
สัญลักษณจังหวัดมุกดาหาร

ตราประจ ําจังหวัดมุกดาหาร

รูปปราสาท

หมายถึง ปราสาทสองนางสถิตย มีอยูในมุกดาหารในปจจุบันภายในปราสาทองคกลาง มีแกวมุกดาหารอยูบนพาน ใต
พานม ีผาทิพยรองรับ หนาผาทิพยมีอักษรไขวชื่อยอของ จังหวัด ในปราสาทองคริมทั้งสองขาง มีบายศรียนตะลุมอันเปน
เครื่องบูชา ของชาวอีสาน เบื้องหลังมีธาตุพนม ซึ่งจังหวัดมุกดาหารแยกมาและเคยอยูในอาณาจักรโคตรบูรณเดียวกัน มี
แนวแมนํ ้าโขงอยูดานหลัง ดานตะวันออกพระอาทิตยก ําลังทอแสงหลังหมูกอนเมฆ 2525 เปนปที่ตั้งจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร ใชอักษรยอวา "มห"

คํ าขวัญของจังหวัดมุกดาหาร

“หอแกวสูงเสียดฟา ภูผาเทิบแกงกะเบา  แปดเผาชนพื้นเมือง ลือเล่ืองมะขามหวาน
กลองโบราณล้ํ าเลิศ ถิ่นก ําเนิดลํ าผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน”

ธงประจํ าจังหวัดมุกดาหาร

                                ดอกไมประจ ําจังหวัด      ตนไมประจํ าจังหวัด

                               ชื่อดอกไม ดอกชางนาว                                                ช่ือพรรณไม ชางนาว
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เพลงมารชมุกดาหาร
มุกดาหาร มุกดาหาร เปนก ําลังของชาติ

มุกดาหารหมายมาตรผดุงชาต ิสมเกียรติศักดิ์ไทย
เราเตรียมพรอมมิยอมใหใครรุกราน
ประเทศเปนบานที่เรารักดังดวงใจ
แมนศัตรูใดมาสูแดนไทย

มุกดาหารยอมตายไวชื่อใหลือล่ัน
ยามสงบเราไมเชือนเราท ํามาหากิน
พรอมกับรักษาถิ่นผดุงชื่อใหลือไกล
เราขยันเชื่อมั่นในความเปนไทย
ถึงตัวจะตาย เกียรติคุณ งามเลิศล้ํ า

รักพ่ีรักนองและศีลธรรม
มุกดาหารก็งามดวยความสามัคคี

(ซํ้ าตั้งแตตนจนจบ)



ท่ีต้ังและอาณาเขต
จังหวัดมุกดาหาร  ตั้งอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  หางจากกรุงเทพฯ   642  กม.    มีเนื้อที่

ประมาณ 4,339.830  ตร.กม.หรือประมาณ 2,712,394  ไร  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ  จังหวัดสกลนคร  และจังหวดันครพนม
ทิศใต ติดตอกับ  จังหวัดยโสธร  และจังหวัดอํ านาจเจริญ

ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยม ีแมนํ ้าโขงเปนเสนกั้น
                                           อาณาเขต
ทิศตะวันตก ติดตอกับ   จังหวัดกาฬสินธุ  และจังหวัดรอยเอ็ด



หนวยการปกครอง
การปกครองแบงออกเปน  7  อํ าเภอ  52  ตํ าบล  496  หมูบาน  4  เทศบาล  50  อบต.  2  สภาต ําบลดังนี้

อํ าเภอ
1.  อํ าเภอเมืองมุกดาหาร 2.  อํ าเภอคํ าชะอี 3.  อํ าเภอดอนตาล
4.  อํ าเภอนิคมค ําสรอย 5.  อํ าเภอดงหลวง 6.  อํ าเภอหวานใหญ
7.   อํ าเภอหนองสูง

อําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาล สุขาภิบาล อบต. สภาตาํบล
1.  อําเภอเมืองมุกดาหาร 12 133 1     - 12 -
2.  อําเภอคําชะอี 9 84 1     - 9    -
3.  อําเภอดอนตาล 7 62 1     - 7 -
4.  อําเภอนิคมคําสรอย 7 79 1 - 7 -
5.  อําเภอดงหลวง 6 51    -    - 6 -
6.  อําเภอหวานใหญ 5 43   -   - 4 1
7.  อําเภอหนองสูง 6 44    -    - 5 1
รวม  7  อําเภอ 52 496 4 - 50 2

เทศบาล
1.  เทศบาลเมืองมุกดาหาร 2.  เทศบาลต ําบลค ําชะอี
3.  เทศบาลต ําบลดอนตาล 4.  เทศบาลต ําบลนิคมค ําสรอย
องคการบริหารสวนตํ าบล (อบต.)
1.  อบต.คํ าอาฮวน อ. เมืองมุกดาหาร 2. อบต.นาโสก  อ. เมืองมุกดาหาร
3.  อบต.บานโคก อ. เมืองมุกดาหาร 4. อบต.ผึ่งแดด  อ. เมืองมุกดาหาร
5.  อบต.ดงเย็น อ. เมืองมุกดาหาร 6. อบต.โพนทราย  อ. เมืองมุกดาหาร
7.  อบต.คํ าปาหลาย อ. เมืองมุกดาหาร 8. อบต.นาสีนวล  อ. เมืองมุกดาหาร
9.  อบต.บางทรายใหญ อ. เมืองมุกดาหาร             10. อบต.ดงมอน  อ. เมืองมุกดาหาร
11.  อบต.มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร             12. อบต.กุดแข  อ. เมืองมุกดาหาร
13. อบต.บางทรายนอย อ. หวานใหญ             14.  อบต.ปงขาม อ. หวานใหญ
15. อบต.หวานใหญ อ. หวานใหญ             16. อบต.ชะโนด อ. หวานใหญ
17.  อบต.หนองแคน อ. ดงหลวง             18. อบต.ชะโนดนอย  อ. ดงหลวง
19.  อบต.ดงหลวง อ. ดงหลวง             20. อบต.กกตูม  อ. ดงหลวง
21.  อบต.หนองบัว อ. ดงหลวง             22. อบต.พังแดง  อ. ดงหลวง
23.  อบต.นิคมค ําสรอย อ. นิคมค ําสรอย             24. อบต.กกแดง                อ. นิคมค ําสรอย
25. อบต.นาอุดม อ. นิคมค ําสรอย                      26. อบต.นากอก                อ. นิคมค ําสรอย
27.  อบต.หนองแวง อ. นิคมค ําสรอย             28. อบต.โชคชยั                อ. นิคมค ําสรอย



29. อบต.รมเกลา อ. นิคมค ําสรอย             30. อบต.ดอนตาล                อ. ดอนตาล        
31.  อบต.ปาไร อ. ดอนตาล             32. อบต.เหลาหมี                อ. ดอนตาล
33.  อบต.นาสะเม็ง อ. ดอนตาล             34. อบต.บานบาก                อ. ดอนตาล
35.  อบต.โพธิไทร อ. ดอนตาล             36. อบต.บานแกง  อ. ดอนตาล
37. อบต.คํ าชะอี      อ. คํ าชะอี             38. อบต.น้ํ าเที่ยง  อ. คํ าชะอี
39. อบต.บานซง               อ. คํ าชะอี             40.  อบต. คํ าบก  อ. คํ าชะอี
41. อบต.เหลาสรางถอ         อ. คํ าชะอี             42.  อบต.หนองเอี่ยน  อ. คํ าชะอี
43.  อบต.โพนงาม               อ. คํ าชะอี             44.  อบต.บานคอ  อ. คํ าชะอี
45. อบต.บานเหลา อ. คํ าชะอี             46.  อบต.โนนยาง อ. หนองสูง       
47. อบต.หนองสูงใต อ. หนองสูง             48. อบต.หนองสูงเหนือ อ. หนองสูง
49. อบต.ภูวง อ.หนองสูง             50. อบต.บานเปา                   อ. หนองสูง
สภาต ําบล
1. สภาต ําบลดงหมู อ. หวานใหญ
9. สภาต ําบลหนองสูง อ. หนองสูง



ฝน
ปริมาณน้ํ าฝนของจังหวัดมุกดาหาร ระหวางป  2538 ถงึ 2542  จะอยูในชวง  1,185.8  ถึง 1,751.3  มม.

ฝนตกมากที่สุดในป   2539  วัดไดถึง  1,751.3  มม.  จํ านวนวันฝนตก  132  วนั สวนฝนตกนอยท่ีสุดในป  2541  วัดได
1,185.8  มม.  จํ านวนวันฝนตก 109  วัน

ป พ.ศ. ปริมาณน้ําฝน(มม.) จํานวนวันฝนตก(วัน)

2538 1,570.20 110

2539 1,751.30 132

2540 1,423.20 109

2541 1,185.80 109

2542 1,421.30 124
ที่มา : ศนูยขอมูลอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนภูมิแสดงปริมาณน้ํ าฝนและจ ํานวนวันท่ีฝนตก ป 2538-2542
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อุณหภูมิ
ในชวงระหวางป 2538  ถงึ 2542  จงัหวดัมกุดาหารมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป มีคาอยูในชวง 26 ถึง 27.6 องศา

เซลเซยีส อณุหภูมติํ่ าสุดอยูในชวง 7.0 ถึง 14.0 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ํ าที่สุดวัดได 7.0 องศาเซลเซียส เมื่อป 2542 และ
อุณหภูมสูิงสุดอยูในชวง 39.8 ถึง 42.5 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิท่ีสูงสุดวัดได 42.5 องศาเซลเซียส เมื่อป 2541

ป     อุณหภูมิสูงสดุ    อุณหภูมิตํ่าสุด     อุณหภูมิเฉลี่ย
2538 40.4 9.2 26.3

2539 41.5 10.5 26

2540 39.8 11.7 26.2

2541 42.5 14 27.6

2542 41.7 7 26.3

แผนภูมิแสดงอุณหภูมิสูงสุด ตํ่ าสุด และเฉล่ีย ป 2538-2542

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
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ปาไม
ในป 2534 จังหวัดมุกดาหารมีเนื้อที่ปาไม 846,625 ไร หรือประมาณ  31.21% ของเนื้อที่ทั้งหมดของ

จังหวัด เนื้อที่ปาถูกบุกรุกทํ าลายไปเรื่อยๆ จนเหลือ 831,988 ไร ในป 2542 หรือประมาณ 30.67% ของเนื้อที่ทั้งหมดของ
จังหวัด  โดยมีปาสงวนแหงชาต ิ13 ปา มีอุทยานแหงชาต ิ3 แหง คือ อุทยานแหงชาติมุกดาหาร อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว
และอุทยานแหงชาติหวยหวด  มีสวนรุกชาต ิ 1แหง คือ สวนรุกขชาติดงบังอี ่มีเขตรักษาพันธุสัตวปา 1 แหง คือเขตรักษาพันธุ
สัตวปาภูสีฐาน มีเขตหามลาสัตวปา 1 แหง คือ เขตหามลาสัตวปาถํ้ าผานํ ้าทิพย มีวนอุทยาน 2 แหง คือ วนอุทยานดงบังอี,่ วน
อุทยานภูหมู

831,988831,988838,836841,875846,625
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ท่ีมา : สํานักปาไมจังหวัดมุกดาหาร

แผนภูมิแสดงเนื้อที่ปาไม ป 2534-2542
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ประชากรจังหวัดมุกดาหาร
ประชากร  ณ วันท่ี  31  ธ.ค.  2542  รวมทั้งสิ้น  333,035 คน  เปนชาย  167,264  คน  หญิง  165,771  คน

สํ าหรับอํ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด  ไดแกอํ าเภอเมือง  มีจ ํานวน  127,611  คน  รองลงมาไดแกอ ําเภอคํ าชะอ ี มีจ ํานวน
47,342 คน  และอํ าเภอนิคมค ําสรอย  มีจ ํานวน 42,738  คน  สํ าหรับอํ าเภอที่มีความหนาแนนของประชากรมากที่สุดคือ
อํ าเภอหวานใหญ  224/ ตร.กม.   รองลงมาไดแกอ ําเภอนิคมค ําสรอย  113  คน/ตร.กม.  อํ าเภอเมือง  103  คน/ตร.กม.
ตารางแสดงจํ านวนประชากรของจังหวัด สามารถจํ าแนกออกเปนวัยตางๆ และคิดเปนรอยละของประชากรรวมทั้งหมด
ของจังหวัด ดังนี้

วัยเด็ก(0-12  ป) ชาย 32,562 คน หญิง 31,283 คน
รวม 63,845 คน คิดเปนรอยละ 19.68 คน

วัยการศึกษาภาคบังคับ(8-15 ป) ชาย 22,134 คน หญิง 21,329 คน
รวม 43,463 คน คิดเปนรอยละ 13.40 คน

วัยเยาวชน (15-24ป) ชาย 32,581 คน หญิง 32,491 คน
รวม 65,072 คน คิดเปนรอยละ 20.06 คน

วัยเจริญพันธ (15-49ป) ชาย 99,943 คน หญิง 98,521 คน
รวม 198,464 คน คิดเปนรอยละ 61.18 คน

วัยแรงงาน(13-60 ป) ชาย 118,418 คน หญิง 116,735 คน
รวม 235,153 คน คิดเปนรอยละ 72.49 คน

วัยสูงอาย ุ( 60 ปข้ึนไป) ชาย 11,543 คน หญิง 13,873 คน
รวม 25,416 คน คิดเปนรอยละ 7.83 คน

อัตราสวนการเปนภาระ  รอยละ  37.96

ที่มา : สํ านักบริหารการปกครอง  กรมการปกครอง
หมายเหต ุ:  เปนผลรวมของประชากรที่ไมรวมประชากร คนในทะเบียนบานกลาง, คนที่มิใชสัญชาติไทย ไมระบุปเกิด,
หรือระบุปทางจันทรคติ, คนอยูในระหวางการยาย

อําเภอ ชาย หญิง รวม
อําเภอเมืองมุกดาหาร 64,206 63,405 127,611
อําเภอคําชะอี 23,567 23,775 47,342
อําเภอดอนตาล 20,714 20,370 41,084
อําเภอนิคมคําสรอย 21,455 21,283 42,738
อําเภอดงหลวง 17,224 16,866 34,090
อําเภอหวานใหญ 9,382 9,392 18,774
อําเภอหนองสูง 10,716 10,680 21,396

รวม 167,264 165,771 333,035



อําเภอ จํานวนประชากร พ้ืนท่ี (ตร.กม.) ความหนาแนน
รวมทั้งจังหวัด 333,035 4,339 77
อําเภอหวานใหญ 18,774 84 224
อําเภอนิคมคําสรอย 42,738 377 113
อําเภอเมืองมุกดาหาร 127,611 1,235 103
อําเภอดอนตาล 41,084 511 80
อําเภอคําชะอี 47,342 646 73
อําเภอหนองสูง 21,396 410 52
อําเภอดงหลวง 34,090 1,076 32
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แผนภูมิแสดงจํานวนประชากร รายอําเภอ ป 2542

ชุดขอมูล1
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แผนภูมิแสดงความหนาแนนของประชากร รายอาํเภอ ป 2542

ชุดขอมูล1



โครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาค และทองถิ่นในจังหวัด
การจดัองคกรราชการบริหารสวนภูมิภาค มีหนวยราชการที่อยูในความควบคุมดูแล ของผูวาราชการจังหวัด คือ

สวนราชการตางๆ ในระดับจังหวัด อํ าเภอ
สวนราชการในระดับจังหวัดเปนหนวยงาน 2 ลักษณะ คือ หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคประจ ําจังหวัด และ

หนวยงานราชการบริหารสวนกลางในจังหวดั (ขึ้นตรงตอสวนกลาง)
หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจํ าจังหวัดมุกดาหาร มีทั้งสิ้น 32 หนวยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 8

หนวยงาน และสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนๆ อีก 24 หนวยงาน
หนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัดมีทั้งสิ้น 40 หนวยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 2 หนวยงาน สังกดั

กระทรวง ทบวง กรมอื่น 37 หนวยงาน และหนวยงานอิสระ 1 หนวยงาน
สวนการจดัองคกรราชการบริหารสวนทองถิ่น มี  3  รูปแบบ คือ องคการบริหารราชการสวนจังหวัด  เทศบาล

และองคการบริหารสวนต ําบล

โครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาคและทองถิ่นในจังหวัด

ราชการสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ ราชการบรหิาร
ในจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทย
 (1) สํานักงานการไฟฟาสวนภมูภิาคจังหวัด (1) ท่ีทําการปกครองจังหวัด (1)  7  อําเภอ (1) องคการบริหารสวนจังหวัด
(2) สํานักงานการประปาสวนภมูภิาคจังหวัด (2) สํานักงานจังหวัด (2)  52  ตําบล (2) เทศบาล 4 แหง
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น (3) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  (3) 496 หมูบานนคร……-…….…แหง
(1) นพค.24 (4) สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท  เมือง……..1……แหง 
(2) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด      จังหวัด ตําบล……. 3…...แหง
(3) สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด (5) สํานักงานท่ีดินจังหวัด (3)  สุขาภิบาล……-…………แหง
(4) สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด (6) สํานักงานผังเมืองจังหวัด (4)  องคการบริหารสวนตําบล  50 แหง
(5) สํานักงานการคาภายใน (7) สํานักงานโยธาธกิารจังหวัด ช้ัน 1…………………..แหง        
(6) สํานักงานประกันภยั (8) เรือนจําจังหวัด ช้ัน 2….……………….แหง
 (7) สถานีพัฒนาท่ีดินมุกดาหาร สงักัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ช้ัน 3…..………………แหง
(8) สถานีทดลองหมอนไหมมุกดาหาร (1) สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด ช้ัน 4..………3..……...แหง       
(9) สถานีทดลองพืชไรมุกดาหาร (2) สํานักงานสรรพากรจังหวัด ชั้น 5…….…47...…..  แหง



ราชการสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ ราชการบรหิาร
ในจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น
(10) สถานีประมงน้ําจืดมุกดาหาร (3) สํานักงานคลังจังหวัด   
(11) สถานีอาหารสัตวมุกดาหาร (4) สํานักงานสรรพสามิตจังหวัด
(12) สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร (5) สํานักงานธนารักษจังหวัด
(13) สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยฯ (6) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
(14) อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว (7) สํานักงานปาไมจังหวัด
(15) อุทยานแหงชาติมุกดาหาร (8) สํานักงานเกษตรจังหวัด
(16) อุทยานแหงชาติหวยหวด (9) สํานักงานสหกรณจังหวัด
(17) นิคมสหกรณดอนตาล (10) สํานักงานประมงจังหวัด
(18) นิคมสหกรณดงเย็น (11) สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
(19) ดานตรวจคนเขาเมืองมุกดาหาร (12) สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
(20) ดานศุลกากรมุกดาหาร (13) สํานักงานพาณขิยจังหวัด
(21) ดานตรวจพืชมุกดาหาร (14) สํานักงานขนสงจังหวัด
(22) ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (15) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
(23) ศูนยพลศึกษาและกีฬาจังหวัด (16) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(24) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด (17) สํานักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด
(25) ศูนยพลศึกษาและกีฬา (18) สํานักงานจัดหางานจังหวัด
(26) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด (19) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
(27) ศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา (20) สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด
(28) ศูนยสํารวจอุทกวิทยามุกดาหาร (21) สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
(29) โรงพยาบาลมุกดาหาร (22) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
(30) โทรศัพทจังหวัด (23) สํานักงานสถิติจังหวัด
(31) หมูเรือที่ 3 นปข. (24) ตํารวจภูธรจังหวัด
(32) แขวงการทางมุกดาหาร
(33) โครงการชลประทานมุกดาหาร
(34) ศาลจังหวัดมุกดาหาร
(35) สํานักงานคุมประพฤติมุกดาหาร
(36) สํานักงานบังคับคดีมุกดาหาร
(37) ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
หนวยงานอสิระ
(1) สํานักงานอัยการจังหวัด



การเลือกต้ัง
              จงัหวดัมุกดาหารมีสถิติการเลือกตั้ง  5  ประเภท  คอื  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา   สมาชกิ
สภาจงัหวัด  สมาชกิสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบล  ดังนี้

การเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (  17  พฤศจิกายน  2539 )  มีผูมาใชสิทธิในระดับคอนขางมาก  คือ
รอยละ  71.90  เปนอันดับท่ี  8  ของประเทศ  มีบัตรเสีย  รอยละ  2.33

การเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภา (ครั้งที่ 2 ( 29 เมษายน 2543) มีผูมาใชสิทธิ์ในระดับคอนขางมาก คือรอยละ
65.31 มีบัตรเสีย รอยละ 7.03

การเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัด(พ.ศ. 2543)  มีผูมาใชสิทธิคอนขางมาก  คือรอยละ  67.51 มีบัตรเสีย  รอย
ละ 3.46

การเลือกตัง้สมาชกิเทศบาล (4 กรกฎาคม  2542 ) มีผูมาใชสิทธิคอนขางมากคิดเปนรอยละ  73.24  มีบัตร
เสียรอยละ  2.77

การเลือกตัง้สมาชกิสภาองคการบริหารสวนต ําบล (22 มกราคม  2543)  มีผูมาใชสิทธิในคอนขางมาก คือ
รอยละ  70.70  เปนอันดับท่ี  7  ของประเทศ  มีบัตรเสีย  รอยละ  1.27

แผนภูมิแสดงการเลือกต้ัง ส.ส. , สว., ส.จ.,ส.ท.,และสมาชิกสภา อบต.

การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด          สมาชิกสภาเทศบาล           สมาชกิสภาอบต.
พ.ศ 2516  ผูมีสิทธิเลือกต้ัง พ.ศ. 2523  ผูมีสิทธิเลือกต้ัง     พ.ศ.  2537 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง      พ.ศ. 2539 ผูมีสิทธิ --
-  คน  ผูมาใชสิทธิ - %(-)                   -  คน  ผูมาใชสิทธิ - %(-)        -  คน  ผูมาใชสิทธิ - %(-)         เลือกตั้ง 6,460 คน
พ.ศ.  2519  ผูมีสิทธิเลือกต้ัง พ.ศ. 2528 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง     พ.ศ.  2532  ผูมีสิทธเลือกต้ัง        ผูมาใชสิทธิ
   -  คน  ผูมาใชสิทธิ - %(-) 105,309  คน  ผูมาใชสิทธิ         -  คน  ผูมาใชสิทธิ - %(-)          71.70 %
74.18%(2)
พ.ศ.  2522  ผูมีสิทธิเลือกต้ัง พ.ศ. 2533 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง      พ.ศ.  2537 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง     พ.ศ. 2542
-  คน  ผูมาใชสิทธิ - %(-) 128,132  คน ผูมาใชสิทธิ      16,328  คน ผูมาใชสิทธิ                 (11 พ.ค. 42)

77.50%(2)                               65.78%                                  ผูมีสิทธิเลือกต้ัง
พ.ศ.  2526   ผูมีสิทธิเลือกต้ัง   พ.ศ.  2538  ผูมีสิทธิ      พ.ศ.  2541 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง          147,610 คน
101,205  คน ผูมาใชสิทธิ                     เลือกตั้ง 170,237 คน              19,442  คน ผูมาใชสิทธิ                ผูมาใชสิทธิ
 74.36%(10)    ผูมาใชสิทธิ  68.65% (1)           65.75%                                       70.81%(7)
ผูมาใชสิทธ ิ74.36%(10)
              พ.ศ. 2543 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง    พ.ศ. 2542 เลือกตั้งเทศบาล        พ.ศ. 2543

              218,036 คน ผูมาใชสิทธิ    ตํ าบล ผูมีสิทธิเลือกต้ัง               (22 ม.ค.43)
รอยละ 67.51       8,804 คน มีผูมาใชสิทธิ             ผูมีสิทธิเลือกต้ัง

           73.24%         17,405 คน ผูมา
                 ใชสิทธิ 70.70%



พ.ศ.  2529  ผูมีสิทธิเลือกต้ัง
111,978  คน  ผูมาใชสิทธิ
73.09% ( 17)
พ.ศ. 2531  ผูมีสิทธิเลือกต้ัง                                    พ.ศ.2543(ครั้งที่ 2) (29 เม.ย.43)
129,676  คน        ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 223,240 คน
ผูมาใชสิทธ ิ 87.11 % (1)         ผูมาใชสิทธิ รอยละ 65.31
พ.ศ. 2535 (13 ก.ย. 35)
 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 123,932 คน
ผูมาใชสิทธ ิ 90.43 % (1)
พ.ศ. 2538 (2 ต.ค.38 )
ผูมสิีทธิเลือกตั้ง157,715 คน
ผูมาใชสิทธ ิ 83.80 % (1)
พ.ศ. 2539 (17 พ.ย. 39)
ผูมสิีทธิเลือกต้ัง 194,669  คน
ผูมาใชสิทธ ิ 71.90  % (8)

( ) =ลํ าดับของผูมาใชสิทธิเปรียบเทียบท่ัวประเทศ
ที่มา :  กรมการปกครอง

  การเลือกตั้ง

     สมาชิกวุฒิสภา



ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารในป 2540 พบวา ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตัวหัว 29,568 บาท

ตอป  เปนอันดับ  55  ของประเทศ  และเปนอันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยทั้งจังหวัดมีผลิตภัณฑมวลรวม
8,456.452  ลานบาท   รายไดสวนใหญขึ้นอยูกับสาขาบริการมากที่สุดถึงรอยละ 21.92 คิดเปนมูลคา 1,853.388 ลาน
บาท รองลงมาเปนสาขาการเกษตร รอยละ  20.09  คิดเปนมูลคา 1,699.493  ลานบาท    และสาขาคาสงและคาปลีก
รอยละ 18.85      คิดเปนมูลคา 1,593.709 ลานบาท    อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 0.77

แผนภูมิแสดงผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ป 2540

การเกษตร 20.09%

ธนาคาร ประกันภัย และ
อสงัหาริมทรัพย

4.82%  

คาสงและปลีก

18.85%

กอสราง 8.04%

บริการ 21.92% อุตสาหกรรม 8.12%

อ่ืนๆ 10.36%

การบริหารงาน
และปองกนัประเทศ 7.80%

ที่มา : กองบัญชีประชาชาต ิสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



เงินฝากและสินเชื่อ
     เงินฝากของจังหวัดมุกดาหาร ในชวงป 2538-2542 พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราเพิ่มเฉล่ียรอยละ

2.60 ตอป ยอดเงินสูงสุดในป 2540 (3,647 พันลานบาท) มีอัตราเพิ่ม คิดเปนรอยละ 16.48 ยอดเงินตํ่ าสุดในป 2538
(3.107 พันลานบาท) มีอัตราเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 23.93 ป 2542 มียอดเงินฝาก 3.511 พันลานบาท (รอยละ 0.23 ของ
ประเทศ) เปนอันดับ 70 ของประเทศ โดยในชวงเดือนกันยายน มียอดเงินสูงสุด (3.847 พันลานบาท) มีอัตราเพิ่ม คิดเปน
รอยละ 0.87

      สินเช่ือในชวงป 2538-2542 มีแนวโนมลดลง โดยมีอัตราลดเฉล่ีย รอยละ 2.31 ตอป ยอดเงินสูงสุดในป
2539(6.306 พันลานบาท) มีอัตราเพิ่มคิดเปนรอยละ 16.50 ยอดเงินตํ่ าสุด ในป 2542(4.789 พันลานบาท) มีอัตราลดลง
คิดเปนรอยละ 11.27 ป 2542 มียอดเงินสินเชื่อ 4.789 พันลานบาท (รอยละ 0.42 ของประเทศ เปนอันดับท่ี 61 ของ
ประเทศ  โดยในชวงเดือนมกราคม มียอดเงินสูงสุด (5.452 พันลานบาท) มีอัตราลดลง คิดเปนรอยละ 1.02

       อัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝาก ในป 2542 ณ เดือนมกราคม มีอัตราสวนสูงสุด คิดเปนรอยละ 150.77 ของ
ยอดเงินฝาก (มียอดเงินสินเชื่อ 5.452 พันลานบาท และยอดเงินฝาก 3.616 พันลานบาท) อัตราสวนตํ่ าสุด ณ เดือน
กันยายน คิดเปนรอยละ 120.54 ของเงินฝาก(มียอดเงินสินเชื่อ 4.637 พันลานบาท และยอดเงินฝาก 3.847 พันลานบาท)

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

แผนภูมิแสดงยอดเงินฝากและสินเชื่อ ป 2542
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แผนภูมิแสดงแนวโนมของเงินฝากและสินเช่ือ ป 2538 - 2542
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   ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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สถานประกอบการและลูกจาง
      ในป 2542 จังหวัดมุกดาหาร มีจ ํานวนสถานประกอบการทั้งหมด 1,123 แหง มีจ ํานวนเทาเดิมจากปที่แลว

มีลูกจางทั้งหมด 10,281 คน ลดลง 341 คน หรือรอยละ 3.21 จากปกอน

ที่มา : สํ านักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

แผนภูมิแสดงจ ํานวนสถานประกอบการ ป 2538-2542

ที่มา : สํ านักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

แผนภูมิแสดงจ ํานวนลูกจาง ป 2538-2542
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ที่มา : สํ านักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร



ผูสมัครงาน ตํ าแหนงงานวาง และการบรรจุงาน
   ในป 2542 จังหวัดมุกดาหาร มีสถิติผูสมัครงานทั้งสิ้น 2,494 คน ชาย 1,004 คน(40.26%) หญิง 1,490 คน

(59.74%) เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.49 เมื่อเทียบกับปกอน
ตํ าแหนงงานวางรวมทั้งสิ้น 1,149 ตํ าแหนง ชาย 274 ตํ าแหนง (23.85%) หญิง 721 ตํ าแหนง (62.75%) ไมระบุ

เพศ 154 ตํ าแหนง (13.40%) ลดลงรอยละ 17.39 จากปที่แลว
การบรรจุงานรวมทั้งสิ้น 878 คน ชาย 314 คน (35.76%) หญิง 564 คน (64.24%) ลดลง รอยละ 1.24 จากปที่

แลว  โดยมีการบรรจุงานรอยละ 35.20 ของผูสมัครงาน และรอยละ 76.41 ของต ําแหนงงานวาง
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แผนภูมิแสดงอัตราการบรรจุงาน ป 2538 - 2542

ตอผูสมัครงาน
ตอตําแหนงงานวาง

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํ านวนผูสมัครงาน ตํ าแหนงงานวาง และการบรรจุ



การใชพ้ืนท่ีและการถือครองท่ีดินทางการเกษตร
      การใชพื้นที่ปา จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ทั้งหมด 2,712,394 ไร จากขอมูล ป 2542 สวนใหญเปนพื้นเพื่อการ

เกษตร 1,081,594 ไร (39.88%) พ้ืนท่ีปา(ท่ีมีสภาพเปนปา 831,988 ไร) (30.67%) ท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีท่ีไมไดจํ าแนก
798,812 ไร (29.45%)

       การถือครองที่ดินทางการเกษตรในป 2538 มีพื้นที่เพื่อการเกษตร 819,127 ไร ซึ่งสวนใหญพื้นที่เกษตร เปน
ของเกษตรกรเอง 686,825 ไร (83.85%) และยังเปนกรรมสิทธิของตนเองโดยสมบูรณ (ไมไดจํ านอง/ขายฝาก) 635,766 ไร
(77.62%) ไดจํ านอง/ขายฝากไวแลว 51,059 ไร (6.23%) ท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีของคนอ่ืน 132,302 ไร (16.15%) ซึ่งสวนใหญ
เปนพ้ืนท่ีไดทํ าฟรี 117,454 ไร(14.34%)

     การออกเอกสารสิทธ ิป 2542 มีพ้ืนท่ีออกเอกสารสิทธิแลว 618,209 ไร (22.79% ของพื้นที่จังหวัด) เปน
เอกสารสิทธิประเภทโฉนด 312,648 ไร (50.57%) และเปนเอกสารสิทธิอ่ืน (น.ส.3ก, น.ส.3 และใบจอง) 305,561 ไร
(49.43%)

แผนภูมิแสดงการใชพื้นที่ ป 2542

พื้นที่ที่ไมไดจําแนก
29.45% พ้ืนทีเ่พ่ือการ

เกษตร
39.88%

พื้นที่ปาไม
30.67%

ที่มา : สํ านักงานปาไมจังหวัด,  สํ านักงานเกษตรจังหวัด
แผนภูมิแสดงการถือครองท่ีดินทางการเกษตร ป 2538

กรรมสิทธ์ิตนเอง
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ไดทําฟร ี14.34% ขายฝาก 0.08%
รับจํานอง 0.53%

รับขายฝาก 0.04%

จํานองผูอ่ืน 6.15%
เชาผูอื่น 1.24%

ที่มา :  สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 2 จังหวัดนครพนม



แผนภูมิแสดงการออกเอกสารสิทธิ ป 2542

น.ส.3ก 
33.70%

น.ส.3
9.48%

ใบจอง
6.25%

โฉนด
50.57%

ที่มา : สํ านักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร



พืชเศรษฐกิจของจังหวัด
พืชเศรษฐกจิท่ีสํ าคัญของจังหวัดมุกดาหาร ที่มีการเพาะปลูกมาก 3 ชนิด ไดแก
1. ออย จากสถิติการเพาะปลูก ป 2538-2542 พบวา ปริมาณผลผลิตมีแนวโนมลดลง กลาวคือ ในป 2542 ผลิต

ได 406,734 ตัน ลดลงจากป 2541 เปนจ ํานวน 17,266 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 4.07 โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกในป 2542 เปน
จ ํานวน 90,295 ไร เพิ่มขึ้นจากป 2541 เปนจ ํานวน 31,504 ไร หรือคิดเปนรอยละ 53.59

2. มนัสํ าปะหลัง จากสถิติการเพาะปลูกป 2538-2542 พบวา ปริมาณผลผลิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน แต ในป 2542
ลดลง กลาวคอื ในป 2542 ผลิตไดจ ํานวน 159,462 ตัน ลดลงจากป 2541 เปนจ ํานวน 139,538 ตัน หรือคิดเปนรอยละ
46.67 โดยมเีน้ือท่ีเพาะปลูก ในป 2542 เปนจ ํานวน 91,370 ไร ลดลงจากป 2541 เปนจ ํานวน 48,100 ไรหรือคิดเปนรอย
ละ 34.49

3. ขาวนาป(ขาวเหนียว) จากสถิติการเพาะปลูก ป 2538-2542 พบวา ปริมาณผลผลิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน กลาว
คอื ในป 2542 ผลิตไดจ ํานวน 183,008 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2541 เปนจ ํานวน 5,008 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 2.81 โดยมีเนื้อ
ท่ีเพาะปลูก ในป 2542 เปนจ ํานวน 446,360 ไร ลดลงจากป 2541 เปนจ ํานวน 10,334 ไร หรือคิดเปนรอยละ 2.26

ที่มา : สํ านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

แผนภมิูแสดงผลผลติออย ป 2538-2542
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ที่มา : สํ านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

แผนภูมิแสดงเน้ือท่ีเพาะปลูกออย ป 2538-2542
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สหกรณ 
   ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม  2542 จังหวัดมุกดาหาร มีสหกรณท้ังส้ิน 46 สหกรณ สมาชกิ 52,382 คน เปนสหกรณ

ภาคเกษตร 39 สหกรณ (84.78%) สมาชกิ 46,182 คน (88.16%) และเปนสหกรณนอกภาคการเกษตร 7 สหกรณ
(15.22%) สมาชิก 6,200 คน (11.84%) ซึ่งจํ าแนกตามประเภทโดยเรียงตามลํ าดับ ดังน้ี

     สหกรณภาคการเกษตร
     1. สหกรณการเกษตร 35 สหกรณ สมาชกิ 36,901 คน
     2. สหกรณการประมง  - สหกรณ สมาชกิ  -  คน
     3. สหกรณนิคม 4 สหกรณ สมาชกิ 9,281 คน

     สหกรณนอกภาคเกษตร
     1. สหกรณออมทรัพย 6 สหกรณ สมาชกิ 5,895 คน
     2. สหกรณรานคา - สหกรณ  สมาชกิ  - คน
     3. สหกรณบริการ  1  สหกรณ สมาชกิ 305  คน

      การรวมกลุมและแหลงเงินทุนในทองถ่ิน
          กระทรวงมหาดไทยมุงพัฒนาชนบท เพื่อยกฐานะเศรษฐกิจของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

โดยสงเสริมการใชแหลงเงินทุนในทองถิ่น สํ าหรับการประกอบอาชีพ พัฒนาการลงทุน การผลิตและการตลาด ตลอดจน
การบริหารการจัดการเชิงธุรกิจในหมูบาน โดยการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกัน ซึ่งไดดํ าเนินการในจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้ ขอ
มูลเดือนมกราคม 2542)

    1. จัดตั้งกลุมอาชีพ 517 กลุม สมาชกิ 9,715 คน
        - กลุมอาชีพเยาวชน 101 กลุม สมาชกิ 1,826 คน
        - กลุมอาชีพสตรี 177 กลุม สมาชกิ 2,769 คน
        - กลุมอาชีพท่ัวไป 239 กลุม สมาชกิ 5,120 คน
   2. จัดตั้งกลุมออมทรัพย 155 กลุม สมาชกิ 11,081 คน เงนิสะสม 15,443,397 บาท
   3. จัดตั้งศูนยสาธิตการตลาดในเขตตํ าบล 15 แหง
   4. จัดตั้งยุงฉาง 6 แหง
   5. จัดตั้งธนาคารขาว 192  แหง

ที่มา :      1. สํ านักงานสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
2. สํ านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร



 ถนน
             ในป พ.ศ.2542 จังหวัดมุกดาหาร มีระยะทางถนนที่กอสรางแลวเสร็จ ที่อยูในความรับผิดชอบของ สํ านักงานเรง
รัดพัฒนาชนบทและกรมโยธาธกิาร  รวมทั้งสิ้น 772.015 กม. เปนถนนในความรับผิดชอบของสํ านักงานเรงรัดพัฒนา
ชนบท 571.604 กม. และกรมโยธาธิการ 200.411 กม. ถนนดังกลาวสวนใหญเปนถนนลาดยาง 373.172 กม. (48.34%)
นอกน้ันเปนถนนลูกรัง 344.763 กม. (44.66%) และคอนกรีต 58.08 กม. (7.00%)

ตารางที่ 1 แสดงระยะทางถนนของจังหวัด จํ าแนกตามหนวยงานรับผิดชอบและประเภทผิวจราจร
รายละเอียด กม. %
ระยะทางถนนที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 571.604 100
ลูกรัง 342.000 59.83
ลาดยาง 228.213 39.93
คอนกรีต 1.391 0.24
ระยะทางถนนที่อยูในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการ 200.411 100
ลูกรัง 2.763 1.38
ลาดยาง 144.959 72.33
คอนกรีต 52.689 26.29
รวมระยะทางถนนทั้งหมด(สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทและกรมโยธาธิการ) 772.015 100
ลูกรัง 344.763 44.66
ลาดยาง 373.172 48.34
คอนกรีต 54.080 7.00

ที่มา : สํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัดมุกดาหาร , สํ านักงานโยธาธิการจังหวัดมุกดาหาร



แหลงนํ้ า
1. น้ํ าอุปโภคบริโภค

ป 2542 จงัหวดัมกุดาหาร มีประชากรในเขตเมือง (4 เทศบาล) 50,262 คน และในเขตชนบท 282,773 คน มี
ความตองการน้ํ ากนิน้ํ าใชในเขตเมืองและชนบท ประมาณ 10,303,710  ลิตร และ 14,138,650 ลิตร ตามลํ าดับ

2. น้ํ าเพื่อการเกษตร
 แหลงน้ํ าทีป่ระชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ใชเพื่อการเกษตร ประกอบดวย บอบาดาลสวนตัว 1,332 บอ บอ

บาดาลสาธารณะ 2,080 บอ (จากขอมูล กชช.2ค ป 2539) และบอท่ีมีเคร่ืองสูบน้ํ า 3 แหง สระ 1,235 แหง ฝายสวนตัว
678 แหง และคลองชลประทานสงน้ํ า 19 แหง ซึ่งประชาชนมีการใชประโยชนจากแหลงนํ ้าเหลานี้ในฤดูแลง 5,123 ครัว
เรือน ในพ้ืนท่ี 31,030 ไร (จากขอมูลแหลงนํ ้าระดับหมูบาน ป 2535 กองประสานการพัฒนาชนบท ศสช.)
3. ระบบน้ํ าประปา

3.1 จงัหวดัมกุดาหาร มีจ ํานวนหมูบานที่มีนํ้ าประปาใช 272 หมูบาน ไมมีน้ํ าประปาใช 162 หมูบาน   คิดเปน
รอยละ 62.7, 37.3 ของหมูบานทั้งหมด ตามลํ าดับ (จากขอมูล กชช.2ค ป 2539)

3.2 ประปาในเขตเมือง(การประปาสวนภูมภิาคจังหวัดมุกดาหาร) ป 2542 จงัหวดัมุกดาหาร  มีจ ํานวนที่ท ําการ
ประปา 4  แหง ซึ่งจ ําหนายน้ํ าในเขตเทศบาล 4 เขต จํ านวนประชากร 50,262 คน  มีผูใชนํ้ า 50,262 ราย ปริมาณน้ํ าผลิต
2,368,028  ลบ.ม. ปริมาณน้ํ าจํ าหนาย 1,726,932 ลบ.ม. และปริมาณน้ํ าสูญเสีย รอยละ 27.07%
4. แหลงน้ํ าตามธรรมชาติ (ขอมูลแหลงน้ํ าระดับหมูบาน ป 2535 กองประสานการพัฒนาชนบท สศช.)

จงัหวดัมกุดาหาร มีแหลงนํ ้าธรรมชาติที่สํ าคัญ คือ แมนํ ้าโขง แมนํ ้าชี มีแมนํ้ า หวย ลํ าธาร คลอง 368 สาย ซึ่งใน
จ ํานวนน้ี มทีีใ่ชงานไดในฤดูแลง 325 สาย มีหนอง บึง 175 แหง ที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง 161 แหง มีนํ ้าพ ุน้ํ าซับ 25
แหง ที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง 24 แหง และอ่ืนๆ 1 แหง
5. แหลงน้ํ าชลประทาน

แหลงน้ํ าชลประทานที่มีอยูภายในจังหวัด ประกอบดวยแหลงนํ ้าตามโครงการขนาดใหญและขนาดกลาง โครง
การอันเน่ืองมาจากพระราชด ําริ โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน และโครงการขนาดเล็ก ท่ีสรางเสร็จแลวถึงส้ินป
งบประมาณ 2542 รวม 103 โครงการ สามารถเก็บกักนํ ้าได 105.42 ลาน ลบ.ม. และมีพื้นที่ที่ไดรับประโยชนจากโครงการ
90,105 ไร หรือรอยละ 11.33 ของพื้นที่ถือครองทางการเกษตรของจังหวัด 795,880 ไร ในป 2541
6. สถานีสูบน้ํ าดวยไฟฟา

จนถึงส้ินปงบประมาณ 2542 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงงาน ไดด ําเนินการจัดตั้งสถานีสูบนํ ้าดวยไฟฟา ใน
จงัหวดัมกุดาหารแลว จํ านวน 30 สถานี พื้นที่โครงการ 70,900 ไร  เพ่ือประโยชนในดานเกษตรกรรม และขจัดปญหาความ
แหงแลงของพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน
7. สรุปพ้ืนท่ีและจํ านวนราษฎรที่ประสบปญหาภัยแลง ป 2542

ป 2542 จงัหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยแลง 278 หมูบาน 51 ตํ าบล 7 อํ าเภอ/กิ่งอํ าเภอ และมีราษฎรเดือด
รอน 150,608 คน 29,588 ครอบครัว (ขอมูล ณ พฤษภาคม 2542)



ตารางแสดงโครงการชลประทานของจังหวัดที่สรางเสร็จแลวถึงสิ้นปงบประมาณ 2542
จํานวนโครงการ เก็บกักน้ํา พ้ืนท่ีชลประทาน ไดรับ คิดเปนรอยละของพ้ืนท่ี

โครงการ (ลาน ม.3 ) ประโยชน (ไร) ถือครองทางการเกษตร
1.ขนาดใหญและขนาดกลาง 8 54.6 33,825 4.25
2.อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 7 24.52 8,400 1.06
3.หมูบานปองกันตนเองชายแดน 2 1.75 1,650 0.21
4.ขนาดเล็ก 86 24.55 46,230 5.81
รวม 103 105.42 90,105 11.33

ท่ีมา : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หมายเหต ุ: พื้นที่ถือครองทางการเกษตรเปนขอมูลป 2542( 795,880 ไร)

ตารางที่ 3 แสดงท่ีต้ังและสถานีสูบน้ํ าดวยไฟฟาของจังหวัดสะสมถึงป 2542
ลําดบัท่ี ชื่อสถานี แหลงนํ้า ตําบล อําเภอ พ้ืนท่ีโครงการ(ไร)
1 บางทรายใหญเหนือ โขง บางทรายใหญ เมือง 2,500
2 บางทรายใหญใต โขง บางทรายใหญ เมือง 3,200
3 นาโปกลาง โขง ในเมือง เมอืง 2,300
4 บางทรายนอย โขง บางทรายนอย หวานใหญ 3,000
5 หวานใหญ โขง หวานใหญ หวานใหญ 2,800
6 ดอนตาล โขง ดอนตาล ดอนตาล 3,700
7 ทาไค โขง นาสีนวน เมือง 2,800
8 นาสีนวน โขง นาสีนวน เมือง 3,000
9 โพธ์ิไทร โขง โพธ์ิไทร ดอนตาล 3,200
10 โปงขาม โขง โปงขาม หวานใหญ 3,000
11 คําผักหนอก โขง บางทรายใหญ เมือง 2,000
12 ดงเย็น หวยบังอี่ ดงเย็น เมือง 2,000
13 โคก โขง โพธ์ิไทร ดอนตาล 2,500
14 นาโพธ์ิ โขง โพธ์ิไทร ดอนตาล 3,500
15 สองคอน โขง โปงขาม หวานใหญ 2,500



ลําดบัท่ี ชื่อสถานี แหลงนํ้า ตําบล อําเภอ พ้ืนท่ีโครงการ (ไร)
16 สมปอย โขง นาสีนวน เมือง 2,800
17 ดอนมวย โขง บางทรายใหญ เมือง 1,200
18 ชะโนด โขง ชะโนด หวานใหญ 2,800
19 นาหวยกอก โขง ดอนตาล ดอนตาล 2,500
20 โนนสีทอง โขง ดอนตาล ดอนตาล 2,800
21 นาตาล โขง ดอนตาล ดอนตาล 1,000
22 หวานนอย โขง หวานใหญ หวานใหญ 1,000
23 ดอนมวง โขง หวานใหญ หวานใหญ 3,000
24 ตาลใหม โขง ดอนตาล ดอนตาล 3,000
25 นาสะโน โขง โพธ์ิไทร ดอนตาล 1,500
26 หนองหลม โขง โพธ์ิไทร ดอนตาล 1,000
27 ผักคยา โขง บางทรายนอย หวานใหญ 1,800
28 ตาลรุง โขง ดอนตาล ดอนตาล 1,500
29 สมสะอาด โขง ปงขาม หวานใหญ 1,500
30 แกง หวยบางทราย คาํปาหลาย เมือง 1,500

ที่มา :   ศนูยบรกิารโครงการสูบนํ้ าดวยไฟฟาจังหวัดมุกดาหาร



การไฟฟา
จังหวัดมุกดาหาร มีจ ํานวนการไฟฟาทั้งหมด 8 แหง กระแสไฟฟาท่ีใชท้ังส้ิน 6,356,238.15 หนวย และมี

จํ านวนผูใชไฟฟาทั้งสิ้น 58,959 ราย

ตารางแสดงไฟฟา  ปงบประมาณ 2542
         อําเภอ จํานวนผูใชไฟฟา หนวยจําหนวยไฟฟา (กว.ชม.) จํานวนการไฟฟา(แหง)
1. อ.เมือง 22,420 3,763,261.49 1
2. อ.ดอนตาล 7,206 535,006.48 1
3. อ.นิคมคําสรอย 7,158 547,352.80 1
4. อ.คําชะอี 8,188 546,417.49 1
5. อ.หวานใหญ 3,917 332,903.45 1
6. อ.ดงหลวง 5,388 335,285.74 2
7. อ.หนองสูง 4,679 296,010.70 1

รวม 58,956 6,356,238.15 8
ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร



โทรศัพท
จังหวัดมุกดาหาร ในป 2542 มีจ ํานวนเลขหมายโทรศัพททั้งสิ้น 5,853 เลขหมาย เปนเลขหมายที่มีผูเชา 4,093 เลขหมาย

ในจ ํานวนน้ี บาน เปนประเภทของผูเชาที่เชาเลขหมายมากที่สุด รองลงมา ไดแก สาธารณะ ธุรกิจ  ราชการ  และ ท.ศ.ท.ตามลํ าดับ
และจํ านวนเลขหมายที่มีผูเชาตอประชากรพันคน คิดเปน อัตราสวน 24.47

ตาราง แสดงบริการโทรศัพทในจังหวัด ป 2538-2542

ป
จํานวน อัตราเพิ่ม รวม บาน สาธารณะ ธุรกิจ ราชการ ท.ศ.ท.

2538 2,944            - 2,922 1,750 156 563 352 101
2539 2,944 0.00 2,926 1,753 132 566 348 127
2540 3,145 16.00 3,038 1,755 275 548 350 110
2541 5,335 56.22 3,459 2,027 387 554 373 118
2542 5,853 9.71 4,093 2,264 687 599 414 129

            จํานวนและรอยละของเลขหมายที่มีผูเชา  จํานวนเลขหมายท่ีมี

ที่มา : กองสถิติและรายงาน องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย



แหลงทองเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร มีแหลงทองเที่ยวที่สํ าคัญ ดังนี้

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและศาสนสถาน
ไดแก หลวงพอใหญวดัภูดานแต ศาลเจาพอฟามุงเมือง พระเจาองคหลวง (วัดศรีมงคลใต) ศาลเจาแมสองนาง

พ่ีนอง โบสถวัดสองคอน วัดบรรพตคีรี
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม

ไดแก หอแกวมุกดาหาร ศูนยสินคาพื้นเมือง ตลาดอินโดจีน
แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ

ไดแก น้ํ าตกตาดโตน วนอุทยานภูหม ูถํ ้าฝามือแดง ภูมโนรมย อุทยานแหงชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ)
แกงกะเบา  แมนํ ้าโขง  ภูสีฐาน

แผนภูมิแสดง แหลงทองเที่ยวที่ส ําคัญของจังหวัด



อาชญากรรม
จากการพิจารณากลุมความผิดในคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญในรอบป  2542  ของจงัหวัดมุกดาหารมีคดีเกิดขึ้น

20  ราย  จับกุมได 9 ราย  คดิเปนอัตราคดีที่เกิดขึ้น 11.96  คดี  ตอประชากรแสนคน  สวนรายละเอียดของกลุมความผิดตางๆ
มีดังนี้

กลุมความผิด เกิด จบั อัตราคดี การจับกุม%
 - คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 20 9 11.96 45.00
 - คดีประทุษรายตอชีวิต  รางกาย เพศ 140 95 83.7 67.86
 - คดีประทุษรายตอทรัพย 188 94 112.4 50.00
 - คดีท่ีนาสนใจ 124 33 74.13 26.61
 - คดีท่ีรัฐเปนผูเสียหาย 0 2,081

แผนภูมแิสดงสถิติคดีอาชญากรรม ป 2542

ที่มา : ต ํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร       งานนโยบายและแผน
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ยาเสพติด
               ในป  2542  จงัหวดัมกุดาหาร  มีการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  1,600  คดี  และจับกุมผูตองหา
ได  1,547  คน  ประเภทยาเสพติดที่จับกุมไดมากที่สุด  คือ  แอมเฟตามีน ( 39.31 % ของคดีทั้งหมด)  รองลงมา  คือ สาร
ระเหย ( 31.25 % ของคดท้ัีงหมด) รายละเอียดสถิติการจับกุมคดียาเสพติดแตละประเภท  เรียงตามลํ าดับ  ดังนี้

ประเภท * คดี ผูตองหา
จํานวน รอยละ (คน)

1. แอมเฟตามีน 629 39.31 630
2. สารระเหย 500 31.25 520
3. กัญชาแหง 337 21.06 368
4. กัญชาสด 126 7.88 21
5. ฝน 8 0.5 8

รวม 1,600 100 1,547

* คด ีและ * ผูตองหา เปนคดีและจ ํานวนผูตอหา จํ าแนกตามชนิด ของกลางผลรวมจึงมมีากกวา จํ านวนคด ีและ
ผูตองหาท่ีกระทํ าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหมด เพราะใน 1 คดี ที่จับกุมได อาจจะมีชนิดของกลางหลาย
ประเภทท่ีจับได
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แอมเฟตามีน สารระเหย กัญชาแหง กัญชาสด   ฝ น
ท่ีมา : ตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
           งานนโยบายและแผน

จํานวนคดี

ผูตองหา

แผนภูมิแสดงสถิติคดีท่ีเกิดจากยาเสพติดและการจับกุมผูตองหา ป 2542



การศึกษา
ในป  2542  จงัหวดัมกุดาหาร  มีสถานศึกษารวมทั้งส้ิน  281  โรง  มีครู/อาจารย  3,714  คน  และ  นักเรียน

นิสิต  นักศึกษา  72,904  คน  อัตราสวน  ครู/อาจารย  ตอ  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  เปน  1: 20
จากขอมูล  จปฐ  ป  2542  พบวาจังหวัดมุกดาหาร  มีเด็กชายในชนบทครบเกณฑการศึกษาภาคบังคับ

28,063  คน  ไดเขาเรียน  28,043  คน  ( 99.9%) ซี่งไมผานเกณฑ  จปฐ  ที่ก ําหนดไว  ( ก ําหนด  100.0%) และมีเด็ก
จบการศกึษาภาคบังคบั  6,222  คน  ไดเรียนตอในระดับระดับมัธยมศึกษา  5,798  คน ( 93.2%)  ซึ่งไมผานเกณฑที่
ก ําหนดไว( ก ําหนด 98%)
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระดับการศึกษาของประชาชนท่ีมีการศึกษา ป 2538-2542



ศาสนา
ประชากรในจงัหวัดมุกดาหารนับถือศาสนาพุทธ มีจ ํานวนประมาณรอยละ 99.12 ของประชากรทั้ง

หมดจงึถอืไดวาประชาชนสวนใหญยึดถือหลักธรรมของพุทธศาสนาเปนแนวทางในการด ําเนินชีวติ แมจะมีพิธี
กรรมบางอยางที่มีแนวความคิดของศาสนาอื่นผสมอยูบาง

ในป 2542 จงัหวดัมุกดาหารมีพุทธศาสนิกชน 330,105 คน (รอยละ 99.12) จํ านวนวัด 318 วัด คริสต
ศาสนิกชน 2,930 คน (รอยละ 0.88) จํ านวนโบสถ   6  แหง

แผนภูมิแสดงจาํนวนศาสนกิชน ป 2542

0.88

99.12

ครสิต

พทุธ



ขนบธรรมเนียม  ประเพณ ี วัฒนธรรม  และการละเลนพื้นเมืองประจ ําจังหวัด
จงัหวดัมุกดาหาร  มีขนบธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรม และการละเลนพ้ืนเมืองท่ีสํ าคัญ  ท่ีนิยมปฏิบัติสืบทอด

ตอกันมาแตโบราณจนถึงปจจุบัน  คือ
1.  งานรวมเผาไทยมุกดาหาร  มะขามหวานชายโขง  จะจัดระหวางวันท่ี  9 –15  มกราคมทุกป  ประเพณีจัดขึ้น

เพ่ือประชาสมัพันธของดีของทองถิ่น  และสงเสริมการเดินทางทองเที่ยว  ในงานจะมีขบวนแหของผูคนที่แตงกายประจ ํา  8
เผา  คือ  ผูไทย  ยอ  ขา  กระโซ  กะเลิง  แสก และไทยอิสาน  นอกจากนี้ในงานก็แบงออกเปน  4  สวน  คือนิทรรศการ
(แสดงประวัติความเปนมาของเมืองมุกดาหาร  และวฒันธรรม  ประเพณี)  การสาธิตความเปนอยู ( เปนการจํ าลองหมู
บาน  8  เผา  สาธิตความเปนอยูและการละเลนพื้นเมือง)  การบันเทิงและมหรสพ(มีการประกวดธิดาเผาไทยมุกดาหาร)
การจดัตลาดนัดและประกวดมะขามหวาน

2.  ประเพณีการแขงเรือ  เปนประเพณีสืบทอดกันแตโบราณ  จัดข้ึนในลํ านํ ้าโขงชวงทศกาบออกพรรษาทุกปการ
แขงเรือแบงออกเปน  2  ประเภท  คือการแขงเรือเร็ว  และการแขงเรือมิตรภาพไทย-ลาว



การพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทยไดใหความสํ าคัญตอการพัฒนาชุมชน  เพื่อสงเสริมและยกระดับความเปนอยูของประชาชน ให

สูงขึน้ ท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการปกครอง  โดยใหการศึกษา  และพัฒนาขบวนการเรียนรูของประชาชน  พัฒนาองคกร
อาสาสมคัร  และผูนํ าทองถิ่น  พัฒนาระบบ  รูปแบบและวิธีพัฒนาชมุชน  ซึ่งไดดํ าเนินการในจังหวัดมุกดาหาร  ดังนี้

1.  จดัตัง้ศนูยพัฒนาเด็ก  84  แหง  มีเด็กเล็กที่เขารับการอบรมเลี้ยงด ู 3,389  คน  และเด็กที่ไดรับการพัฒนานอก
ศูนย  2,000 คน

2.  จัดต้ังศูนยเยาวชนตํ าบล  52  แหง  สมาชิกนอกระบบ  5,501  คน  ในระบบ  7,929  คน
3.  จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตางๆ  ดังนี้
      -  คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด     1   คณะ

                    -  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอํ าเภอ       7  คณะ
                    - คณะกรรมการพัฒนาสตรีต ําบล        52 คณะ
                   - คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน     479 คณะ
               4.  จัดใหมีอาสาสมัคร  โดยมีผูนํ าอาสาพัฒนาชุมชน  104 คน และอาสาพัฒนาชุมชน  958 คน
               5. ตั้งศูนยขอมูลระดับอํ าเภอ จํ านวน 7 อํ าเภอ และศูนยขอมูลระดับตํ าบล  52  แหง



การสาธารณสุข
               ในป 2542 จังหวัดมุกดาหาร  มีจ ํานวนสถานพยาบาลแผนปจจุบัน ที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืนทั้งสิ้น 8 แหง มี
จํ านวน 440 เตียง ในจํ านวนน้ีเปนสถานพยาบาล ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท้ังส้ิน 7 แหง มีจ ํานวนเตียง 290 เตียง
เอกชน 1 แหง  150 เตียง
               สวนบุคลากรทางสาธารณสุขท่ีสํ าคัญ  คือ  แพทยและพยาบาลน้ัน  มีจ ํานวนแพทย 41 คน  คิดเปนอัตราสวน
แพทย : ประชากร เทากับ 1 : 8,123
               สํ าหรับพยาบาล  เปนพยาบาลวิชาชีพ 270 คน พยาบาลเทคนิค 185 คน รวมเปน 455 คน คิดเปนอัตราสวน
พยาบาล : ประชากร เทากับ 1 : 732
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับหมูบาน

                    ผลการพัฒนาชนบท ป 2542 จากขอมูล กชช.2ค. แสดงวา คุณภาพชีวิตในระดับหมูบานของจังหวัด
มุกดาหารอยูในระดับ “กาวหนา” ทั้งจังหวัดมีหมูบานชนบท 496 หมูบาน สวนใหญเปนหมูบานกาวหนา และพัฒนาปาน
กลาง 493 หมูบาน (รอยละ 99.40 ของหมูบานชนบท) เปนหมูบานกาวหนา (หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3) 358 หมูบาน
(รอยละ 72.18 ) หมูบานพัฒนาปานกลาง (หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2) 135 หมูบาน (รอยละ 27.22 ) และหมูบานลา
หลัง (หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1) 3 หมูบาน (รอยละ 0.60)

แผนภูมิแสดงการจํ าแนกหมูบานตามคุณภาพชีวิต ป 2542(กชช.2ค)

หมูบานเรงรัด
พัฒนาอันดับ 3

(358) 
72.18%

หมูบานเรงรัด
พัฒนาอันดับ 2

(135) 
27.22%

หมูบานเรงรัด
พัฒนาอันดับ 1

(3) 
0.60%



ความจํ าเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
               จากผลการสํ ารวจขอมูล จปฐ. ของจังหวัดมุกดาหาร ในป 2542 หมวดสุขภาพดี มีบานอาศัยและศึกษาถวนทั่ว
ซึ่งก ําหนด   ตัวชี้วัดได   24  ตัวชี้วัด   พบวาตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายและมีคารอยละที่ผานเกณฑตามที่ก ําหนดใน ป 2542

มี  17 ตัวชี้วัด และยังไมบรรลุเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด
สํ าหรับตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายมากที่สุด คือ  เด็กไมไดเรียนตอมัธยมไดรับการฝกอาชีพ (40.4%) เกณฑ

ก ําหนด 80%) ตํ่ ากวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 39.60 และตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายนอยที่สุด คือ เด็กอายุครบเกณฑ
ไดเขาเรียนภาคบังคับเด็ก 6-12 ป ไดรับวัคชีนครบ (99.9%เกณฑก ําหนด 100%) ตํ่ ากวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 0.10%

ตารางแสดงขอมูลความจํ าเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2542

ตัวช้ีวัด จปฐ. ไมผานเกณฑ ไมผานเกณฑ เปาหมาย ผล
รอยละ รอยละ  ป 2544 รอยละ

หมวดท่ี 1 สุขภาพดี
1. หญงิตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 1 99.0 80 /
2.หญงิตั้งครรภไดรับการทําคลอดดูแลหลังคลอด 1.2 98.8 95 /
3.เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนักไมต่ํากวา2,500กรมั 2.6 97.4 93 /
4.เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางนอย 4 เดือนแรก 15.7 84.3 30 /
5.เด็กตํ่ากวา 1 ปไดรับวัคซีนครบ 0.2 99.8 95 /
6.เด็กแรกเกิดถึง 5 ป มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ 7.3 92.7 80 /
7. เด็ก6-15 ป มีการเจริญเติตโตตามเกณฑ 2.6 97.4 90 /
8. เด็ก6-12 ป ไดรับวัคซีนครบ 0.1 99.9 100 x
9. ครวัเรอืนไมกินเน้ือสัตวท่ีไมทําใหสุกดวยความรอ 34.2 65.8 90 x
10. ครัวเรือนบริโภคเกลือไอโอดีน 12.6 87.4 60 /
11. ครัวเรือนกินอาหารควบคุม มาตรฐาน อย. 3.6 96.4 85 /
12. ครัวเรือนมีความรูในการใชยา 8.8 91.2 60 /
หมวดท่ี 2 มีบานอาศัย
13. ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยคงทน 5 ป 2.6 97.4 95 /
14. ครัวเรือนมีและใชสวมถูกหลักสุขาภิบาล 1.5 98.5 95 /
15. ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดบรโิภคเพยีงพอ 12.6 87.4 95 x
16. ครัวเรือนจัดบานเรือนถูกสุขลักษณะ 15.8 84.2 60  /
17. ครวัเรอืนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 4.3 95.7 95 /
หมวดท่ี 3 การศึกษาถวนท่ัว
18. เด็ก 2-5 ป ไดรับบริการเลี้ยงดู 3 97 90 /
19. เด็กอายุครบเกณฑไดเขาเรียนภาคบังคับ 0.1 99.9 100 x
20. เด็กจบภาคบังคับไดเรียนตอระดับมัธยมฯ 6.8 93.2 98 x
21. เด็กไมไดเรียนตอมัธยมไดรับการฝกวิชาชีพ 59.6 40.4 80 x
22. คน14-50 ปอานและเขียนภาษาไทยได 2.4 97.6 99 x
23. ครัวเรือนไดรับรูขอมูลขาวสารสัปดาหละ 3 ครั้ง 1 99 95 /
24. ครัวเรือนมีความรูเรื่องโรคเอดส 1.8 98.2 80  /

ผลการสํารวจ (รายตัวช้ีวัด) เทียบเปาหมาย



คณะผูจัดทํ า
ท่ีปรึกษา
นายประเสริฐ โยธีพิทักษ ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
นายประมูล เศวตธรรม รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
นายประมูล เพชรสวาง รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
คณะทํ างาน
นายอภัย แกวมรินทร หัวหนาสํ านักงานจังหวัดมุกดาหาร
นายอนุพงษ เน่ืองจํ านง รักษาการในต ําแหนง หัวหนาฝายขอมูลและติดตาม

ประเมินผล
นางอุบลวรรณ โสมรักษ เจาหนาท่ีวเิคราะหนโยบายและแผน 5
วาที ่ร.ต.นิคม ลูนเพ็ง เจาหนาท่ีวเิคราะหนโยบายและแผน 4
พิมพ/ตรวจราง
วาที ่ร.ต. นิคม ลุนเพ็ง เจาหนาท่ีวเิคราะหนโยบายและแผน 4
นางสุวิมล เทพรังศิริกุล เจาหนาที่บันทึกขอมูล 4
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