพัฒนาในชวงสี่ป
2.1 กอสรางปรับปรุงแกไขและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค เชน ถนน
ทอระบายน้ํา ไฟฟา น้ําประปา และกอสรางสะพานขามหวยเครือซูด
2.2 พัฒนาปรับปรุงระบบการออกกําลังกาย เพื่อกระตุนและสงเสริมใหประชาชนไดใหความสําคัญในการ
รักษาสุขภาพและการออกกําลังกายเลนกีฬาเตนแอโรบิค
2.3 สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดของประชาชนใหถาวรยั่งยืน

25

2.4 การปองกันและปราบปรามยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน โดยการฝกอบรมอาสาสมัครรักษาความสงบเรียบรอยในหมูบานและตําบล
2.5 การชวยเหลือทางโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานสื่อการสอน อาหารกลางวัน นมโรงเรียน
รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณจัดงานวันเด็กแหงชาติและกิจกรรม
2.6 สงเสริมฝกอบรมการพัฒนาจิตสํานึกใหเกิดความรูความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่
2.7 พัฒนาดานยุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการฝกอบรมเพื่อใหเขาใจระเบียบ กฎ
ขอบังคับ ในการจัดซื้อจัดจางโดยเปนตัวแทนเพื่อสรางความเขาใจกับประชาชน
2.8 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชอปุ กรณ ยานพาหนะและสถานที่ปฏิบัติงานใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเปนที่ยอมรับของประชาชน
2.9 การพัฒนาดานสื่อสารคอมพิวเตอรโดยประชาสัมพันธใหประชาชนไดเขามาขอใชอินเตอรเน็ตตําบล
หรือใหกลุมอาชีพไดมีการประกาศขายสินคาของกลุมโดยผาน E-Commerce และเปนการสรางความมั่นใจใหกับ
ประชาชนทุกหมูบาน
2.10 การพัฒนาปรับปรุงการศึกษาเนนดานคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นควบคูกับ
เทคโนโลยี
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สวนที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ลําดับที่
1

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.1 ปรับปรุงซอมแซมสภาพถนน สะพาน
ทางเทาและทอระบายน้ํา
1.2 ติดตั้งโคมไฟฟาและขยายเขตไฟฟา

2

ดานพัฒนาสังคม

2.1 สงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ของประชาชน

3

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหประชาชน
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โครงการ
1.1.1 กอสรางถนนลาดยางและถนน คสล.
1.1.2 กอสรางถนนลงหินลูกรังและวางทอระบายน้ํา
1.1.3 กอสรางทอระบายน้ําเสียและบอบําบัดน้ําเสีย
1.1.4 ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะในหมูบาน
1.1.5 ขยายเขตไฟฟาใหเพียงพอและไฟฟาสําหรับเกษตรกรรม
2.1.1 อบรมและสนับสนุนการบริการดานสาธารณสุข
2.1.2 รณรงคใหประชาชนลด ละเลิกอบายมุข
2.1.3 กอสรางสวนสุขภาพใชออกกําลังกายและสวนหยอมเปนที่
พักผอน
3.1.1 ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชนและผูพิการ
3.1.2 จัดหาอาชีพเสริมใหแกผูมีรายไดนอยและผูพิการ ผูสูงอายุ
3.1.3 กอสรางศูนยฝกอาชีพประชาชน
3.1.4 จัดทัศนศึกษา ดูงาน อบต.ที่ประสบความสําเร็จ
3.1.5 ปรับปรุงและพัฒนาสินคาผลิตภัณฑชุมชน

ลําดับที่
ยุทธศาสตรการพัฒนา
4
ดานพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนา
4.1 เพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแก
ประชาชน
4.2 สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดการศึกษา
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล

5

ดานการเมืองการบริหาร
การบริหารการจัดการ

5.1 สงเสริมการประชาสัมพันธเผยแพรผลงาน
ของ อบต. ใหประชาชน
5.2 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณใหมี
ประสิทธิภาพ
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โครงการ
4.1.1 โครงการกอสรางหองสมุดประจําตําบล
4.1.2 โครงการอินเตอรเน็ตตําบลเพื่อประชาชน
4.1.3 อบรมเยาวชนใหเกิดจิตสํานึกรักประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
4.2.1 สนับสนุนงบประมาณใหประชาชนผูพิการ ผูดอยโอกาส
ผูสูงอายุ ศึกษาที่ศูนยการเรียนชุมชนตําบล
4.2.2 อบรมสงเสริมอาชีพใหเยาวชนมีอาชีพเสริมรายได เพื่อใช
เปนทุนการศึกษาตอ
4.2.3 จัดตั้งศูนยการเรียนตามอัธยาศัยแบบครบวงจร
5.1.1 จัดทําเอกสาร ขอมูลเผยแพรสถานีวิทยุและสื่อมวลชนอื่นๆ
5.1.2 ฝกอบรม สัมมนาผูบริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานสวน
ตําบลใหเขาใจระเบียบดีขึ้น
5.2.1 จัดซื้ออุปกรณสื่อสารติดตั้งอินเตอรเน็ตตําบล
5.2.2 จัดการติดตั้งหอกระจายขาวหมูบานโดยให อบต. เปนแมขาย
สามารถควบคุมไดทั้งตําบล

ลําดับ ยุทธศาสตรการ
แนวทางการพัฒนา
ที่
พัฒนา
6 ดาน
6.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักใน
ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษา
และสิ่งแวดลอม
ปาไมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
6.2 จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
6.3 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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โครงการ
6.1.1 รณรงคประชาสัมพันธเพื่อสราง
จิตสํานึกใหเยาวชนดูแลรักษาปา อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1.2 ฝกอบรมอาสาสมัครดูแลรักษาปาโคก
หินลาด
6.1.3 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันระวังไฟ
ปา
6.2.1 กอสรางระบบรวบรวมและบอบําบัด
น้ําเสีย กับดักไขมัน
6.3.1 หาที่ทิ้งขยะโดยขอใชรวมกับเทศบาล
เมือง
6.3.2 จัดตั้งถังขยะในหมูบาน โรงเรียน
สถานีอนามัย และวัด
6.3.3 จัดซื้อรถขยะ และถังขยะภายในพื้นที่
อบต.

