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สิบธํ ารงเผาพงศพุทธันดรจากจ ําปาศรีนคร  เปนมหาสารคาม



ท่ีต้ังและอาณาเขต
        จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยหางจากกรุงเทพฯ 470 กม. มีเนื้อที่
ประมาณ 5,291.683 ตร.กม. หรือประมาณ 3,307,302  ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
          ทิศเหนือติดตอกับ จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดขอนแกน
          ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดสุรินทร และจังหวัดบุรีรัมย
          ทิศตะวันออกติดตอกับ จังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ
          ทิศตะวันตกติดตอกับ จังหวัดขอนแกน และจังหวัดบุรีรัมย

แผนท่ีแสดงท่ีต้ังและอาณาเขต



หนวยการปกครอง
การปกครองแบงออกเปน 11 อํ าเภอ  2 กิ่งอํ าเภอ  133 ตํ าบล  1,874 หมูบาน  1 เทศบาลเมือง  และ

10! เทศบาลต ําบล  และ อบต. 132 แหง
อําเภอ / กิ่งอําเภอ
1. อําเภอเมืองมหาสารคาม 2. อําเภอกันทรวิชัย 3. อําเภอโกสุมพิสัย 4. อําเภอเชียงยืน
5. อําเภอนาเชือก 6. อําเภอบรบือ 7. อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 8. อําเภอวาปปทุม
9. อําเภอนาดูน 10. อําเภอแกดํา 11. อําเภอยางสีสุราช 12. กิ่งอําเภอกุดรัง
13. กิ่งอําเภอชื่นชม
เทศบาลเมือง
1. เทศบาลเมืองมหาสารคาม
เทศบาลตําบล
1. เทศบาลตําบลแวงนาง 2. เทศบาลตําบลหัวขวาง 3. เทศบาลตําบลหนองแสง  4. เทศบาลตําบลแกดํา
5. เทศบาลตําบลนาเชือก 6. เทศบาลตําบลบรบือ 7. เทศบาลตําบลพยัคฆภูมิพิสัย 8. เทศบาลตําบลโคกพระ
9. เทศบาลตําบลนาดูน 10. เทศบาลตําบลเชียงยืน



ฝน
            ปริมาณน้ํ าฝนของจังหวัดมหาสารคาม ระหวางป 2537 ถึง 2542 จะอยูในชวง 1,089.6 มม. ถึง
1,501.0 มม. ฝนตกมากที่สุดในป 2539 วัดได 1,501.0 มม.  จํ านวนวันฝนตก 116 วัน  สวนฝนตกนอย
ท่ีสุดในป 2540 วัดได 1,089.6 มม. จํ านวนวันฝนตก 100 วัน

ตารางแสดงปริมาณนํ ้าฝนและจ ํานวนวันท่ีฝนตก ป 2537 – 2542

ป พ.ศ. ปริมาณน้ําฝน จาํนวนวนัท่ีฝนตก
2537 1,245.7        94
2538 1,227.6        108
2539 1,501.0        116
2540 1,089.6        100
2541 1,160.0        103
2542 1,348.5        115

แผนภูมิแสดงปริมาณนํ้าฝนและจํานวนวันที่ฝนตก ป 2537-2542
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ที่มา :  กองภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา



อุณหภูมิ
            ในชวงระหวางป 2537 ถึง 2542 จังหวัดมหาสารคาม มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดป มีคาอยูในชวง 26.6
องศาเซลเซียส ถึง 28.95 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่ าสุดอยูในชวง 5.3 องศาเซลเซียส ถึง 12.8 องศาเซลเซียส
โดยอุณหภูมิต่ํ าที่สุดวัดได  5.3 องศาเซลเซียล เมื่อป 2542 และอุณหภูมิสูงสุดอยูในชวง 39.0 องศาเซลเซียส ถึง
42 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดวัดได 42 องศาเซลเซียส เมื่อป 2541

ป พ.ศ. อุณหภูมิต่ําสุด อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉล่ีย
2537 12.0 40.0 27.1
2538 9.4 40.5 27.1
2539 9.5 41.5 26.6
2540 11.5 39.0 27.2
2541 12.8 42.0 29.0
2542 5.3 40.6 26.8
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ที่มา :กองภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

 แผนภูมิแสดงอุณหภูมิตํ่าสุด สูงสุด และเฉลี่ย ป 2537 - 2542

อุณหภูมิตํ่าสุด
อุณหภูมิสูงสุด
อุณหภูมิเฉลี่ย



ปาไม
            ในป 2528 จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่ปาไม 51,250 ไร หรือประมาณ 1.55% ของเนื้อที่ทั้งหมดของ
จังหวัด เนื้อที่ปาถูกบุกรุกทํ าลายไปเรื่อย ๆ จนเหลือ 20,625 ไร ในป 2541 หรือประมาณ 0.62% ของเนื้อที่ทั้ง
หมดของจังหวัด ปาไมสวนมากจะอยูบริเวณบรบือ นาเชือก นาดูน และวาปปทุม เปนปาเบญจพรรณ ที่เรียกวา
"ปาโคก" ในป 2543 มีปาสงวนแหงชาต ิ10 แหง มีวนอุทยาน 2 แหง คือ วนอุทยานโกสัมพ ีวนอุทยานชีหลง มี
สวนรุกขชาติ 2 แหง คือ สวนรุกขชาติพุทธมณฑล สวนรุกขชาติ ทาสองคอน

แผนภูมิแสดง เน้ือท่ีปาไม ป 2528 - 2541
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ประชากรจังหวัดมหาสารคาม
ประชากร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 รวมทั้งสิ้น 940,402 คน เปนชาย 467,815 คน หญิง 472,587

คน สํ าหรับอํ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดแก อํ าเภอโกสุมพิสัย มีจ ํานวน 121,801 คน รองลงมาไดแกอ ําเภอ
วาปปทุม มีจ ํานวน 114,584 คน และอํ าเภอบรบือ มีจ ํานวน 108,723 คน สํ าหรับอํ าเภอที่มีความหนาแนนของ
ประชากรมากที่สุด คืออํ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  211.60 คน/ตร.กม. รองลงมาไดแก อํ าเภอกันทรวิชัย 200.39 คน/
ตร.กม. อํ าเภออกด ํา 194.72 คน/ตร.กม. นอกจากนี้ประชากรของจังหวัด ยังสามารถแยกออกเปนวัยตางๆ และ
คิดเปนรอยละของประชากรรวม* ทั้งหมดของจังหวัด ดังนี้

มหาสารคาม
วัยเด็ก (0 - 12 ป) ชาย 87,395 คน หญิง 83,018 คน

รวม 170,413 คน         คิดเปนรอยละ  18.48
 วัยการศึกษาภาคบังคับ (8 - 15 ป) ชาย 57,973 คน หญิง 54,973 คน

รวม 112,946 คน         คิดเปนรอยละ 12.25
 วัยเยาวชน (15 - 24 ป) ชาย 83,378 คน หญิง 82,292 คน

รวม 165,670 คน         คิดเปนรอยละ  17.89
 วัยเจริญพันธุ (15 - 49 ป) ชาย 337,266 คน หญิง 227,513 คน

รวม 564,779 คน         คิดเปนรอยละ  74.14
 วัยแรงงาน (13 - 60 ป) ชาย 397,391 คน หญิง 285,998 คน

รวม 683,389 คน         คิดเปนรอยละ  73.56
 วัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) ชาย 32,479 คน หญิง 41,905 คน

รวม 74,384 คน         คิดเปนรอยละ    8.07
อัตราสวนการเปนภาระ  รอยละ 35.81

ที่มา :สํ านักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
หมายเหต:ุ *จํ านวนประชากรในท่ีน้ีไมรวมประชากรสัญชาตไิทยท่ีไมระบุปเกิดทางจันทรคติ และไมรวม

     ประชากรที่ไมใชสัญชาติไทย



โครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาค และทองถ่ินในจังหวัด
       การจัดองคกรราชการบริหารสวนภูมิภาค มีหนวยราชการที่อยูในความควบคุมดูแล ของผูวาราชการจังหวัด คือ
สวนราชการตาง ๆ ในระดับจังหวัด อํ าเภอ ตํ าบล และหมูบาน
    สวนราชการในระดับจังหวัดเปนหนวยงาน 2 ลักษณะคือ หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคประจ ําจังหวัด และ
หนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง)
    หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคประจ ําจังหวัดของจังหวัดมหาสารคาม มีทั้งสิ้น 34 หนวยงาน  สังกัดกระทรวง
มหาดไทย 8 หนวยงาน และสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ อีก 26 หนวยงาน
   สวนหนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัดมีท้ังส้ิน 27 หนวยงาน เปนหนวยงานท่ีสังกัดกระทรวง ทบวง กรม
อ่ืน ๆ ท้ังส้ิน 25 หนวยงาน หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 1 หนวยงาน และหนวยงานอิสระ 1 หนวยงาน

   สวนการจัดองคกรราชการบริหารสวนทองถิ่น มี 3 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวดั  เทศบาล  และองคการ
บริหารสวนต ําบล

แผนผังแสดงโครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาคและทองถ่ินในจังหวัด

 ราชการในจังหวัด สวนราชการ สวนราชการ ราชการบริหาร
ท่ีขึ้นตรงตอสวนกลาง ระดับจังหวัด                               ระดับอําเภอ สวนทองถิ่น

สังกัดกระทรวงมหาดไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทย
1) ศูนยปฎิบัติการเจาะบอนํ้าบาดาล 1) สํานักงานจังหวัด 1)  11  อําเภอ          1) องคการบริหารสวนจังหวัด1 แหง
    มหาสารคาม 2) ท่ีทําการปกครองจังหวัด 2)  2  ก่ิงอําเภอ        2) เทศบาล  11   แหง
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น 3) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด   3) 133  ตําบล           นคร    -     แหง     
1) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 4) สํานักงานท่ีดินจังหวัด       4)  1,874  หมูบาน    เมือง  1    แหง   
2) สถานีประมงน้ําจืด 5) สํานักงานโยธาธกิารจังหวัด  ตําบล 10 แหง
3) โครงการชลประทาน 6) เรือนจําจังหวัด   3) องคการบริหารสวนตําบล
4) สถานีบํารุงพันธุสัตว 7) สํานักงานเรงรดัพัฒนาชนบทจังหวัด  132  แหง     
5) สถานีพัฒนาท่ีดิน 8) สํานักงานผังเมืองจังหวัด



 ราชการในจังหวัด สวนราชการ สวนราชการ ราชการบริหาร
ท่ีขึ้นตรงตอสวนกลาง                            ระดับจังหวัด                       ระดับอําเภอ สวนทองถิ่น

สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น สงักัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น
6) สถานีทดลองพืชไร                  1) ท่ีทําการสัสดีจังหวัด 
7) สถานีพืชอาหารสัตว 2) สํานักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด
8) ศูนยสงเสริมการเพาะชํากลาไมและ 3) สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
    ปลกูปาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ     แรงงานจังหวัด
9) แขวงการทาง 4) สํานักงานจัดหางานจังหวัด
10) ศูนยสรางทาง 5) สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด
11) สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม 6) สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
12) สนง.การประถมศึกษา 7) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
13) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 8) สํานักงานเกษตรจังหวัด
14) สนง.สามัญศึกษา 9) สํานักงานสหกรณจังหวัด
15) สถาบันราชภัฎ 10) สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
16) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 11) สํานักงานปาไมจังหวัด
17) ศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา12) สํานักงานประมงจังหวัด
18) สนง.คุมประพฤติ 13) สํานักงานปฎิรูปท่ีดินจังหวัด
19) สนง.บังคับคดี 14) สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด



 ราชการในจังหวัด สวนราชการ สวนราชการ ราชการบริหาร
ท่ีขึ้นตรงตอสวนกลาง                      ระดับจังหวัด                    ระดับอําเภอ สวนทองถิ่น

สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น
20) สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย15) สํานักงานคลังจังหวัด
21) สนง.ประกันภัย 16) สํานักงานสรรพากรจังหวัด
22) สนง.การคาภายใน 17) สํานักงานสรรพสามิตจังหวัด
23) สนง.ทะเบียนการคา 18) สํานักงานธนารักษจังหวัด
24) โรงพยาบาลมหาสารคาม 19) สํานักงานขนสงจังหวัด
25) ศาลจังหวัด 20) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนวยงานอสิระ 21) สํานักงานพาณชิยจังหวัด
1) สนง.อัยการจังหวัด 22) สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด

23) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
24) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
25) สํานักงานสถิติจังหวัด
26) ตํารวจภูธรจังหวัด



การเลือกตั้ง
       จังหวัดมหาสารคาม มีสถิติการเลือกตั้ง 4 ประเภท คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด สมาชกิสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบล ดังนี้
       การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (17 พฤศจิกายน 2539) มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง คือ รอยละ
64.07 เปนอันดับท่ี 39 ของประเทศ มีบัตรเสีย รอยละ 1.58
       การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (พ.ศ.2543) มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง คือ
รอยละ 59.61 เปนอันดับท่ี 23  ของประเทศ มีบัตรเสีย รอยละ 2.12
      การเลือกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล (พ.ศ.2538) มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง คือรอยละ 58.11 เปนอันดับ
ท่ี 30 ของประเทศ มีบัตรเสีย รอยละ 6.38
     การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนต ําบล (11 พฤษภาคม 2540) มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง
คือ รอยละ 66.50 เปนอันดับท่ี 19 ของประเทศ มีบัตรเสีย รอยละ 1.45



แผนผังแสดงการเลือกต้ัง ส.ส. ส.จ. ส.ท. และสมาชิก อบต.
    การเลือกตั้ง

      สมาชิกสภาผูแทนราษฎร                 สมาชิกสภาจังหวัด              สมาชิกเทศบาล         สมาชิกสภา อบต.

พ.ศ.2516 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง พ.ศ.2523 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง พ.ศ.2523 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง พ.ศ.2539 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง
310,264 คน ผูมาใชสิทธิ 330,061 คน ผูมาใชสิทธิ 18,379 คน ผูมาใชสิทธิ 49,453 คน ผูมาใชสิทธิ
61.51 % (7) 52.59 % (2) 37.47 % (53) 63.95 % (13)
พ.ศ.2519 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง พ.ศ.2528 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง พ.ศ.2528 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง พ.ศ.2540 (11 พ.ค.40)ผูมี
328,316 คน ผูมาใชสิทธิ 355,240 คน ผูมาใชสิทธิ 20.592 คน ผูมาใชสิทธิ สิทธิเลือกตั้ง 466,393
56.47 % (10) 55.04 % (23) 46.84 % (47) คน ผูมาใชสิทธิ 66.50 %
พ.ศ.2522 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง พ.ศ.2533 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง พ.ศ.2533 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง (19)
339,426 คน ผูมาใชสิทธิ 420,507 คนผูมาใชสิทธิ 23,631 คนผูมาใชสิทธิ พ.ศ. 2542 กรณีจัดตั้ง
56.61 % (11) 68.94 % (5) 60.65 % (21) หมูบานใหม จํานวน 22
พ.ศ.2526 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง พ.ศ.2538 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง พ.ศ.2538 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง หมูบาน  พ.ศ. 2543 กรณี
352,187 คน ผูมาใชสิทธิ 577,191 คนผูมาใชสิทธิ 26,976 คนผูมาใชสิทธิ สภา อบต.ครบวาระจํานวน
64.50 % (14) 60.66 % (10) 58.11 % (30)
พ.ศ.2529 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง พ.ศ.2543 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง มิ.ย. 2543 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง
37,803 คน ผูมาใชสิทธิ 430,000 คน ผูมาใชสิทธิ 59,534 คน ผูมาใชสิทธิ
77.94 % (5) 59.61%  (23) 71.48% (10)
พ.ศ.2531 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง
341,450 คน ผูมาใชสิทธิ
90.20 % (8)
พ.ศ.2535 (22 มี.ค.35)ผูมี
สิทธิเลือกตั้ง 496,455 คน
ผูมาใชสิทธิ 65.81 % (21)
พ.ศ.2535 (13 ก.ย.35)ผูมี
สิทธิเลือกตั้ง 488,818 คน
ผูมาใชสิทธิ 69.49 % (16)
พ.ศ.2538 (2 ก.ค.38)ผูมี
สิทธิเลือกตั้ง 592,984 คน
ผูมาใชสิทธิ 65.24 % (29)
พ.ศ.2539 (17 พ.ย.39)ผูมี
สิทธิเลือกตั้ง 612,651 คน
ผูมาใชสิทธิ 64.07 % (39)



 ( )=ลํ าดับที่ของผูมาใชสิทธิเปรียบเทียบทั่วประเทศ
ที่ : กรมการปกครอง  , ที่ทํ าการปกครองจังหวัดมหาสารคาม



ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
         สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคามในป 2540 พบวา ประชากรมีรายได เฉล่ียตอหัว
21,648 บาทตอป เปนอันดับท่ี 69 ของประเทศ โดยทั้งจังหวัดมีผลิตภัณฑมวลรวม 20,522.151 ลานบาท
รายไดสวนใหญ ขึ้นอยูกับสาขาการเกษตร  มากที่สุดถึงรอยละ 25.13  คิดเปนมูลคา 5,157.263  ลานบาท
รองลงมาเปนสาขาการคาสงและคาปลีก รอยละ 23.27 คิดเปนมูลคา 4,775.559  ลานบาท และสาขาการ
บริการ รอยละ 16.52 คิดเปนมูลคา 3,390.673 ลานบาท อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 17.62

แผนภูมิแสดงผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ป 2540

คาสงและคาปลีก
23.27%บริการ

16.52%

กอสราง
8.93%

บริหารราชการและปองกัน
ประเทศ
7.54%

อื่น ๆ
13.43% การเกษตร

25.13%
ธนาคาร ประกันภัย และ
อสังหาริมทรัพย

5.17%

ที่มา :กองบัญชีประชาชาต ิสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



เงินฝากและสินเช่ือ
    เงินฝากของจังหวัดมหาสารคาม ในชวงป 2538-2542 พบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราเพิ่ม

เฉล่ีย รอยละ 4.66 ตอป ยอดเงินสูงสุดในป 2541 (6.119 พันลานบาท) มีอัตราเพิ่มจากป 2540 คิดเปนรอยละ
1.21 ยอดเงินตํ่ าสุดในป 2538 (4.775 พันลานบาท) มีอัตราเพิ่มจากป 2537 คิดเปนรอยละ 24.90 ป 2542
มียอดเงินฝาก 5.888 พันลานบาท (รอยละ 0.36 ของประเทศ) เปนอันดับท่ี 62 ของประเทศ โดยในชวง
เดือน กันยายน มียอดเงินสูงสุด (7.678 พันลานบาท)
   สินเช่ือในชวงป 2538-2542 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราเพิ่มเฉล่ีย รอยละ 1.27 ตอป ยอดเงินสูงสุด
ในป 2540 (8.509 พันลานบาท) มีอัตราเพิ่มจากป 2539 คิดเปนรอยละ 0.51 ยอดเงินตํ่ าสุดในป 2538
(6.607 พันลานบาท) มีอัตราเพิ่มจากป 2537  คิดเปนรอยละ 39.24 ป 2542 มีแนวโนมลดลงมียอดเงินสินเชื่อ
7.025 พันลานบาท (รอยละ 0.61 ของประเทศ) เปนอันดับท่ี 42 ของประเทศ โดยในชวง เดือน มกราคม
มียอดเงินสูงสุด (7.395 พันลานบาท)

   อัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝาก ในป 2542 ณ เดือนกุมภาพันธ มีอัตราสวนสูงสุด คือ  119.63
(มียอดเงินสินเชื่อ 7.364 พันลานบาท และ ยอดเงินฝาก 6.155 พันลานบาท) อัตราสวนตํ่ าสุด ณ เดือน
กันยายน คือ  90.27    (มียอดเงินสินเชื่อ 6.931 ลานบาท และ ยอดเงินฝาก 7.678 พันลานบาท)

แผนภูมิแสดงยอดเงินฝากและสินเช่ือ ป 2542
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แผนภูมิแสดง แนวโนมของเงินฝากและสินเชื่อ ป 2537 - 2542
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สถานประกอบการและลูกจาง
      ในป 2542 จังหวัดมหาสารคาม มีจ ํานวนสถานประกอบการทั้งหมด 1,231 แหง  มีจ ํานวนลูกจางทั้งหมด
12,252 คน
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ป (พ.ศ.)
ทีม่า :สาํนกังานสวสัดกิารและคุมครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

แผนภมิูแสดงจํานวนสถานประกอบการ ป 2536 - 2542

จาํนวน
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                            แผนภูมิแสดงจํานวนลูกจาง ป 2536 - 2542

������
������ จํานวน



ผูสมัครงาน ตํ าแหนงงานวาง และการบรรจุงาน
ในป 2542 จังหวัดมหาสารคาม มีสถิติผูสมัครงานทั้งสิ้น 1,611 คน ชาย  835 คน (51.83%) หญิง

776คน (48.17%) เพิ่มขึ้น รอยละ 3.07 เมื่อเทียบกับปกอน
ตํ าแหนงงานวางรวมทั้งสิ้น 5,183 ตํ าแหนง ชาย 2,062 ตํ าแหนง (39.79%) หญิง 2,141 ตํ าแหนง

(41.31%) ไมระบุเพศ  980 ตํ าแหนง (18.90%) เพิ่มขึ้น รอยละ 42.70 จากปที่แลว
การบรรจุงานรวมทั้งสิ้น 1,192 คน ชาย 625 คน (52.43%) หญิง 567 คน (47.57%) เพิ่มขึ้น รอยละ

15.05 จากปที่แลว โดยมีการบรรจุงาน รอยละ 73.99 ของผูสมัครงาน และรอยละ 22.99 ของต ําแหนงงานวาง
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ท่ีมา :1. กองวิชาการและแผนงาน กรมการจัดหางาน
         2. สํานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบจํานวนผูสมัครงาน ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน
 ป 2537 - 2542
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ที่มา :1. กองวิชาการและแผนงาน กรมการจัดหางาน
     2. สํานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

แผนภูมิแสดงอัตราการบรรจุงาน ป 2537 - 2542

ตอผูสมัครงาน

ตอตําแหนงงานวาง



การใชพ้ืนท่ีและการถือครองท่ีดินทางการเกษตร
การใชพ้ืนท่ี จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 3,307,302.00 ไร จากขอมูลป 2541 สวนใหญเปน

พื้นที่เพื่อการเกษตร 2,585,064.40 ไร (78.16%) พ้ืนท่ีปาไม 20,625 ไร (0.62 %)  แตมีพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเปนปา
8,250 ไร (0.25%) ท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีไมไดจํ าแนก 701,612.60 ไร (21.21 %)

การถือครองที่ดินทางการเกษตร ป 2538 มีพื้นที่เพื่อการเกษตร 2,642,669.00 ไร สวนใหญพ้ืนท่ี
เกษตรเปนของเกษตรกรเอง  2,302,659 ไร (87.13%) และยังเปนกรรมสิทธ์ิของตนเองโดยสมบูรณ (ไมได
จํ านอง/ขายฝาก) 1,974,103 ไร (74.70%) ไดจ ํานอง/ขายฝากไดแลว 328,556 ไร (12.43%) ท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ี
ของคนอื่น 340,010 ไร (12.87%) ซ่ึงสวนเปนพ้ืนท่ีไดทํ าฟรี 192,673 ไร (7.29%)

การออกเอกสารสิทธ ิณ. วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2542 มีพ้ืนท่ีออกเอกสารสิทธิแลว 2,753,664.19 ไร
(83.74% ของพื้นที่จังหวัด) เปนเอกสารสิทธิประเภทโฉนด 1,677,886.05 ไร (60.93%) และเปนเอกสารสิทธิอ่ืน
(น.ส.3ก, น.ส.3 และใบจอง) 1,075,778.14 ไร (39.07%)

แผนภูมิแสดงการใชพื้นที่ ป 2541

พืน้ท่ีเพื่อการเกษตร
78%

พืน้ท่ีท่ีไมจําแนก
21%

พืน้ท่ีปาไม
1%

พืน้ท่ีปาไม

พืน้ท่ีท่ีไมจําแนก

พืน้ท่ีเพื่อการเกษตร

 ที่มา : 1. สํ านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
                 2. สํ านักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

         3. สํ านักงานปาไมจังหวัดมหาสารคาม
                               4. ศูนยสถิติการเกษตร สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

               5. สํ านักงานเกษตรและสหกรณ



แผนภูมิแสดงการถือครองท่ีดินของเกษตรกร ป 2541

ที่มา : 1. สํ านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
2. สํ านักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
3. สํ านักงานปาไมจังหวัดมหาสารคาม
4. สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
5. สํ านักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมหาสารคาม

แผนภูมิแสดงการออกเอกสารสิทธิ ป 2541

ใบจอง
0.98% น.ส.3ก

30.06%

โฉนด
60.93%

น.ส.3ก
8.03%

ที่มา : 1. สํ านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
2. สํ านักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมหาสารคาม

กรรมสิทธิตนเอง
74.70%

ขายฝาก
0.04%

เชาผูอื่น
4.69%

รับจํานอง
0.88%

รับขายฝาก
0.01%

ทําฟรี
7.29%

จํานองผูอื่น
12.39%



พืชเศรษฐกิจของจังหวัด
พืชเศรษฐกิจที่สํ าคัญของจังหวัดมหาสารคาม ที่มีการเพาะปลูกมาก 3 ชนิด ไดแก
1. ขาวนาป จากสถิติการเพาะปลูกป 2536-2542 พบวา ปริมาณผลผลิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  กลาวคือ

ในป 2542 ผลิตไดจ ํานวน 867,852 ตัน เพิ่มขึ้น จากป 2541 เปนจ ํานวน  88,393 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 11.30
โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกในป 2542 จํ านวน 1,964,263 ไร เพิ่มขึ้นจากป 2541 เปนจ ํานวน 12,765 ไร หรือคิดเปน
รอยละ 0.65

2. มันสํ าปะหลัง จากสถิติการเพาะปลูกป 2536-2542 พบวา  ปริมาณผลผลิตมีแนวเพ่ิมข้ึน กลาวคือ
 ในป 2542 ผลิตไดจ ํานวน 272,087.53 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2541 เปนจ ํานวน  94,989.53 ตัน หรือ คิดเปนรอยละ
53.64 โดยมีเนื้อที่เพาะปลูก ในป 2542 จํ านวน 132,152 ไร เพิ่มขึ้นจากป 2541 เปนจ ํานวน 55,458 ไร หรือ
คิดเปนรอยละ 72.31

2. ออย จากสถิติการเพาะปลูกป 2536-2542 พบวา ปริมาณผลผลิตมีแนวโนมลดลง กลาวคือ
ในป 2542 ผลิตไดจ ํานวน 459,893.83 ตัน ลดลงจากป 2541 เปนจ ํานวน 157,957.71 ตัน หรือคิดเปนรอยละ
25.57 โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกในป 2542 จํ านวน 60,776 ไร ลดลงจากป 2541 เปนจ ํานวน 3,756 ไร หรือ
คิดเปนรอยละ 5.82
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ท่ีมา :สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผนภูมิแสดงผลผลิตขาวนาป ป 2536 - 2542

ผลผลิต
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ที่มา :1. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ

         แผนภูมิแสดง เน้ือท่ีเพาะปลูกขาวนาป ป 2536 - 2542

ที่มา  : 1. สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2. สํ านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
3. สํ านักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมหาสารคาม



สหกรณ การรวมกลุมและแหลงเงินทุนในทองถ่ิน
สหกรณ

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2543 จังหวัดมหาสารคาม มีสหกรณท้ังส้ิน 73 สหกรณ สมาชกิ 137,121 คน
เปน  สหกรณภาคการเกษตร 60 สหกรณ (82.19%) สมาชกิ 119,992 คน (87.51%) และเปนสหกรณนอกภาค
การเกษตร 13 สหกรณ (17.81%) สมาชกิ 17,129 คน (12.49%) ซึ่งจ ําแนกตามประเภทโดยเรียงตามลํ าดับ
ดังนี้
สหกรณภาคการเกษตร

1.สหกรณการเกษตรทั่วไป 33 สหกรณ สมาชกิ 45,557 คน
2.สหกรณการประมง 1 สหกรณ สมาชกิ 68 คน
3.สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 1  สหกรณ สมาชกิ  69,249  คน
4.สหกรณผูใชน้ํ า  24 สหกรณ  สมาชกิ  5,106  คน
5.ชุมนุมสหกรณ  1 ชุมนุม    สมาชกิ 12 คน

สหกรณนอกภาคการเกษตร
1.สหกรณออมทรัพย 4 สหกรณ สมาชกิ 13,145 คน
2.สหกรณรานคา 3 สหกรณ สมาชกิ 2,230 คน
3.สหกรณบริการ 1 สหกรณ สมาชกิ 162 คน
4.สหกรณเครดิดยูเนียน  5 สหกรณ  สมาชกิ 1,592 คน

การรวมกลุมและแหลงเงินทุนในทองถ่ิน
กระทรวงมหาดไทยมุงพัฒนาชนบท เพื่อยกฐานะเศรษฐกิจของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น โดย

สงเสริมการใชแหลงเงินทุนในทองถิ่น สํ าหรับการประกอบอาชีพ พัฒนาการลงทุน การผลิตและการตลาด ตลอด
จนการบริหารการจัดการเชิงธุรกิจในหมูบาน โดยการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกัน ซึ่งไดดํ าเนินการในจังหวัด
มหาสารคาม ดังนี้ (ขอมูลเดือนพฤษภาคม 2541)
1.จัดตั้งกลุมอาชีพ 861 กลุม สมาชกิ 30,840 คน
- กลุมอาชีพเยาวชน 144 กลุม สมาชกิ 4,375 คน
- กลุมอาชีพสตรี 379 กลุม สมาชกิ 15,226 คน
- กลุมอาชีพท่ัวไป 338 กลุม สมาชกิ 11,239 คน
2.จัดตั้งกลุมออมทรัพย 270 กลุม สมาชกิ 22,083คน เงนิสัจจะสะสม 25,540,030 บาท
3.จัดตั้งศูนยสาธิตการตลาดในเขตตํ าบล 49 แหง
4.จัดตั้งยุงฉาง - แหง
5.จัดตั้งธนาคารขาว 657 แหง
ที่มา : 1.ขอมูลสหกรณจากกองวิชาการและแผนงาน กรมสงเสริมสหกรณ  และสหกรณจังหวัดมหาสารคาม
          2.ขอมูลการรวมกลุมและแหลงเงินทุนในทองถ่ิน จากสํ านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม



ถนน
ในป พ.ศ. 2543 จังหวัดมหาสารคาม มีระยะทางถนนที่กอสรางแลวเสร็จ ที่อยูในความรับผิดชอบของ สํ านักงานเรง

รัดพัฒนาชนบทและกรมโยธาธกิาร รวมทั้งสิ้น 1,465.753 กม. เปนถนนในความรับผิดชอบของ  สํ านักงานเรงรัด พัฒนา
ชนบท 925.388 กม. และกรมโยธาธิการ 540.365 กม. ถนนดังกลาวสวนใหญเปนถนน ลาดยาง 956.843 กม. (65.28%)
นอกน้ันเปนถนนลูกรัง 386.21 กม. (26.35%) และคอนกรีต 122.7 กม. (8.37%)

ตารางแสดงระยะทางถนนของจังหวัด จํ าแนกตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบและประเภทผิวจราจร
รายละเอียด กิโลเมตร %

ระยะทางถนนที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 925.388 100
ลูกรัง 278.71 30.12
ลาดยาง 628.894 67.96
คอนกรีต 17.784 1.92
ระยะทางถนนที่อยูในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการ 540.365 100
ลูกรัง 107.5 19.39
ลาดยาง 327.949 60.69
คอนกรีต 104.916 19.42
รวมระยะทางทั้งหมด(สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท และกรมโยธาธิการ) 1,465.753 100
ลูกรัง 386.21 26.35
ลาดยาง 956.843 65.28
คอนกรีต 122.7 8.37

 
ที่มา :1. สํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัดมหาสารคาม
         2. สํ านักงานโยธาธิการจังหวัดมหาสารคาม



แหลงน้ํ า
1. น้ํ าอุปโภคบริโภค
     ป 2540 จังหวัดมหาสารคาม มีประชากรในเขตเมือง (เทศบาล, สุขาภิบาล) 181,445 คน และในเขตชนบท
746,308 คน มีความตองการนํ้ ากนิน้ํ าใช ในเขตเมืองและชนบท ประมาณ 37,196,225 ลิตร และ 37,315,400 ลิตร ตาม
ลํ าดับ
2. น้ํ าเพื่อการเกษตร
    แหลงน้ํ าที่ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ใชเพื่อการเกษตรประกอบดวย บอบาดาลสวนตัว 12,827 บอ
บอบาดาลสาธารณะ 4,278 บอ (จากขอมูล กชช.2ค ป 2539) และบอท่ีมีเคร่ืองสูบน้ํ า 82 แหง สระ 4,936 แหง ฝายสวน
ตัว 380 แหง และคลองชลประทานสงน้ํ า 93 แหง ซึ่งประชาชนมีการใชประโยชน จากแหลงนํ ้าเหลานี้ในฤดูแลง 24,739
ครัวเรือนในพ้ืนท่ี 533,299 ไร (ขอมูลแหลงน้ํ าระดับหมูบาน ป 2535 กองประสานการพัฒนาชนบท สศช.)
3. ระบบน้ํ าประปา
      3.1 จังหวัดมหาสารคาม มีจ ํานวนหมูบานที่มีนํ้ าประปาใช 987 หมูบาน ไมมีน้ํ าประปาใช 594 หมูบาน คิด
เปนรอยละ 62.4 และ 37.6 ของหมูบานทั้งหมด ตามลํ าดับ (จากขอมูล กชช.2ค ป 2539)
      3.2 ประปาในเขตเมือง (ฝายประมวลขอมูล รายงานและประเมินผล การประปาสวนภูมิภาค) ป 2540 จังหวัด
มหาสารคาม มีจ ํานวนที่ท ําการประปา 2 แหง ซึ่งจ ําหนายน้ํ าในเขตเทศบาล 1 เขต จํ านวนประชากร 45,880 คน และ
จํ าหนายน้ํ าในเขตสุขาภิบาล 5 เขต จํ านวนประชากร 44,020 คน มีผูใชนํ้ า 10,614 ราย ปริมาณน้ํ าผลิต 4,549,100 ลบ.
ม. ปริมาณน้ํ าจาย 4,133,667 ลบ.ม. น้ํ าฝากมาตร 2,990,582 ลบ.ม. และน้ํ าสูญเสีย 1,558,518 ลบ.ม. รอยละ 34.26
4. แหลงน้ํ าตามธรรมชาติ (ขอมูลแหลงน้ํ าระดับหมูบาน ป 2535 กองประสานการพัฒนาชนบท สศช.)
    จังหวัดมหาสารคาม มีแหลงนํ ้าธรรมชาติที่สํ าคัญ คือ แมนํ ้ามูล แมนํ ้าชี มีแมนํ้ า หวย ลํ าธาร คลอง 377 สาย
ซึ่งในจ ํานวนน้ี มีที่ใชงานไดในฤดูแลง 360 สาย มีหนอง บึง 877 แหง ที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง 855 แหง และอ่ืนๆ 12
แหงที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง 12 แหง
5.แหลงน้ํ าชลประทาน
   แหลงน้ํ าชลประทานที่มีอยูภายในจังหวัด ประกอบดวย แหลงน้ํ าตามโครงการขนาดใหญ ขนาดกลาง โครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดํ าริ  โครงการขนาดเล็ก โครงการขุดลอกหนองน้ํ าและคลองธรรมชาต ิโครงการศูนยบริการ
เกษตรกรเคล่ือนท่ี และโครงการแหลงน้ํ าในไรนา ท่ีสรางเสร็จแลว ถึง31 ธันวาคม 2542 รวม 10,434 โครงการ สามารถ
เก็บกักนํ้ าได 208.58 ลาน ลบ. ม. และพ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ 247,478 ไร หรือรอยละ 9.57 ของพ้ืนท่ี
ถือครองทางการเกษตรของจังหวัด  ในป 2540
6. สถานีสูบน้ํ าดวยไฟฟา

จนถึงสิ้นปงบประมาณ 2543 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ไดดํ าเนินการจัดตั้งสถานีสูบนํ ้าดวยไฟฟา ใน
จังหวัดมหาสารคามแลว จํ านวน 73 สถานี พื้นที่โครงการ 174,943 ไร  เพ่ือประโยชนในดานเกษตรกรรม และขจัดปญหา
ความแหงแลง ของพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน
7. สรุปพ้ืนท่ีและจํ านวนราษฎรที่ประสบปญหาภัยแลง ป 2542

ป 2542 จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยแลง 1,093 หมูบาน 107 ตํ าบล 11 อํ าเภอ 2 กิ่งอํ าเภอ และมี
ราษฎรเดือดรอน 492,278 คน  101,223 ครอบครัว (ขอมูล ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2542)



ตารางแสดงโครงการชลประทานของจังหวัดท่ีสรางเสร็จแลวถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม 2541
โครงการ จํานวนโครงการ เก็บน้ํา พื้นท่ีชลประทาน ได คิดเปนรอยละ ของพื้นท่ี

(ลาน ม.3 ) รับประโยชน (ไร) ถือครอง ทางการเกษตร
1. ขนาดใหญและขนาดกลาง 19 78.06 126,620 4.90
2. อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 152 0.68 152 0.01
3. ขนาดเล็ก 281 57.195 116,220 4.50
3. โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ 215 27.882 1,120 0.04
4. โครงการศูนยบริการเกษตรกรเคลื่อนท่ี 517 32.991 2,210 0.09
5. โครงการแหลงน้ําในไรนา 9,250 11.65 1,156 0.04
รวม 10,434 208.58 247,478 9.57

ที่มา :โครงการชลประทานมหาสารคาม
หมายเหต ุ:พื้นที่ถือครองทางการเกษตรเปนขอมูล ป 2541

ตารางแสดงท่ีต้ังและสถานีสูบน้ํ าดวยไฟฟาของจังหวัดสะสมถึง พฤษภาคม 2541
ลําดบัท่ี ชื่อสถานท่ี แหลงน้ํา ตําบล อําเภอ พ้ืนท่ีโครงการ (ไร)

1 ทาขอนยาง (1) ชี ทาขอนยาง กันทรวิชัย 2,900
2 ทาเดื่อ - โชคชัย ชี หนองบอน โกสุมพิสัย 2,500
3 ทางาม (1) ชี หัวขวาง โกสุมพิสัย 3,400
4 ดินดํา ชี เกิ้ง เมือง 4,100
5 ใครนุน (1) ชี ทาขอนยาง กันทรวิชัย 2,500
6 วังหาง - ดอนนา ชี ขามเรียง กันทรวิชัย 2,800
7 เกิ้ง ชี เกิ้ง เมือง 2,600
8 บุงคลา ชี ลาดพัฒนา เมือง 4,000



ลําดบัท่ี ชื่อสถานท่ี แหลงน้ํา ตําบล อําเภอ พ้ืนท่ีโครงการ (ไร)
9 ดินเรือ (1) ชี ทาตูม เมือง 3,000
10 น้ําจอย ชี แกงแก โกสุมพิสัย 2,100
11 โพนงาม - โพนสวาง ชี หนองบอน โกสุมพิสัย 2,500
12 คุมใต (1) ชี หัวขวาง โกสุมพิสัย 2,800
13 ทาเดื่อแหเหนือ ชี หนองบอน โกสุมพิสัย 2,800
14 มวงใหญ - ดอนนอย ชี แพง โกสุมพิสัย 3,700
15 สมโฮง ชี เขวาใหญ กนัทรวิชัย 3,700
16 หนองชนวน ชี แพง โกสุมพิสัย 2,700
17 โปโล - ทาตูม ชี ทาตูม เมือง 3,000
18 แกงนอย ชี แกงแก โกสุมพิสัย 2,400
19 มวง ชี ลาดพัฒนา เมือง 3,500
20 ทาประทาย (1) ชี เกิ้ง เมอืง 3,400
21 หัวขวาง (1) ชี หัวขวาง โกสุมพิสัย 2,500
22 คุยโพธิ์ ชี ลาดพัฒนา เมือง 4,500
23 ทาสองคอน (1) ชี ลาดพัฒนา เมือง 4,500
24 โนนตาล ชี มะคา กันทรวิชัย 3,500
25 ทางาม (2) ชี ลาดพัฒนา เมือง 4,500



ลําดบัท่ี ชื่อสถานท่ี แหลงน้ํา ตําบล อําเภอ พ้ืนท่ีโครงการ (ไร)
26 ขิงแดง ชี แกงแก โกสุมพิสัย 2,300                 
27 ทาขอนยาง(2) ชี ทาขอนยาง กันทรวิชัย 1,000                 
28 โพนงาน (2) ชี หนองบอน โกสุมพิสัย 1,500                 
29 สวาง ชี ทาสองคอน เมือง 2,500
30 โนนสะอาด ชี ทาสองคอน เมือง 3,000
31 ลาด ชี ลาดพัฒนา เมือง 4,000
32 ทาสองคอน (2) ชี ทาสองคอน เมือง 3,000
33 ดอนเรือ (2) หวยคะคาง ทาตูม เมือง 1,000
34 หนองคู หวยคะคาง ทาตูม เมือง 1,500
35 ทาเดื่อ (2) ชี หนองบอน โกสุมพิสัย 1,300
36 ดอนดู หวยคะคาง ทาตูม เมือง 1,500
37 กุดหัวชาง หวยเชียงสง ขามเรียง กันทรวิชัย 5,000
38 กุดเวียน ชี ทาตูม เมือง 3,000
39 ขี้เหล็ก ชี เขวาใหญ กนัทรวิชัย 1,200
40 โนนตูม ชี เกิ้ง เมือง 1,200
41 ใครนุน (2) ชี มะคา กันทรวิชัย 700
42 ทาประทาย (2) ชี เกิ้ง เมือง 1,200
43 ติว หวยคะคาง เขวา เมือง 1,800



ลําดบัท่ี ชื่อสถานท่ี แหลงน้ํา ตําบล อําเภอ พ้ืนท่ีโครงการ (ไร)
44 ติ้ว หวยคะคาง เขวา เมือง 1,800                 
45 ดอนเงิน หวยเชียงสง เขวาไร กันทรวิชัย 3,000                 
46 หนองขา ชี ทาตูม เมือง 1,200                 
47 ศรีสุข ชี หัวขวาง โกสุมพิสัย 1,500                 
48 โคกกลาง หวยชัน เขวาไร โกสุมพิสัย 3,700
49 ดอนหัน กุดใสจอ กุดใสจอ กันทรวิชัย 1,500
50 คุยเพ็ก หวยเชียงสง เขวาใหญ กันทรวิชัย 4,600
51 ปาจั่น ชี ลาดพัฒนา เมือง 1,300
52 ทาตูม ชี ทาตูม เมือง 1,500
53 เมนนอย ชี แกงเลิงจาน เมือง 1,500
54 หินลาด หวยคะคาง แวงนาง เมือง 1,500
55 คุมใต (2) ลําชีนอย หัวขวาง โกสุมพิสัย 1,500
56 ขามเรียง ชี ขามเรียง กันทรวิชัย 1,500
57 แหยง หวยเชียงสง นาสีนวล กันทรวิชัย 1,500
58 ดุยเชือก หวยเชียงสง เขวาใหญ กันทรวิชัย 1,500
59 ปอแดง หวยชัน ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย 1,500
60 เชียงเหียน หวยคะคาง เขวา เมือง 1,500
61 กุดชุย หวยคะคาง ลาดพัฒนา เมือง 1,500
62 หวยขวาง (2) ชี หัวขวาง โกสุมพิสัย 1,500

ลําดบัท่ี ชือ่สถานท่ี แหลงน้ํา ตําบล อําเภอ พ้ืนท่ีโครงการ (ไร)
63 หนองหญามา ชี มะคา กนัทรวิชัย 1,500                  
64 หมี่ - ทาตูม หวยเชยีงสง ทาตูม เมอืง 1,500                  
65 ขงิแดง - แกงแก ชี แกงแก โกสุมพิสัย 1,500                  
66 ชี - ดอนเงิน หวยเชียงสง เขวาใหญ กนัทรวิชัย 1,500                  
67 หนองแสง หวยสายบาตร กุดปลาดุก กิง่ อ.ชื่นชม 1,500
68 นาไรเดียว หวยสายบาตร กุดปลาดุก กิง่ อ.ชื่นชม 2,050
69 นาฝาย หวยสายบาตร กุดปลาดุก กิง่ อ.ชื่นชม 2,560
70 โพนสวาง (2) ชี โพนงาม โกสุมพิสัย 3,060
71 เขวาใหญ ชี เขวาใหญ กนัทรวิชัย 3,240
72 หนองหอย หวยเชยีงสง เลิงใต โกสุมพิสัย 2,850
73 คาํเกิ่ง หวยสายบาตร กุดปลาดุก กิง่ อ.ชื่นชม 1,983

ที่มา : 1. สํ านักปฏิบัติการและบํ ารุงรักษา กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
             กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม
          2. ศูนยบริการสูบน้ํ าดวยไฟฟาจังหวัดมหาสารคาม



การไฟฟา
      จังหวัดมหาสารคาม มีจ ํานวนการไฟฟาทั้งหมด 13  แหง กระแสไฟฟาท่ีใชท้ังส้ิน  228.69 ลานหนวย
 และมีจํ านวนผูใชไฟฟาทั้งสิ้น 187,041 ราย

ตารางแสดงปงบประมาณ 2543
อําเภอ จํานวนผูใชไฟฟา        หนวยจําหนายไฟฟา จาํนวนการไฟฟา 

 (ราย)  (1,000,000 กว.ชม.) (แหง)
1. อ.เมือง 30,600 77.48 1
2. อ.วาปปทุม 18,392 15.61 1
3. อ.บรบือ 20,976 23.34 1
4. อ.นาดูน 7,913 5.08 1
5. อ. กันทรวิชัย 14,844 14.44 1
6. อ.แกดํา 5,676 4.14 1
7. อ.พยัคฆภูมิพิสัย 15,232 16.03 1
8. อ.นาเชือก 9,940 9.02 2
9. อ.เชียงยืน +กิ่ง อ.ชื่นชม 16,742 21.81 2
10. อ.โกสุมพิสัย 21,943 22.52 1
11. อ.ยางสีสุราช 9,102 7.23 1
12. กิง อ.กุดรัง 8,554 13.17 1

รวม 179,914 229.87 14

ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม



โทรศพัท
ขอมลู  ป  2543 โทรศัพทจังหวัดมหาสารคาม มีจ ํานวนเลขหมายโทรศัพททั้งสิ้น   23,231 เลขหมาย เปนเลข

หมายท่ีมผูีเชาใชจ ํานวน 19,279 เลขหมาย ความตองการใชโทรศัพทสูงเปนกลุมผูเชาประเภทของบานมากที่สุด รองลงมา
ไดแก ธุรกิจ สาธารณะ   ราชการ และ ทศท. ตามลํ าดับ และจํ านวนเลขหมายที่มีผูเชาตอประชากรพันคน คิดเปนอัตรา
สวน 20:50

ตารางแสดงการใหบริการโทรศัพทจังหวัดมหาสารคามระหวางป 2535-2543
ป จํานวนเลขหมาย

ราชการ บาน ธุรกิจ สาธารณะ ทศท. รวม
2535 7,376 342 3,575 1,089 193 73 5,272
2536 7,504 439 4,017 1,137 215 79 6,487
2537 7,576 521 5,356 1,162 290 79 7,408
2538 7,576 553 5,414 1,179 309 83 7,538
2539 8,296 553 5,399 1,185 393 86 7,616
2540 14,492 640 6,015 1,396 706 103 8,860
2541 14,498 760 7,944 1,431 893 92 11,120
2542 23,231             766 2,250      160 18,106      
2543 23,231             950 2,320      184 19,279      

(14,930)
(15,825)

จํานวนเลขหมายท่ีมีผูเชา

ท่ีมา : โทรศัพทจังหวัดมหาสารคาม



แหลงทองเท่ียว
จังหวัดมหาสารคาม มีแหลงทองเที่ยวที่สํ าคัญ ดังนี้

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและศาสนสถาน
ไดแก พระพุทธมิ่งเมือง   พิพิธภัณฑวัดมหาชัย กู

สันตรัตน พระธาตุนาดูน พระพุทธรูปยืนมงคล พิพิธภัณฑ
บานเชียงเหียน กูมหาธาตุ
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม

ไดแก ศูนยศิลปวัฒนธรรมอีสาน หมูบานปนหมอ
บานหนองเขื่อนชาง บานแพง
แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ

ไดแก แกงเลิงจาน วนอุทยานโกสัมพ ีหินรอง
ดูนลํ าพัน

แผนท่ีแสดง แหลงทองเท่ียวท่ีสํ าคัญของจังหวัด

          พระธาตุนาดูน - กูสันตรัตน



อาชญากรรม และยาเสพติด
อาชญากรรม
         จากการพิจารณากลุมความผิดในคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญในรอบป 2542 ของจังหวัดมหาสารคาม
มีคดีเกิดขึ้น 86 ราย จับกุมได 34 ราย คิดเปนอัตราคดีที่เกิดขึ้น  9.15 คดีตอประชากรแสนคน รายละเอียดของ
กลุมความผิดตางๆ มีดังนี้

            กลุมความผิด                                   เกิด            จับ              อัตราคด ี     การจับกุม(%)
 -คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ                  86 34 9.15 39.53
 -คดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย เพศ             383 245 40.73 63.97
 -คดีประทุษรายตอทรัพย                              514 212 54.66 41.25
 -คดีที่นาสนใจ                                            402 102 42.75 25.37
 -คดีรัฐเปนผูเสียหาย                                    3,973
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คดีอุกฉกรรจ คดีประทุษรายตอทรัพย คดีรัฐเปนผูเสียหาย

ท่ีมา :ตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

แผนภูมิแสดงสถิติคดีอาชญากรรม ป 2542

เกิด จับ



ยาเสพติด
ในป 2542 จังหวัดมหาสารคามมีการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 1,890  และจับกุมผูตองหา

ได 2,143 คน ประเภทยาเสพติดที่จับกุมไดมากที่สุดคือ แอมเฟตามีน (58.25% ของคดีทั้งหมด) รองลงมาคือ
สารระเหย (24.07% ของคดีทั้งหมด) รายละเอียดสถิติการจับกุมคดียาเสพติดแตละประเภทเรียงตาม ลํ าดับ
ดังนี้

จํานวน รอยละ
          1. แอมเฟตามีน 1,101 58.25 1,288
           2. สารระเหย 455 24.07 481
           3. กัญชา 327 17.31 363
           4. ฝน 7 0.37 11
           5. เฮโรอีน 0 0.00 0
           6. กระทอม 0 0.00 0

รวม 1,890 100 2,143

คดี ผูตองหาประเภท
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เฮโลอีน กญัชา ฝน แอมเฟตามีน สารระเหย กระทอม

กลุมความผิด
ที่มา :สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนภูมิแสดงสถิติคดีที่เกิดจากยาเสพติดและการจับกุม ป 2542

การเกิดคดี

การจับกุม



การศึกษา
        ในป 2543 จังหวัดมหาสารคาม มีสถานศึกษารวมทั้งส้ิน 1,812 แหง  มีครู/อาจารย12,214 คน  และนัก
เรียนนักศึกษา 272,334 คน ซึ่งอัตราสวนครู/อาจารย ตอนักเรียน นักศึกษา เปน 1:22 โดยแยกการศึกษาออก
เปน 2 ระบบ ดังนี้

1. การศึกษาในระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา 684 แหง ครู/อาจารย 10,438 คน นักเรียน นักศึกษา
220,986 คน คิดเปนอัตราสวนคร/ูอาจารย ตอ นักเรียน นักศึกษา เปน 1:21

2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา 1,128 แหง ครู/อาจารย 1,776 คน นักเรียน นักศึกษา
51,348 คน คิดเปนอัตราสวนคร/ูอาจารย ตอ นักเรียน นักศึกษา เปน 1:29

       จากขอมูล จปฐ. ป 2542 พบวา จังหวัดมหาสารคาม มีเด็กในชนบทอายุครบเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
80,408 คน ไดเขาเรียน 78,473 คน (97.6%) ซึ่งไมผานเกณฑ จปฐ. ที่ก ําหนดไว (ก ําหนด 100%) และมีเด็กจบ
การศึกษาภาคบังคับ 14,604 คน ไดเรียนตอระดับมัธยมศึกษา 13,879 คน (95.00%) ซึ่งไมผานเกณฑที่ก ําหนด
ไว (ก ําหนด 98%)

แผนภมูแิสดงแนวโนมการอานออกเขียนไดและอานไมออกเขียนไมไดของประชากร
 ป 2513 - 2533
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0

20

40

60

80

100

120

2513 2523 2533

ท่ีมา :กองสํารวจประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ

รอ
ยล
ะ

อานออกเขียนได
อานและเขียนไมได

        และจากขอมูลการส ํามะโนประชากรและการเคหะ ของสํ านักงานสถิติแหงชาติ ป 2513, 2523, 2533 พบ
วา ประชากรอาย ุ6 ปข้ึนไป มีแนวโนมอานออกเขียนไดมากขึ้น โดยเพิ่มจากรอยละ 90.41 (362,272 คน)
ในป 2513 เปนรอยละ 97.02 (761,856 คน) ในป 2533 ในขณะท่ีมีผูอานไมออกเขียนไมไดรอยละ 2.98
(23,379 คน)



       สวนระดับการศึกษาของประชากรอาย ุ6 ปข้ึนไป มีแนวโนมไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนมากข้ึน โดย
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 82.35 (389,723 คน) ในป 2513 เปนรอยละ 93.81 (738,270 คน) ในป 2533 โดย ประชา
กรสวนใหญ ไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา แตมีแนวโนมวาประชากรจะมีการศึกษาสูงขึ้น ในป 2533
ประชากรไดรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รอยละ 3.23 (23,845 คน) ระดับมัธยมศึกษารอยละ 9.68
(71,439 คน) ระดับประถมศึกษารอยละ 86.92 (641,672 คน) และการศึกษาอื่นรอยละ 0.18 (1,314 คน) รวม
ทั้งไมไดรับการศึกษารอยละ 5.36 (42,179 คน)
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ศาสนา
ในป 2543 จังหวัดมหาสารคาม มีพุทธศาสนิกชน 938,927 คน (รอยละ 99.84) จํ านวนวัด 893 แหง

ชาวอิสลาม 42 คน (รอยละ 0.004) จํ านวนมัสยิด 1 แหง ชาวคริสต 1,416 คน (รอยละ 0.150) จํ านวนโบสถ 8
แหง และอ่ืน ๆ  17 คน (รอยละ 0.002)

 

แผนภูมิแสดงจํานวนศาสนิกชน ป 2543

อ่ืนๆ
0.002%

ชาวคริสต
0.151%ชาวอิสลาม

0.004%

พุทธศาสนกิชน
99.843%

ที่มา :สํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม



ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเลนพ้ืนเมืองประจํ าจังหวัด
จังหวัดมหาสารคาม มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเลนพ้ืนเมืองท่ีสํ าคัญ ท่ีนิยม

ปฏิบัติสืบทอดกันมาแตโบราณจนถึงปจจุบัน คือ
1.งานบุญเบิกฟา และงานกาชาด

 เปนงานประเพณีที่จัดขึ้นตามประเพณี และคติความเชื่อของชนชาวอีสาน กอนที่จะเริ่มทํ านาจะตอง ประกอบ
พิธีบวงสรวงพระแมโพสพและบายศรีสูขวัญขาว เพื่อใหเกิดความอุดมสมบูรณแกไรนา มีการด ําเนินงานท่ีย่ิง
ใหญตระการตา พรอมกิจกรรมอ่ืนๆ อีกหลายอยาง เชน การละเลนพ้ืนบาน ดนตรีพื้นเมือง ตลอดจนการแสดง
สินคาตางๆ อีกมากมาย งานบุญเบิกฟาและกาชาดนี้เริ่มขึ้นชวงระหวางวันขึ้น 3 คํ่ า เดือน 3 ของทุกป ณ
บริเวณศาลากลางจังหวัด

2.งานนมัสการพระธาตุนาดูน
เปนงานเทศกาลที่จัดขึ้นในชวงวันขึ้น 15 คํ่ า เดือน 3 ของทุกป เพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดนมัสการ องค

พระธาตุนาดูน และมีการประกอบพิธีบวงสรวงพระธาตุนาดูน พิธีเซนไหวกูสันตรัตน พิธีบวงสรวงนํ ้าศักดิ์สิทธิ์
และพิธีบายศรีสูขวัญกุมขาวใหญ เปนพิธีกรรมที่ชาวอ ําเภอนาดูนไดสืบทอดกันมา เพื่อบอกกลาวออนวอนให
อํ านาจเหนือธรรมชาติมาชวยปกปกรักษา นํ าความอุดมสมบูรณมาสูทองถิ่น นอกจากนี้ยังมีการแสดงพื้นบาน
ของคนทองถิ่นอยางแทจริง

3. งานประเพณีสงกรานต
เปนประเพณี รดน้ํ าด ําหัวผูใหญ และอวยพร เชนที่ อํ าเภอโกสุมพิสัยไดจัดงานประเพณีระหวางชวง

ตรุษสงกรานต ณ. บริเวณวนอุทยานโกสัมพ ีมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการละเลนที่นาสนใจ มีประชาชนตางทอง
ถิ่นไปรวมงานมาก

4.งานประเพณีบุญบ้ังไฟ
เปนงานประเพณีบุญเดือนหกที่มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นเปนประจ ําทุกป เพื่อเปนการขอฟา

ฝนจากองคพญาแถนตามคติความเชื่อของชาวอีสาน เพื่อใหฝนตกลงมาตามฤดูกาล ซึ่งมีกิจกรรมตางๆหลาย
อยาง เชน  การแขงขันจุดบั้งไฟ การประกวดฟอนร ํา ประกวดการตกแตงบั้งไฟและกิจกรรมอื่นๆ โดยจัดขึ้นเปน
ประจํ าในชวงเดือนพฤษภาคมของทุกป เชนที่ อํ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย

5. การจัดงานออนซอนกลองยาว
อํ าเภอวาปปทุมไดจัดงานเพื่อสงเสริมกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมพื้นบานโดยเฉพาะอยางยิ่ง การแขง

ขันประกวดกลองยาวประยุกต กลองยาวพื้นบาน การเส็งกลองและกิจกรรมพ้ืนบานอ่ืนๆ หลายอยาง โดยจัด
งานชวงระหวางเดือนมีนาคม ทุกป

6. งานมันแกวเงินลานและงานปใหม
ชาวอ ําเภอบรบือไดจัดงานปใหมและงานมันแกวเงินลาน เปนประจํ าทุกป เพราะมันแกวเปนพืช

เศรษฐกิจที่ท ํารายไดตอทองถิ่นอยางมาก และมีจํ าหนายตลอดป มีกิจกรรมที่นาสนใจ โดยเฉพาะดานกีฬาและ
การละเลนตามประเพณี จัดงานระหวางวันที ่30 ธันวาคม ถึง 1 มกราคม ของทุกป



การพัฒนาชุมชน
 กระทรวงมหาดไทยใหความสํ าคัญตอการพัฒนาชุมชน เพื่อสงเสริมและยกระดับความเปนอยูของ
ประชาชน ใหสูงขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ การปกครอง โดยใหการศึกษา และพัฒนาขบวนการเรียนรู
ของประชาชน พัฒนาองคกรอาสาสมัคร และผูนํ าทองถิ่น พัฒนาระบบรูปแบบ และวิธีพัฒนาชุมชน ซึ่งได
ดํ าเนินการในจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ (ขอมูลเดือนกรกฎาคม 2543)

1. จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็ก 106 แหง มีเด็กเล็กที่เขารับการอบรมเลี้ยงด ู5,217 คน และเด็กเล็กที่ไดรับ
การพัฒนานอกศูนย 312 คน

2. จัดตั้งศูนยเยาวชนต ําบล 132 แหง สมาชิกนอกระบบ 3,300 คน ในระบบ 6,996 คน
3. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตางๆ รวม 1,956 คณะ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัด   1 คณะ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรี อํ าเภอ  13 คณะ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตํ าบล 132 คณะ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรี หมูบาน  1,810 คณะ
4. จัดใหมีอาสาสมัคร โดยมีผูนํ าอาสาพัฒนาชุมชน 264 คน และอาสาพัฒนาชุมชน 3,620 คน
5. จัดตั้งศูนยพัฒนาต ําบล 132 แหง

ที่มา : สํ านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม



การสาธารณสุข
ใน ป 2543 จังหวัดมหาสารคาม มีจ ํานวนสถานพยาบาลแผนปจจุบัน ที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืน ท้ัง

ส้ิน 12 แหง มีจ ํานวนเตียง 991 เตียง ในจํ านวนน้ี เปนสถานพยาบาลที่สังกัด กระทรวงสาธารณสุข 11 แหง
จํ านวน 941 เตียง และเปนสถานพยาบาลของเอกชน 1 แหง จํ านวน 50 เตียง

บุคลากรทางสาธารณสุขท่ีสํ าคัญ คือ แพทยและพยาบาลน้ัน มีจ ํานวนแพทย 71 คน อัตราสวนแพทย :
ประชากร เทากับ 1 : 13,217

สวนพยาบาล  มีจ ํานวน  450  คน  คิดเปนอัตราสวน พยาบาล : ประชากร เทากับ 1 : 2,085
สํ าหรับโรคท่ีเปนสาเหตุของการตาย 10 อันดับแรก ไดแก โรคหัวใจและหัวใจลมเหลว โรคมะเร็ง อุบัติ

เหตุการจราจร โรคระบบทางเดินอาหาร โรคเกี่ยวกับตับและตับออน ไขไมทราบสาเหต ุกลุมอาการไตอักเสบ
และไตพิการ โรคเบาหวาน โรคระบบยอยอาหาร อัมพาตทุกชนิด

ปญหาโรคเอดส นับถึงเดือน กันยายน ป 2542 จังหวัดมหาสารคามมีผูปวยโรคเอดสจ ํานวน 1,398
ราย เสียชีวิตแลว 175 ราย ( ผูติดเชื้อที่มีอาการ จํ านวน 435 ราย เสียชีวิตแลว 25 ราย ผูปวยเอดส  963 ราย
เสียชีวิตแลว 150  ราย )   และผูติดเชื้อที่มีอาการสวนใหญมีอายุระหวาง  25-34 ป และมีอาชีพเกษตรกรรมและ
รับจาง
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สงักัด
ทีม่า :สาํนกังานสาธารณสขุจังหวัดมหาสารคาม

แผนภมิูแสดงจํานวนสถานพยาบาลและเตยีง ป 2543

สถานพยาบาล
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ที่มา :สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนภูมิแสดงจํานวนแพทยและพยาบาล ป 2543

บุคลากร

บุคลากร :ประชากร



การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผลการพัฒนาชนบท ป 2542 คุณภาพชีวิตในระดับหมูบานของคนจังหวัด มหาสารคาม   อยูในระดับ
"กาวหนา"   ทั้งจังหวัดมีหมูบานชนบท  1,771 หมูบาน  สวนใหญเปนหมูบานกาวหนาและพัฒนาปานกลาง
1,770  หมูบาน คิดเปนรอยละ   99.9  ของหมูบานชนบท เปนหมูบานกาวหนา (หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 )
1,193 หมูบาน (รอยละ  67.4) และหมูบานพัฒนาปานกลาง (หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2)   577  หมูบาน
(รอยละ  32.6)  และยังมีหมูบานลาหลัง (หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1)   ที่ตองใหความสํ าคัญในการพัฒนาตอ
ไปเปน   1  หมูบาน    (รอยละ  0.1)

ตารางแสดงสภาพปญหาจ ําแนกตามเครื่องชี้วัด (จํ าแนก  1,771  หมูบาน)

ตั ว ช้ีวัด (1) (2) (3) คิดเกณฑไม ได /
มาก ปานกลาง นอย /ไม มี ไม มีขอ มูล

(1)  กลุมสภาพพ้ืนฐาน
         1. เอกสารสิทธิ์ 2              4 3 9          1 ,330       -                   
         2. การมีไฟฟาใช -           4 01          1 ,330       -                   
         3. การคมนาคม 1 7            6 4 4          1 ,109       1                      
         4. สิทธิ์ในที่ดินทํากิน 17 6          4 5 3          5 8 9          5 5 3                  
(2)  กลุมผลผลิตรายไดและการมีงานทํา
         1. การประกอบธุรกิจในหมูบาน 3 9 2          712          6 6 6          1                      
         2. การประกอบอาชีพและการมีงานทํ 3 4 8          2 9 8          1 ,047       7 8                    
         3. อัตราคาจาง 6 2            1 ,285       4 2 0          4                      
         4. ผลผลิตการทํานา 418          7 7 6          5 7 5          2                      
         5. ผลผลิตจากการทําไร 3 91          161          12 4          1 ,095               
         6. การประกอบอาชีพอ่ืนๆ 3 3 9          10 3          212          1 ,117               
         7. การอพยพหางานทํา 1 ,302       2 6 3          19 2          1 4                    
         8. การรวมตัวของเกษตรกร 4 7 5          6 7 3          6 2 3          -                   
         9. การทําการเกษตรฤดูแลง 1 ,624       8 1            6 3            3                      
(3)  กลุมสาธารณสุขและการอนามัย
        1. การไดรับการคุมครองการบริโภคดา 4 5            4 0 3          1 ,140       18 3                  
        2. การปองบกันโรคติดตอ 10 4          5 2 3          1 ,144       -                   
        3. สุขภาพจิต 2 2 2          1 ,028       5 21          -                   
        4. การอนามัยสิ่งแวดลอม 6 1            5 31          1 ,179       -                   
        5. การชีวอนามัย 7 5            4 3 8          1 ,258       -                   
        6. การมีสวนรวมดานสุขภาพอนามัย 1 8            4 0 3          1 ,349       1                      

จํานวนหมูบานจําแนกตามระดับของปญหา



ตั ว ช้ีวัด (1) (2) (3) คิดเกณฑไม ได /
มาก ปานกลาง นอย /ไม มี ไม มีขอ มูล

(4) กลุมแหลงน ํ้า
        1. น ํ้ากิน 2 5 6          6 8 7                 8 21          7                      
        2. น ํ้าใช 8 1            4 2 6                 1 ,247       1 7                    
        3. น ํ้าเพ่ือการเกษตร 3 9 8          9 0 9                 4 6 4          -                   
(5)  กลุมความรูการศึกษาและวัฒนธรรม
        1. ระดับการศึกษาของประชาชน 1 2            6 9 7                 1 ,062       -                   
        2. อัตราการเรียนตอของประชาชน 112          4 3 6                 1 ,165       5 8                    
        3. การใหความรูของรัฐ 1 1            4 7 6                 1 ,250       3 4                    
        4. สถานที่ใหความรูสําหรับหมูบาน 4 9            6 5 5                 1 ,067       -                   
        5. สถานที่ใหบริการดานขาวสารขอมูล 5 8            9 2 4                 7 8 7          2                      
        6. กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 9 9            1 ,049              6 2 3          -                   
(6)  กลุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
        1. ปาไม 6 9            2 7 8                 2 8 7          1 ,137               
        2. ดิน 215          1 ,036              4 8 5          3 5                    
        3. น ํ้า 2 7 5          5 7 0                 3 0 8          618                  

จํานวนหมูบานจําแนกตามระดับของปญหา



ความจํ าเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.)
จากผลการสํ ารวจขอมูล จปฐ. ของจังหวัดมหาสารคาม ในป 2543 หมวดอาหารดี มีบานอาศัย และ

ศึกษาถวนทั่วครอบครัวสุขสบาย  รายไดมาก อยากรวมพัฒนา  พาสูคุณธรรม และบํ ารุงสิ่งแวดลอม ซึ่งก ําหนด
ตัวชี้วัดไว 39 ตัวชี้ พบวาตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย และมีคารอยละที่ผานเกณฑตามที่ก ําหนด ในป 2543 มี 27
ตัวชี้วัด  และไมบรรลุเปาหมาย 12 ตัวชี้วัด

สํ าหรับตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายมากที่สุด คือ รายไดเฉล่ีย 20,000 บาทตอป รายไดเฉล่ียของคน
ในหมูบาน 12,060 บาท (29.40% เกณฑก ําหนด 70%) ตํ่ ากวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 40.60  และตัวชี้วัดที่ยัง
ไมบรรลุเปาหมายนอยท่ีสุด คือ เด็กครบเกณฑไดเขาเรียน  (99.83% เกณฑก ําหนด 100% ) ตํ่ ากวาเปาหมาย
คิดเปนรอยละ 0.17
                                                  ตารางแสดงผลการส ํารวจขอมูล จปฐ. ป 2543

ตัวชี้วัด เปาหมาย
รอยละท่ีผานเกณฑ รอยละท่ีไมผานเกณฑ ผล

หมวดท่ี 1 สุขภาพดี
1. หญิงมีครรภรับการดูแลกอนคลอด 80 99.94 0.06 /
2. หญิงมีครรภไดรับการทําคลอด 95 93 0.07 /
3. หญิงมีครรภกินอาหารพอเพียง 93 98.73 1.27 /
4. เด็กแรกเกิดไดกินนมแม 30 93.76 6.24 /
5. เด็กตํ่ากวา 1 ป ไดวัคซีนครบ 95 99.82 0.18 /
6. เด็ก 0 - 5 ป ไดอาหารเพียงพอ 80 97.35 2.65 /
7. เด็ก 6 - 15 ป ไดอาหารครบเพียงพอ. 90 98.59 1.41 /
8. เด็ก 6 - 12 ป ไดวัคซีนครบ 100 99.65 0.35 X
9. การไมกินอาหารดิบ 90 82.13 17.87 X
10. การบริโภคไอโอดีน 60 93.28 6.72 /
11. กินอาหารมาตรฐาน อย. 85 99.16 0.84 /
12. มีความรูในการใชยา 60 96.53 3.47 /

ผลการสํารวจ



ตัวชี้วัด เปาหมาย
รอยละท่ีผานเกณฑ รอยละท่ีไมผานเกณฑ ผล

หมวดที่ 2 มีบานอาศัย
13.  ท่ีอยูอาศัยสภาพคงทนถาวร 95 99.16 0.84 /
14. มีและใชสวมถูกหลักสุขาภิบาล 95 99.29 0.71 /
15. มีนํ้าสะอาดดื่มและบริโภค 95 88.03 11.97 X
16. การจัดบานเรือน บริเวณบาน 60 87.31 12.69 /
17. ไมถูกรบกวนจากมลพิษ 95 96.44 3.56 /
หมวดที่ 3 ศึกษาถวนทั่ว
18. เด็ก 2 - 5 ป ไดรับบริการเล้ียงดู 90 96.62 3.38 /
19. เด็กครบเกณฑไดเขาเรียน 100 99.83 0.17 X
20. เด็กจบภาคบังคับเรียนตอมัธยม 98 94.31 5.69 X
21. เด็กไดรับการฝกอบรมอาชีพ 80 62.75 37.25 X
22. คน 14 - 50 ป อานออกเขียนได 99 99.78 0.22 /
23. รับรูขาวสารสัปดาหละ 3 ครั้ง 95 99.74 0.26 /
24. มีความรูเกียวกับเอดส 80 99.57 0.43 /

ผลการสํารวจ



ตัวช้ีวัด เปาหมาย
รอยละท่ีผานเกณฑรอยละท่ีไมผานเกณฑผล

หมวดท่ี 4ครอบครัวสุขสบาย
25.  คูสมรส 15 - 44 ป คุมกําเนิด 77 93.23 6.77 x
26. ครอบครัวมีความอบอุน 90 96.99 3.01 /
27. มีความปลอดภัยจากอุบัติภัย 100 99.13 0.87 /
28. ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 100 99.66 0.34 X
หมวดท่ี 5 รายไดมาก
29.  รายไดเฉลี่ย 20,000 บาทตอป รายไดเฉลี่ยของคนในหมูบาน 12,060 70 29.4 70.6 X
หมวดท่ี 6 อยากรวมพัฒนา
30. เปนสมาชิกกลุม 90 94.56 5.44 /
31. ไปใชสิทธิเลือกตั้ง 90 84.97 15.03 X
32. รวมกิจกรรมสาธารณสมบัติ 95 99.42 0.58 /
หมวดท่ี 7 พาสูคุณธรรม
33. มีการปฎิบัติศาสนกิจ 90 98.64 1.36 /
34. คนในครัวเรือนไมติดสุรา 90 99.22 0.78 /
35. คนในครัวเรือนไมติดบุหรี่ 90 88.22 11.78 X
36. รวมกิจกรรมประเพณี 90 99.79 0.21 /
37. คนสูงอายุ / พิการรับการดูแล 90 99.32 0.68 /
หมวดท่ี 8 บํารงุสิ่งแวดลอม
38. ครัวเรือนทํากิจกรรมอนุรักษ 90 99.37 0.63 /
39. ทํากิจกรรมปองกันสิ่งแวดลอม 90 99.36 0.64 /

ผลการสํารวจ

ที่มา : ศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
          หมายเหต ุ: / = ผานเกณฑ  X = ไมผานเกณฑ



คณะผูจัดทํ า
หัวหนาสํ านักงานจังหวัดมหาสารคาม
หัวหนาฝายนโยบายและแผน
หวัหนาฝายขอมูลและติดตามประเมินผล

นายฉกาจ การิสุข เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
นายคมกริช        แสงหิม เจาหนาท่ีระบบงานสารสนเทศ (ลูกจางโครงการเงินกูฯ)
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