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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดมหาสารคาม 

 

1. ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม 
1.1 ประวัติความเป็นมา 

    จังหวัดมหาสารคาม เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สะดืออีสาน)                     
เป็นมหามงคลนามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงพระราชทานให้เป็นชื่อเมือง               
ครั้งทรงโปรดเกล้าฯ ตั้งเมืองเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2408  มีความหมายว่า ถิ่นฐานที่อุดมสมบูรณ์              
ด้วยความ ดีงามทั้งปวงมีท้าวมหาชัย (กวด) เป็นเจ้าเมือง 
   ท้าวมหาชัย (กวด) ได้พาผู้คนออกจากเมืองร้อยเอ็ดมาทางทิศตะวันตก ประมาณ 1,000 เส้น 
จึงหยุดตั้งอยู่บริเวณที่ดอน  แล้วจัดพิธีการฝังเสาหลักเมือง  บริเวณนั้นได้สร้างวัดชื่อวัดดอนเมือง  แต่ราษฎร
นิยมเรียกว่า “วัดข้าวอ้าว” อยู่ได้ประมาณ 6 เดือน เห็นว่าขาดแคลนแหล่งน้้า จึงย้ายมาตั้งระหว่าง                   
กุดยางใหญ่กับหนองกระทุ่ม  ซึ่งเป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่บ้างแล้ว คือบ้านจาน  ประกอบกับห่างออกไป
เล็กน้อยทางทิศตะวันตกก็มีหนองหัวช้าง (บริเวณทิศใต้วัดนาควิชัย) และถัดจากหนองกระทุ่มออกไปเล็กน้อย 
ก็เป็นห้วยคะคาง นับว่าเป็นชัยภูมิที่มีแหล่งน้้าสมบูรณ์ จึงได้ตั้งเป็นเมืองมหาสารคาม มีพระเจริญราชเดช 
(กวด) เป็นเจ้าเมืองคนแรก  ส่วนท้าวบัวทองได้พาผู้คนจ้านวนหนึ่งไปตั้งถิ่นที่อยู่บริเวณบ้านลาดริมฝั่งล้าน้้าชี 
ตามท่ีตนเห็นเหมาะสมและเสนอตั้งเป็นเมืองตั้งแต่แรก  โดยเมืองมหาสารคามเมื่อแรกตั้งยังต้องขึ้นอยู่ในความ
ดูแลบังคับบัญชาของพระขัติยวงษา (จัน) เจ้าเมืองร้อยเอ็ด  
   พุทธศักราช  2456 หม่อมเจ้านพมาศ นวรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดมณฑลประจ้า
จังหวัด โดยความเห็นชอบของพระมหาอ้ามาตยาธิบดี (เส็ง วิริยะศิริ)  และได้ย้ายศาลากลางจังหวัดมาตั้ง                
ณ ที่ศาลากลางหลังเดิมหรือที่ว่าการอ้าเภอเมืองมหาสารคามในปัจจุบัน ต่อมาในปี พุทธศักราช  2542         
ได้ย้ายศาลากลางจังหวัดมาตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน คือ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด ต้าบลแวงน่าง 
อ้าเภอเมืองมหาสารคาม จากอดีตจนถึงปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามมีผู้ด้ารงต้าแหน่งเจ้าเมืองและผู้ ว่าราชการ
จังหวัด รวม 50 คน 
 1.2 ข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพ 
  1.2.1 ที่ตั้งและขนาด 
     จังหวัดมหาสารคาม ตั้ งอยู่บริ เวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี พ้ืนที่ 
5,291.683  ตารางกิโลเมตร หรือ 3,307,301.87 ไร่  มีพ้ืนที่เป็นล้าดับที่  14 ของภาคและเป็นล้าดับที่ 
41 ของประเทศไทย  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้  
      ทางทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์                         
      ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์   
      ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด  
      ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดบุรีรัมย์ 
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  1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
    ลักษณะภูมิประเทศ  โดยทั่วไปของจังหวัดมหาสารคาม  เป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูก
คลื่นลอนลาด  พื้นที่โดยทั่วไปมีความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ  130 - 230  เมตร ด้านทิศตะวันตกและ
ทิศเหนือเป็นที่สูงในเขตอ้าเภอโกสุมพิสัย  อ้าเภอเชียงยืน และอ้าเภอกันทรวิชัย ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่จังหวัด  และค่อย ๆ ลาดเทมาทางทิศตะวันออกและทิศใต้มีล้าน้้าส้าคัญสายหลักไหลผ่าน  
ได้แก่  ล้าน้้าชี 
  1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มีลักษณะฝนตกสลับกับอากาศแห้ง (Wet and dry climate)  มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยต่อปี                  
อยู่ที่ประมาณ  118  มิลลิเมตร/ปี  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ประมาณ 27.98 องศาเซลเซียส  ในช่วงเดือน
เมษายนของทุกปีจังหวัดจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ  39 องศาเซลเซียส  ส่วนอุณหภูมิต่้าสุดวัดได้ในช่วง
เดือนมกราคม  อยู่ที่ประมาณ  15 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ  27  องศาเซลเซียส  
จังหวัดมีฤดูกาลต่างๆ แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่
กรกฎาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

 1.2.4 เขตการปกครอง และจ านวนประชากร 
จังหวัดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  13 อ้าเภอ  1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล

เมือง  1  แห่ง  เทศบาลต้าบล  18  แห่ง  องค์การบริหารส่วนต้าบล  123  แห่ง  และหมู่บ้าน 1,944 หมู่บ้าน  
โดยอ้าเภอที่มีพ้ืนที่มากที่สุดคือ  โกสุมพิสัย  (827.9) รองลงมาคือ อ้าเภอบรบือ (681.6)  อ้าเภอวาปีปทุม  
(605.8)  และอ้าเภอเมืองมหาสารคาม (556.7)  ตามล้าดับ    

ตารางที่ 1 : จ้านวนอ้าเภอ  หมู่บ้าน  ต้าบล  อบต.  เทศบาลต้าบล  เทศบาลเมือง  พ้ืนที่ของจังหวัดมหาสารคาม 

อ าเภอ 
เขตการปกครอง พื้นที่ 

(ตร.กม.) หมู่บ้าน ต าบล อบต. เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง 
เมืองมหาสารคาม 185 14 13 1 1 556.7 
กันทรวิชัย 183 10 8 3 - 372.2 
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อ าเภอ 
เขตการปกครอง พื้นที่ 

(ตร.กม.) หมู่บ้าน ต าบล อบต. เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง 
โกสุมพิสัย 233 17 17 1 - 827.9 
เชียงยืน 116 8 7 2 - 289.0 
นาเชือก 145 10 10 1 - 528.2 
บรบือ 209 15 15 1 - 681.6 
พยัคฆภูมิพิสัย 227 14 14 1 - 409.8 
วาปีปทุม 241 15 15 1 - 605.8 
นาดูน 94 9 6 3 - 248.4 
แกด้า 88 5 4 2 - 149.5 
ยางสีสุราช 91 7 7 - - 242.5 
กุดรัง 85 5 5 - - 267.0 
ชื่นชม 47 4 2 2 - 113.0 

รวม 1,944 133 123 18 1 5,291.6 
ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดมหาสารคาม 
 
            จังหวัดมีประชากรจ้านวน  963,072  คน  แบ่งเป็นชาย  จ้านวน  472,797  คน               
และหญิง  จ้านวน   490,275   คน  โดยอ้าเภอที่มีประชากรมากที่สุด  คือ  อ้าเภอเมืองมหาสารคาม  
จ้านวน  159,231  คน อันดับสอง คือ อ้าเภอโกสุมพิสัย  จ้านวน  120,121  คน  อันดับสาม คือ อ้าเภอวาปีปทุม  
จ้านวน  114,348  คน  และอันดับสี่ คือ อ้าเภอบรบือ  จ้านวน  109,017  คน  ตามล้าดับ 

ตารางที่ 2 : จ้านวนประชากร แยกเป็น ชาย หญิง และจ้านวนครัวเรือน จ้าแนกเป็นรายอ้าเภอ 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 

เมืองมหาสารคาม 74,999 84,232 159,231 56,098 

กันทรวิชัย 40,350 44,834 85,184 27,921 

โกสุมพิสัย 59,295 60,826 120,121 34,429 

เชียงยืน 30,327 31,042 61,369 19,286 

นาเชือก 30,541 30,630 61,171 17,887 

บรบือ 54,284 54,733 109,017 35,233 

พยัคฆภูมิพิสัย 43,542 44,194 87,736 24,693 

วาปีปทุม 56,946 57,402 114,348 31,690 

นาดูน 18,764 18,746 37,510 9,944 

แกด้า 15,036 14,811 29,847 7,868 

ยางสีสุราช 17,632 17,702 35,334 9,355 
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อ าเภอ ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 

กุดรัง 18,786 18,473 37,259 10,203 

ชื่นชม 12,295 12,650 24,945 6,682 

รวม 472,797 490,275 963,072 291,289 

ที่มา : ประกาศส้านักทะเบียนกลาง  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560 

 1.2.5 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           1.2.5.1 การไฟฟ้า 
      จังหวัดมหาสารคาม   มีผลการส้ารวจข้อมูลจ้านวนผู้ใช้ไฟฟูาและการจ้าหน่ายกระแสไฟฟูา
จ้าแนกตามประเภทต่าง ๆ เมื่อปี พ.ศ. 2560 ของจังหวัดมหาสารคาม พบว่า   
   (1) จ้านวนผู้ใช้ไฟฟูา ทั้งสิ้น 279,512 ราย โดยอ้าเภอที่มีจ้านวนผู้ใช้ไฟฟูามากที่สุด       
อันดับแรก คือ อ้าเภอเมืองมหาสารคาม เท่ากับ 63,189  ราย รองลงมาได้แก่ อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย                   
เท่ากับ 48,918 ราย  อันดับสาม ได้แก่ อ้าเภอบรบือ เท่ากับ 41,247 ราย 
   (2) การจ้าหน่ายกระแสไฟฟูา (วัตต์/ชั่วโมง) จากสถิติของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
มหาสารคามเมื่อปี พ.ศ. 2560  พบว่า จังหวัดได้จ้าหน่ายกระแสไฟฟูาให้ส่วนต่าง ๆ ได้แก่  ที่อยู่อาศัย        
สถานธุรกิจ และอุตสาหกรรม สถานที่ราชการและสาธารณะ และอ่ืน ๆ รวมทั้งสิ้น 791,907,270.13  
วัตต์/ชั่วโมง 
   ทั้งนี้  การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ได้ท้าการจ้าหน่ายกระแสไฟฟูาให้กับสถาน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม มากที่สุด เท่ากับ 439,705,797.13 วัตต์/ชั่วโมง  อันดับสอง ได้แก่ ที่อยู่อาศัย           
เท่ากับ 315,015,621.17  วัตต์/ชั่วโมง อันดับสาม ได้แก่ สถานที่ราชการและสาธารณะ เท่ากับ 
31,238,917.44  วัตต์/ชั่วโมง   โดยมีการจ้าหน่ายกระแสไฟฟูาให้กับผู้ใช้หรือสถานที่ต่างๆ ประเภทอ่ืนๆ 
เท่ากับ 5,946,934.39  วัตต์/ชั่วโมง   
   ที่มา : การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม  ณ  พฤศจิกายน  2561 
  
           1.2.5.2 การประปา 

จังหวัดมีพ้ืนที่ให้บริการน้้าประปารวมทั้งสิ้น  7  อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองมหาสารคาม                   
อ้าเภอกันทรวิชัย  อ้าเภอโกสุมพิสัย  อ้าเภอบรบือ  อ้าเภอกุดรัง  อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  และอ้าเภอวาปีปทุม  
จ้าแนกการให้บริหารออกเป็น  2  สาขา คือ 

(1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม มีพ้ืนที่ให้บริการน้้าประปา  5 อ้าเภอ  
ประกอบด้วย 
    (1.1)  อ้าเภอเมืองมหาสารคาม  ให้บริการพ้ืนที่  เทศบาลเมืองมหาสารคาม , เทศบาล
ต้าบลแวงน่าง , อบต.เกิ้ง , อบต.แก่งเลิงจาน , อบต.เขวา , อบต.ท่าสองคอน , อบต.เกิ้ง , อบต.แวงน่าง , 
อบต.หนองกุง , อบต.หนองโน , อบต.หนองปลิง , และ อบต.ห้วยแอ่ง    
    (1.2)  อ้าเภอกันทรวิชัย ให้บริการพื้นท่ี  เทศบาลต้าบลขามเรียง , เทศบาลต้าบลโคกพระ 
, เทศบาลต้าบลท่าขอนยาง , อบต.ขามเฒ่าพัฒนา , อบต.คันธารราษฎร์ , อบต.โคกพระ , อบต.ศรีสุข                   
และ อบต.มะค่า 
    (1.3)  อ้าเภอโกสุมพิสัย ให้บริการพื้นท่ี  เทศบาลต้าบลหัวขวาง และ อบต.หัวขวาง   
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    (1.4)  อ้าเภอบรบือ  ให้บริการพ้ืนที่ เทศบาลต้าบลบรบือ , อบต.โนนราษี , อบต.บรบือ   
อบต.บ่อใหญ่ , อบต.หนองสิม , อบต.หนองโก , อบต.หนองจิก  และ อบต.กุดรัง (อ้าเภอกุดรัง) 

(2) การประปาส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการให้บริการน้้าประปา  2  
อ้าเภอ  คือ อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอ้าเภอวาปีปทุม  
 
           1.2.5.3 การบริการโทรศัพท์ 

ผลส้ารวจพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของบริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561 จังหวัด        
มีหมายเลขทีเ่ปิดใช้ทั้งสิ้น จ้านวน  11,615  เลขหมาย แยกเป็น 
ตารางที่ 3 : จ้านวนเลขหมายโทรศัพท์ในความรับผิดชอบของบริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) 
เลขหมายโทรศัพท์ท่ีมีผู้เช่า จ านวน 
1 ประเภทธุรกิจ (Business ) 1,513 
2 ประเภทบ้านพัก (Residence ) 7,751 
3 ประเภทราชการ ( Goverment ) 1,851 
4 บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)  ( TOT  Public Company Limited ) 150 
5 โทรศัพท์สาธารณะ (Public telepone line ) 350 
6 ไม่ระบุ / ไม่ทราบ 0 
7 บริษัทสัมปทาน 0 

รวมทั้งสิ้น 11,615 
ที่มา : โทรศัพท์จังหวัดมหาสารคาม  บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)  ณ วันที่  20  พฤศจิกายน  2561 

           1.2.5.4 การสื่อสารโทรคมนาคม 
จังหวัดมีที่ท้าการไปรษณีย์  12  แห่ง  ยกเว้นอ้าเภอกุดรัง   จะใช้บริการที่ท้าการไปรษณีย์

ของอ้าเภอบรบือ  และอ้าเภอชื่นชมใช้บริการที่ท้าการไปรษณีย์อ้าเภอเชียงยืน  ส่วนไปรษณีย์รับฝาก           
มีไปรษณีย์โนนศรีสวัสดิ์ในเขตของอ้าเภอเมืองมหาสารคาม  และไปรษณีย์ท่าขอนยางในเขตของอ้าเภอกันทรวิชัย 

ที่มา : ที่ท้าการไปรษณีย์จังหวัดมหาสารคาม : กันยายน 2561 

จังหวัดมหาสารคาม   มีสถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก จ้านวน 5 สถานี ได้แก่  สถานีวิทยุ
กรมการรักษาดินแดน (รด.) กองทัพอากาศ (ทอ.) สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย  (สสวท.)   และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  (อ.ส.ม.ท.)  นอกจากนี้ยังมีสถานี
วิทยุชุมชนอีกจ้านวน  74  แห่ง  และสถานีเคเบิลทีวี  3  แห่ง   

ที่มา : ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม  ณ  กันยายน 2561 

           1.2.5.5 การคมนาคม 
การคมนาคมขนส่งของจังหวัดมหาสารคาม จะใช้การคมนาคมทางถนนเป็นหลักประกอบด้วย  

ถนนทางหลวงแผ่นดินสายประธาน  ถนนทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน  ถนนทางหลวงแผ่นดินสายรอง
ประธาน  และทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น  ดังนี้ 
           (1)  ถนนทางหลวงแผ่นดินสายประธาน   ประกอบด้วย 
        ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-อุบลราชธานี)  
เป็นเส้นทางที่มีความส้าคัญในระดับภาค  ท้าหน้าที่เชื่อมโยงจังหวัดตอนกลางกับจังหวัดตอนล่างของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทางทิศตะวันออก 
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        ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  23 (ตอนเลี่ยงเมืองด้านตะวันออกและด้านตะวันตก) 
เป็นระบบถนนวงแหวนของชุมชนเมืองมหาสารคาม  มีบทบาทในการแบ่งเบาปริมาณการจราจรของระบบถนน
สายหลัก และท้าให้การเชื่อมโยงติดต่อของชุมชนภายในจังหวัดมีประสิทธิภาพมากขึ้นและท้าหน้าที่เป็นทาง
เลี่ยงเมือง (BY PASS) กรณีไม่ต้องการผ่านชุมชนเมืองมหาสารคาม 
           (2)  ถนนทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน   ประกอบด้วย 
        ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 (มหาสารคาม-โกสุมพิสัย-ท่าพระเชื่อมโยงกับถนน
มิตรภาพจังหวัดขอนแก่น)   เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดมหาสารคาม กับจังหวัดขอนแก่น  ผ่านอ้าเภอโกสุมพิสัย  
เทศบาลต้าบลท่าพระและบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) 
        ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 (มหาสารคาม-กันทรวิชัย-กาฬสินธุ์)  เชื่อมโยง
ระหว่างจังหวัดมหาสารคาม กับจังหวัดกาฬสินธุ์  ผ่านอ้าเภอกันทรวิชัย อ้าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
        ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 (บรบือ-นาเชือก-พยัคภูมิพิสัย-บุรีรัมย์) เชื่อมโยง
ระหว่างจังหวัดมหาสารคาม กับจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวั ดสุรินทร์  ซึ่งเป็นจังหวัดทางตอนใต้ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
         ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 (สายขอนแก่น – เชียงยืน - กาฬสินธุ์) 
         ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (สายพยัคฆภูมิพิสัย – พุทไธสง - สุวรรณภูมิ) 
               (3)  ถนนทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด กับอ าเภอ หรือสถานที่ส าคัญ 
เพ่ือให้สามารถติดต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีบทบาทในการแบ่งเบาปริมาณการจราจรของระบบถนน
ทางหลวงแผ่นดินสายประธาน และท้าหน้าที่การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างชุมชนส้าคัญของจังหวัด  ประกอบด้วย  
        ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2040 (อ้าเภอเมืองมหาสารคาม – อ้าเภอวาปีปทุม – 
อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย – จังหวัดบุรีรัมย์) 
        ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045 (ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก - อ้าเภอวาปีปทุม)                                                                                                                                                              
         ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2237 (สายโกสุมพิสัย - เชียงยืน) 
         ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2152 (สายเชียงยืน - ชื่นชม - กระนวน) 
         ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2300 (สายโกสุมพิสัย - กุดรัง) 
         ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (สายโกสุมพิสัย – กุดรัง – บรบือ - นาดูน) 
         ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2063 (สายบรบือ - วาปีปทุม) 
         ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2381 (สายนาเชือก - นาดูน) 
         ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2118 (สายกันทรวิชัย - เชียงยืน) 
         ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2380 (สายมหาสารคาม - แกด้า) 
        (4) ทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น 
       เป็นระบบถนนที่ เชื่อมโยงติดต่อระหว่างชุมชนศูนย์กลางชนบทและพ้ืนที่ชนบท        
เป็นเส้นทางที่น้าผลผลิตจากพ้ืนที่เกษตรกรรมมายังตลาดที่เป็นชุมชนศูนย์กลางของพ้ืนที่และการกระจายสินค้า 
ตลอดจนการบริการต่าง ๆ  ไปสู่พ้ืนที่โดยรอบและมีบทบาทในการแบ่งเบาปริมาณการจราจรของระบบถนน
ประธานและท้าหน้าที่เชื่อมโยงติดต่อระหว่างชุมชนส้าคัญของจังหวัด 
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 1.3 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
1.3.1 ด้านเศรษฐกิจ 

(1) ผลผลิตมวลรวมจังหวัด 
ประมาณการมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปี  2559  มูลค่า  54,263  ล้านบาท                       

มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจากปี  2558  จ้านวน  3,347  ล้านบาท  มีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ ปี  จ้านวน 65,520  บาท    
คิดเป็นล้าดับที่ 64 ของประเทศ  และเป็นล้าดับที่ ๑๑ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยสาขาที่มีมูลค่าสูงสุด
และมีความส้าคัญในการสร้างรายได้ให้กับจังหวัด  แยกเป็น 

- ภาคเกษตร จ้านวน 12,227  ล้านบาท  ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่ 5,291.683  
ตารางกิโลเมตร  หรือ 3,307,301.87  ไร่ และข้อมูลส้ารวจ  ในปี พ.ศ. 2559  จังหวัดมีพ้ืนที่ท้าการเกษตร
จ้านวน   2,818,573  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  85.22  ของพ้ืนที่จังหวัด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  อาชีพส้าคัญได้แก่ การท้านา ท้าไร่ เลี้ยงสัตว์ การเกษตรจึงเป็นสาขาการผลิตที่ส้าคัญของจังหวัด
มหาสารคาม    

- ภาคนอกเกษตร จ้านวน  42,037  ล้านบาท  และมีสาขาที่มีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก  
คือ  อันดับ 1 สาขาการศึกษา จ้านวน  10,679  ล้านบาท  โดยจังหวัดมหาสารคาม มีนิสิต นักศึกษา               
ในมหาวิทยาลัย มากกว่ า 60,000  คน  ส่ งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจั งหวัด                          
อันดับ 2  สาขาการผลิต  จ้านวน  6,226  ล้านบาท และอันดับ  3  สาขาการค้าส่งและค้าปลีก การซ่อมแซม                
ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์  จ้านวน  5,748  ล้านบาท  ตามล้าดับ 
 

ภาพประกอบ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปี 2557 – 2559  (ล้านบาท) 

 
ภาพประกอบ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
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(2) ด้านการเกษตร             
                     จงัหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่ทั้งหมด 3,307,301.87 ไร่ และข้อมูลส้ารวจในปี พ.ศ. 2559     
จังหวัดมีพ้ืนที่ท้าการเกษตรจ้านวน   2,818,573  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  85.22  ของพ้ืนที่จังหวัด   

(2.1) พืชเศรษฐกิจหลัก ที่ส้าคัญ ได้แก่  ข้าวนาปี อ้อยโรงงาน และมันส้าปะหลัง                  
โดยในรอบปี 2560/61  มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี จ้านวน 2,057,752 ไร่ มีผลผลิต 639,325 ตัน มูลค่า 
6,521.12 ล้านบาท  มันส้าปะหลัง 122,532.02 ไร่ มีผลผลิต 326,578 ตัน มูลค่า 924.36 ล้านบาท 
และอ้อยโรงงาน 157,755.91  ไร่  มีผลผลิต 114,925.50 ตัน มูลค่า 1,251.31 ล้านบาท 
 
ตารางที่ 4 : แสดงเนื้อท่ีปลูกข้าวนาปี เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และมูลค่าผลผลิต 
               จ้าแนกเป็นรายอ้าเภอ ปีการเพาะปลูก 2560/2561 

อ้าเภอ ข้าวนาปี 
เนื้อท่ี

เพาะปลูก (ไร่) 
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 

(ไร่) 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อ

ไร่ (กก.) 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
รวมยอด 2,057,752 1,795,034 639,325 356 6,521.12 
เมืองมหาสารคาม 188,605 160,320 61,242 382 605.07 
บรบือ 262,584 258,220 88,569 343 893.66 

วาปีปทุม 275,826 256,173 94,528 369 1,185.38 

โกสุมพิสัย 230,518 159,125 66,196 416 573.26 

กันทรวิชัย 162,859 116,499 46,833 402 421.03 

พยัคฆภูมิพิสัย 276,013 225,885 72,283 320 811.74 

เชียงยืน 128,029 112,425 43,733 389 401.47 

นาเชือก 141,107 136,872 47,221 345 403.74 

นาดูน 112,556 110,207 34,825 316 350.69 

แกด้า 70,872 70,600 24,216 343 293.50 

ยางสีสุราช 91,223 76,331 23,739 311 254.01 

กุดรัง 85,912 81,059 26,263 324 176.49 

ชื่นชม 31,648 31,318 9,677 309 113.32 

ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม, 2561 
 

 ตาราง  5 : แสดงเนื้อที่ปลูกมันส้าปะหลัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และมูลค่าผลผลิต 
                จ้าแนกเป็นรายอ้าเภอ ปีการเพาะปลูก 2560/2561 

อ้าเภอ มันส้าปะหลัง 
เนื้อท่ีเพาะปลูก 

(ไร่) 
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 

(ไร่) 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อ

ไร่ (กก.) 
มูลค่า (ล้าน

บาท) 
รวมยอด 122,532.02 122,400.06 326,578 3181 924.36 
เมืองมหาสารคาม 4,903.07 4,879.77 16,840 3101 37.83 
บรบือ 18,768.04 18,789.03 51,425 3194 151.83 

วาปีปทุม 920.09 920.09 3,509 3097 7.78 

โกสุมพิสัย 43,697.84 43,656.83 65,721 3313 341.34 
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อ้าเภอ มันส้าปะหลัง 
เนื้อท่ีเพาะปลูก 

(ไร่) 
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 

(ไร่) 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อ

ไร่ (กก.) 
มูลค่า (ล้าน

บาท) 
กันทรวิชัย 75.16 75.16 301 2968 0.44 

พยัคฆภูมิพิสัย 398.04 397.79 1,846 2786 2.66 

เชียงยืน 1,590.79 1,587.54 14,659 3145 8.04 

นาเชือก 6,706.41 6,705.61 30,173 3067 49.36 

นาดูน 674.25 674.25 3,007 3017 4.43 

แกด้า 650.63 648.38 3,049 3126 4.13 

ยางสีสุราช 692.3 691.3 3,814 2947 3.02 

กุดรัง 42,792.65 42,711.56 128,268 3109 309.40 

ชื่นชม 662.75 662.75 3,966 3092 4.10 

ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม, 2561 
 
ตารางที่ 6 : แสดงเนื้อที่ปลูกอ้อยโรงาน เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และมูลค่าผลผลิต  
               จ้าแนกเป็นรายอ้าเภอ ปีการเพาะปลูก 2560/2561 

อ้าเภอ อ้อยโรงาน 
เนื้อท่ีเพาะปลูก 

(ไร่) 
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 

(ไร่) 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 

(กก.) 
มูลค่า (ล้าน

บาท) 
รวมยอด 157,755.91 114925.50 1,180,305.40 10,257.77 1,251.31 
เมืองมหาสารคาม 8,154.00 4449 31,143.00 7,000.00 37.37 
บรบือ 28,303.00 22159 234,295.00 10,573.36 299.90 

วาปีปทุม 2,187.00 2187 25,973.00 11,876.09 25.71 

โกสุมพิสัย 52,771.75 39829.75 422,694.75 10,612.54 435.38 

กันทรวิชัย 456.00 293 2,113.00 7,211.60 2.56 

พยัคฆภูมิพิสัย 136.00  - - - - 

เชียงยืน 10,729.75 4561.75 55,287.10 12,119.71 59.71 

นาเชือก 9,307.00 9307 90,658.70 9,740.92 77.06 

นาดูน 1,426.00 341 3,256.00 9,548.39 2.34 

แกด้า 1,044.00 597 549.87 921.06 0.49 

ยางสีสุราช 792.00 747 7,125.00 9,538.15 6.20 

กุดรัง 19,325.41 8950 87,370.00 9,762.01 84.75 

ชื่นชม 23,124.00 21504 219,840.00 10,223.21 219.84 

ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม, 2561 
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ตารางที่ 7 : แสดงเนื้อท่ีเพาะปลูกพืช เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และมูลค่าผลผลิต  
               จ้าแนกตามชนิดของพืช ปีการเพาะปลูก 2560/2561 

ชนิดพืช เนื้อท่ีเพาะปลูก 
(ไร่) 

เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 
(ไร่) 

ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
(กก.) 

มูลค่า (ล้าน
บาท) 

ข้าวนาปี 2,057,752 1,795,034 639,325 356 6,521.12 

มันส้าปะหลัง 122,532.02 122,400.06 326,578 3,181 924.36 
อ้อยโรงงาน 157,755.91 114,925.50 1,180,305.40 10,257.77 1,251.31 
ยางพารา 11,871.20 2,386.75 1,164.97 488.10 36.90 
ยูคาลิปตัส 12,508.00 2,531.00 52,765.00 20,847.14 41.16 
มันแกว 4,971.00 4,180.00 15,144.50 3,623.09 76.66 
ยาสูบ 2,356.00 2,100.00 381.15 181.50 34.24 
หม่อน 930.50 420.00 603.39 1,436.52 2.93 
กก 275.00 275.00 137.50 5000 4.13 
ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม, 2561 
 
ตารางที่ 8 : แสดงเนื้อท่ีเพาะปลูกพืชข้าวนาปีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์/GAP ปี 2558 - 2560 

อ้าเภอ 
 

เนื้อท่ีเพาะปลูกข้าว  (ไร่) 

เนื้อท่ีทั้งหมด 
ผ่านมาตรฐาน

อินทรีย์ 

คิดเป็นร้อยละ
ของพ้ืนที่ปลูก

ทั้งหมด 

ผ่าน
มาตรฐาน 

GAP 

คิดเป็นร้อยละ
ของพ้ืนที่ปลูก

ทั้งหมด 

รวมยอด 2,070,655 6,814.85 0.33 19,680.47 0.95 

เมืองมหาสารคาม 188,088 1,889.00 1.00 183.00 0.10 

บรบือ 266,298 459.00 0.17 2,726.00 1.02 

วาปีปทุม 273,986 519.00 0.19 568.00 0.21 

โกสุมพิสัย 234,516 982.10 0.42 2,660.00 1.13 

กันทรวิชัย 171,626 285.00 0.17 6,016.72 3.51 

พยัคฆภูมิพิสัย 277,876 1,428.00 0.51 469.00 0.17 

เชียงยืน 125,476 300.00 0.24 1,400.75 1.12 

นาเชือก 143,541 
  

2,377.00 1.66 

นาดูน 112,204 952.75 0.85 298.00 0.27 

แกด้า 70,245 
  

157.00 0.22 

ยางสีสุราช 91,755 
    

กุดรัง 83,539 
  

2,278.00 2.73 

ชื่นชม 31,505     547.00 1.74 

ที่มา : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น , กรมการข้าว : ตุลาคม 2560 
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(2.2) การปศุสัตว์ 
ตาราง 9 : แสดงจ้านวนการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2561 

ล้าดับที่ ประเภทสัตว์ จ้านวนตัว เกษตรกร (ราย) 
1 โคเนื้อ 168,117 32,465 
2 โคนม 5,239 144 
3 กระบือ 44,498 9,527 
4 สุกร 95,163 4,319 
5 เป็ด 319,489 12,259 
6 ไก่ 2,652,729 54,056 

 ที่มา : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม   ตุลาคม  2561  

(3) ด้านการอุตสาหกรรม  
      สถิติข้อมูลสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ  วันที่  
30  กันยายน  2561 จ้านวนทั้งสิ้น  437  โรงงาน มีจ้านวนเงินลงทุนรวม 7,720.65 ล้านบาท และมีจ้านวน
คนงาน 8,022  คน  สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3  อันดับแรกของจังหวัด  ได้แก่ 

(3.1) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช ประกอบด้วยการผลิตแปูง เป็นหลัก  เช่น การผลิต
แปูงมันส้าปะหลัง  รองลงมาได้แก่ กิจกรรมการสีข้าวและอบเมล็ดข้าวเปลือกและข้าวโพด ตามล้าดับ                       
ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 66 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 15.1 ของโรงงานทั้งหมด เงินลงทุน 1,796.34  
ล้านบาท  คนงาน 646 คน 

(3.2) อุตสาหกรรมอาหาร  ประกอบด้วยการผลิตน้้าตาล เป็นหลัก เช่น น้้าตาลทรายดิบ 
น้้าตาลทรายขาว และน้้าตาลทรายบริสุทธิ์  รองลงมาได้แก่ การท้าน้้าแข็งก้อนเล็ก และท้าผลิตภัณฑ์อาหาร
จากแปูง ตามล้าดับ ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น  39  โรงงาน  คิดเป็นร้อยละ 8.92 ของโรงงานทั้งหมด 
เงินลงทุน 1,805.89 ล้านบาท คนงาน 727 คน 

(3.3) อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตโซดาและน้้าดื่ม ปัจจุบันมี
จ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 2 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 0.46 ของโรงงานทั้งหมด เงินลงทุน 1 ,351.12  ล้านบาท                  
คนงาน 102  คน   

ที่มา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม   พฤศจิกายน  2561 
 (4) การพาณิชย์ 

(4.1) ดัชนีราคาผู้บริโภค 
   ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมหาสารคามเดือนกันยายน 2561 เท่ากับ 100.7  เมื่อเทียบ
กับดัชนีราคาเดือนสิงหาคม  2561 เท่ากับ  100.6  สูงขึ้นร้อยละ  0.1  
   ดัชนีหมวดอาหาร และเครื่องด่ืม ลดลงร้อยละ 0.2  สาเหตุมาจากผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ 1.6 
   ดัชนีราคาหมวดอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 สาเหตุมาจากหมวด
พาหนะ  การขนส่ง  และการสื่อสาร  สูงขึ้นร้อยละ  0.8 
   ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน  อัตราไม่เปลี่ยนแปลง 

ตาราง  10 :  ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมหาสารคาม จ้าแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินค้า  

หมวด กรกฎาคม 2561 สิงหาคม  2561 กันยายน  2561 
ดัชนีราคาผู้บริโภค 100.7 100.6 100.7 
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 99.0 98.6 98.4 
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หมวด กรกฎาคม 2561 สิงหาคม  2561 กันยายน  2561 
หมวดอ่ืนๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 102.1 102.3 102.6 
ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน 102.2 102.2 102.2 

ที่มา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม   พฤศจิกายน  2561   

 (4.2)  การส้ารวจจ้านวนธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน  ปรากฏข้อมูลดังนี้ 
1) ธนาคารพาณิชย์ จ้านวน  37  สาขา  ประด้วย ธนาคารกรุงไทย (11) , ธนาคาร

กรุงเทพ (6) ,ธนาคารไทยพาณิชย์ (7) , ธนาคารทหารไทย (2) , ธนาคารกสิกรไทย (6) , ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา (3) , ธนาคารธนชาต (1) , ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (1)   

2) สถาบันการเงินจ้านวน  30  สาขา จ้าแนกได้ดังนี้  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (19) ,ธนาคารออมสิน  (9) , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1) , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (1)   

 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ส้านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(5) แรงงาน          
สถานการณ์ด้านแรงงาน 
จังหวัดมหาสารคาม มีประชากรผู้อยู่ในวัยท้างาน อายุ 15 ปีขึ้นไป จ้านวน  680,495 คน 

โดยสัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ เพศหญิง จ้านวน 360,788 คน ร้อยละ 53.02 เพศชาย 
จ้านวน 319,707 คน ร้อยละ 46.98  

กลุ่มผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน (ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) จ้านวน 473,715 คน โดยจ้าแนกเป็นผู้อยู่
ในก้าลังแรงงานปัจจุบันทั้งหมด  จ้านวน  448,098  คน  คิดเป็นร้อยละ 100  ของผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน
ทั้งหมด     

ส่วนผู้อยู่ในก้าลังแรงงานปัจจุบัน จ้าแนกเป็นผู้มีงานท้า จ้านวน 473,454 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.94 ของผู้อยู่ในก้าลังแรงงานปัจจุบันทั้งหมด ขณะที่เป็นผู้ว่างงาน จ้านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06  

แรงงานนอกระบบ ส้าหรับแรงงานนอกระบบ ข้อมูลเบื้องต้นปี 2560 จากผลการศึกษาของ
ส้านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พบว่าปัจจุบันผู้มีงานท้าอยู่ในแรงงานนอกระบบมีจ้านวน 336,591 คน                   
แรงงานนอกระบบเหล่านี้จะท้างาน ในภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่คือ ผู้มีงานท้าในภาคเกษตรกรรม  มีจ้านวน 
247,785 คน คิดเป็นร้อยละ 73.62 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด ขณะที่นอกภาคการเกษตรมีจ้านวน 
88,806 คน คิดเป็นร้อยละ 26.38 กลุ่มนอกภาคเกษตรนี้เมื่อพิจารณาจ้าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
พบว่าอุตสาหกรรมที่มีจ้านวนแรงงานนอกระบบสูงสุดคือ การขายส่ง การขายปลีกซ่อมยานยนต์                      
จักรยานยนต์ฯ  จ้านวน 31,135 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.25 แรงงานนอกระบบจ้าแนกตามอาชีพ พบว่าผู้มี
งานท้าในอาชีพต่างๆ สูงสุดคือ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง จ้านวน  240,659 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.50 แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับต่้ากว่าประถมศึกษา                         
คือมีจ้านวน 123,081 คน คิดเป็นร้อยละ 36.57   

ที่มา : ส้านักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม  พฤศจิกายน  2561          

1.3.2 ด้านสังคม และความม่ันคง  
1) การศึกษา จังหวัดมหาสารคามมีสถาบันการศึกษา  ๑,๐๒๓  แห่ง  นักศึกษารวม  ๒๒๒,๕๑๑  ราย  

โดยจ้าแนกตามระบบการศึกษาและสังกัด  ดังนี้ 
1.  สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จ้านวน  600  แห่ง  นักศึกษา 
     รวม  ๙๘,๘๐๘  ราย  ได้แก่ 
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   (1) โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต  1 
                                    จ้านวน  197  แห่ง  นักศึกษา  ๒๓,๗๘๘  ราย 
   (2) โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  2  
                                    จ้านวน  222  แห่ง  นักศึกษา  ๒๔,๖๔๕  ราย 
   (3) โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3 
                                    จ้านวน  145  แห่ง  นักศึกษา  ๑๘,๒๗๕  ราย 
   (4) โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  เขต  26   
                                    จ้านวน  35  แห่ง  นักศึกษา  ๓๑,๗๗๘  ราย   
   (5) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดมหาสารคาม  ๑  แห่ง  นักศึกษา  ๓๒๒ ราย   

๒.  ส้านักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  1๓  แห่ง  
นักศึกษา รวม  25,921  ราย                        

๓.  สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จ้านวน  373  แห่ง  นักศึกษา  รวม  23,526  ราย 
3.1 โรงเรียนในสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จ้านวน  36  แห่ง   นักศึกษา 

รวม 10,178  ราย 
(1) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จ้านวน  20  แห่ง  
    นักศึกษา  5,411  ราย 
(๒) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง  จ้านวน  ๗  แห่ง  นักศึกษา  2,910  ราย 
(๓) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบล   จ้านวน  ๔  แห่ง   
     นักศึกษา 694  ราย 

          (๔) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต้าบล   จ้านวน  ๕  แห่ง นักศึกษา 1,163 ราย 
 3.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดมหาสารคาม  จ้านวน  337  แห่ง   
             นักศึกษา รวม 13,348  ราย 
๔.  สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประกอบด้วย 

   (1)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นักศึกษา  43,105  ราย 
   (2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นักศึกษา  14,436  ราย 

๕.  ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ้านวน   6  แห่ง  นักศึกษา รวม  12,173  ราย 
   (1)  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
   (2)  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
   (3)  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดมหาสารคาม 
   (4)  วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 
   (5)  วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 
   (6)  วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 

๖.  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม จ้านวน  1 แห่ง  นักศึกษา รวม 1,010 ราย 
๗.  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   จ้านวน  1 แห่ง  นักศึกษา  520  ราย 
๘.  สถาบันศึกษาสังกัดกรมการศาสนา  จ้านวน  ๒๗  แห่ง  นักศึกษา  3,012  ราย 
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2) สถานบริการสาธารณสุข   
    จังหวัดมหาสารคาม มีสถานบริการสาธารณสุขทั้งของรัฐและของเอกชน จ้านวน 235 แห่ง      
มีแพทย์รวมทั้งหมด  212  คน จ้านวนแพทย์ต่อประชากร 1 ต่อ 4,548.60 ประชาชนเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขมากขึ้น และมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์มากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาสุขภาวะ เนื่องจาก
ประชาชนยังขาดความตระหนักเก่ียวกับโรคภัยต่างๆ และมีพฤติกรรมด้านสุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง 
 

3) อาชญากรรม   
    การวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรมในพื้นที่ 
     3.1) ด้านการเกิดและการจับกุมคดีท่ีเกิดข้ึน 

ตารางที่ 11 : จ้านวนการเกิดและการจับกุมคดีที่เกิดขึ้น 
 

กลุ่มที่ 1 
ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต 

ร่างกาย และเพศ 

กลุ่มที่ 2 
ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  

กลุ่มที่ 3 
ฐานความผิดพิเศษ 

กลุ่มที่ 4 
คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 
เกิดขึ้น จับกุม เกิดขึ้น จับกุม เกิดขึ้น จับกุม เกิดขึ้น จับกุม เกิดขึ้น จับกุม เกิดขึ้น จับกุม จับกุม ผู้ต้องหา จับกุม ผู้ต้องหา 
176 152 169 167 653 500 616 553 113 69 122 90 3,226 4,095 4,165 5,401 

     3.2) แนวโน้มของอาชญากรรมในพื้นที่ 
   3.2.1) จากสถิติที่เกิดขึ้นในระหว่างปีงบประมาณจะเห็นว่าในคดีกลุ่มที่ 1 – 3    
เมื่อมีคดีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ส่วนมากสามารถติดตามจับกุมผู้กระท้าผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้โดยเร็ว                    
เฉลี่ย สามารถติดตามจับกุมคดีที่เกิดขึ้นได้ร้อยละ 89.11 ซึ่งบรรลุตามเปูาหมาย  และต้ารวจภูธรจังหวัด
มหาสารคาม สามารถควบคุมสถานการณ์การเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ได ้
   3.2.2) ด้านคดีกลุ่มที่ 4 เกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2560                
กับปี 2561 พบว่า ในปี 2561 เกิดสูงขึ้น อันเนื่องจากในภาพรวมของประเทศการแพร่ระบาดของยาเสพติด
มีมากขึ้น  และในพ้ืนที่ จั งหวัดมหาสารคามมีประชากรต่างจั งหวัด เข้ามาพัก อาศัยและเล่า เรียน                              
ในสถาบันการศึกษาจ้านวนมาก ซึ่งเมืองมหาสารคามได้ชื่อว่าเป็นเมืองการศึกษา และที่ผ่านมายังไม่พบการเกิด
เหตุการณ์ที่รุนแรงในคดียาเสพติด และต้ารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่
ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ได้  
   3.2.3) ด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านอ้านวยความยุติธรรม                
ด้านการอ้านวยความสะดวกการจราจร พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน               
มีความมั่นคง ไม่มีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม การอ้านวยความยุติธรรมได้รับการบริการด้วยความเสมอภาค 
การให้การบริการและอ้านวยความสะดวกด้านการจราจรประชาชามีความพึงพอใจในการให้บริการ 
                             ที่มา : ต้ารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม   พฤศจิกายน  2561  

1.3.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
             1) ป่าไม้  จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่ปุาไม้  ๑๓๓,๐๔๔.๑๗  ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๐      
ของพ้ืนที่จังหวัด  ส่วนใหญ่เป็นปุาเต็งรัง ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด บริเวณอ้าเภอกุดรัง  อ้าเภอบรบือ  อ้าเภอ
นาเชือก  อ้าเภอนาดูน  และอ้าเภอวาปีปทุม   มีปุาสงวนแห่งชาติ   จ้านวน  10  แห่ง (พ้ืนที่ปุาสงวนแห่งชาติ
ส่วนใหญ่มอบให้  สปก. ปฏิรูปที่ดิน)   มีวนอุทยาน  จ้านวน  2  แห่ง คือ  วนอุทยานโกสัมพี   ตั้งอยู่อ้าเภอ
โกสุมพิสัย  เนื้อที่  177.243  ไร่ และวนอุทยานชีหลง  ตั้งอยู่อ้าเภอกันทรวิชัย  เนื้อที่  279.159  ไร่                   
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มีสวนรุกชาติ    2  แห่ง คือ  สวนรุกชาติพุทธมณฑล อ้าเภอนาดูน  และสวนรุกชาติท่าสองคอน อ้าเภอเมือง
มหาสารคาม  มีเขตห้ามล่าสัตว์ปุา  1  แห่ง  และประกาศเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม คือ  เขตห้ามล่าสัตว์
ปุาดูนล้าพัน  อ้าเภอนาเชือก เนื้อท่ี  376.025  ไร่   

             2) แหลง่น้ าและพื้นที่ชลประทาน   
-  แหล่งน้้าชลประทานจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง  18 แห่ง 

รวมพ้ืนที่ชลประทาน 52,920 ไร่  (ตารางที่ 12) 
-  โครงการปูองกันอุทกภัยบ้านตูม - บ้านติ้ว  พ้ืนที่ชลประทาน  37,000 ไร่  (ตารางที่ 13) 
- แหล่งน้้าชลประทานในพ้ืนที่คาบเกี่ยว  ได้แก่  ฝายวังยาง,  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา

หนองหวาย , อ่างฯ ห้วยแอ่ง  และอ่างฯห้วยแล้ง ซึ่งมีพ้ืนที่ชลประทานที่อยู่ในเขตจังหวัดมหาสารคาม            
รวม  131,710  ไร่ (ตารางที่ 14) 

-  สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟูา จ้านวน  92  แห่ง  พ้ืนที่รับประโยชน์  161,137 ไร่  (ตารางที่ 15) 
 

ตาราง 12 :  แสดงข้อมูลอ่างเก็บน้้าขนาดกลางของจังหวัดมหาสารคาม 

อ่างเก็บน้้า อ้าเภอ 
พ้ืนที่รับ
น้้าฝน 

(ตร.กม.) 
ระดับเก็บกัก 

ความจุ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

พ้ืนที่ชลประทาน 
(ไร่) 

ลุ่มน้้า 

ห้วยคะคาง เมือง 72.50 162.850 4.126 4,186 ชี 
แก่งเลิงจาน เมือง 208.00 143.830 8.024 3,000 ชี 
หนองกระทุ่ม เมือง 38.00 140.150 2.636 2,409 ชี 
หนองแวงน้อย เมือง 24.40 152.000 0.385 อุปโภค-บริโภค ชี 
ห้วยขอนสัก โกสุมพิสัย 78.10 175.000 8.659 7,366 ชี 
หนองแกด้า แกด้า 43.50 161.780 1.625 1,500 ชี 
หนองบัว กันทรวิชัย 26.00 144.840 3.580 1,929 ชี 

หนองเทวราช เชียงยืน 8.95 198.000 1.606 600 ชี 
ห้วยประดู ่ บรบือ 16.75 162.320 2.804 2,720 ชี 
ร่องหัวช้าง บรบือ 25.00 167.770 1.290 1,460 ชี 
ห้วยเชียงค้า บรบือ 21.80 178.700 5.066 3,200 มูล 
หนองบ่อ บรบือ 20.50 171.000 3.584 2,000 มูล 

เอกสัตย์สุนทร บรบือ 8.00 179.530 0.870 1,500 มูล 
หนองคูขาด บรบือ 2.24 201.000 0.368 380 มูล 

ห้วยค้อ นาเชือก 208.00 166.000 31.418 18,510 มูล 
ห้วยจอกขวาง วาปีปทุม 141.000 140.000 3.036 1,013 มูล 

หนองไฮ วาปีปทุม 7.80 144.160 2.244 1,147 มูล 
ฮองซองแมว วาปีปทุม 3.00 152.000 0.564 อุปโภค-บริโภค มูล 

รวม 81.885 52,920  
ตาราง 13 :  แสดงข้อมูลโครงการปูองกันอุทกภัยบ้านตูม-บ้านติ้ว 

โครงการ อ้าเภอ พ้ืนที่ชลประทาน(ไร่) ลุ่มน้้า 
ปูองกันอุทกภัยบ้านตูมบ้านติ้ว เมือง 37,000 ชี 

รวม 37,000  
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ตาราง 14 :  แสดงข้อมูลพื้นที่ชลประทานของโครงการคาบเกี่ยวในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
โครงการ อ้าเภอ พ้ืนที่ชลประทาน(ไร่) ลุ่มน้้า 

โครงการหนองหวาย เชียงยืน,โกสุม
พิสัย 

123,256 ชี 

โครงการฝายวังยาง เมือง 2,980 ชี 
โครงการอ่างฯห้วยแอ่ง เมือง 3,694 ชี 
โครงการอ่างฯห้วยแล้ง วาปีปทุม 1,880 มูล 

รวม 131,810  
 
ตาราง 15 :  แสดงข้อมูลสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟูาในเขตจังหวัดมหาสารคามรายอ้าเภอ 

อ้าเภอ จ้านวน(แห่ง) พ้ืนที่รับประโยชน์(ไร่) ลุ่มน้้า 
เมือง 33 57,909 ชี 

กันทรวิชัย 26 51,422 ชี 
โกสุมพิสัย 26 41,090 ชี 

ชื่นชม 5 6,716 ชี 
เชียงยืน 1 2,500 ชี 
วาปีปทุม 1 1,500 มูล 

รวม 92 161,137  
   

3)  ทรัพยากรดิน 
สามารถจ้าแนกกลุ่มดินของจังหวัดมหาสารคามได้เป็น  3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ    

     1)  กลุ่มดินไร่ สามารถแบ่งย่อยเป็น  กลุ่มดินไร่ทั่วไป   มีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อย  ครอบคลุม
พ้ืนที่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดดินไร่กลุ่มนี้อยู่ในพ้ืนที่บางส่วนของอ้าเภอวาปีปทุม และอ้าเภอแกด้า  กลุ่มดินไร่ 
ทรายส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณทิศตะวันตกของจังหวัด บริเวณอ้าเภอโกสุมพิสัย อ้าเภอบรบือ และอ้าเภอนาเชือก 
     2)  กลุ่มดินนา ส่วนใหญ่ครอบคลุมพ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดสามารถแยก
ออกเป็นกลุ่มย่อยตามคุณสมบัติของดินได้เป็น กลุ่มดินนาทั่วไป ครอบคลุมพ้ืนที่อ้าเภอเชียงยืน อ้าเภอวาปีปทุม  
อ้าเภอนาดูน อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย และบางส่วนของอ้าเภอเมือง  กลุ่มดินนาดี  อยู่บริเวณลุ่มแม่น้้าชีทางทิศเหนือ 
ของจังหวัดซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ของอ้าเภอโกสุมพิสัยและอ้าเภอกันทรวิชัย และบางส่วนอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด 
     3)  กลุ่มดินคละ ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณตอนกลางของจังหวัด สามารถแบ่งย่อยได้
เป็น กลุ่มดินไร่ทั่วไป คละกับดินนาทั่วไป ครอบคลุมพ้ืนที่ของอ้าเภอเมือง อ้าเภอบรบือ อ้าเภอนาเชือก อ้าเภอ
นาดูน  และอ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย และกลุ่มดินไร่ทรายคละกับดินไร่ทั่วไป อยู่ในพ้ืนที่อ้าเภอเมือง อ้าเภอแกด้า                 
และอ้าเภอวาปีปทุม 
     ทั้งนี้ พบว่าจังหวัดมหาสารคามมีดินที่เป็นปัญหา ประมาณ 2,442,724 ไร่ ได้แก่ 
ดินเค็ม  ดินทรายจัด และดินปนกรวด  
          ส้าหรับพ้ืนที่ดินเค็มพบว่ามีกระจายทั่วไปทางตอนกลางและตอนล่างของจังหวัด 
สามารถจ้าแนกตามระดับความเค็ม ดังนี้ 
     1) ดินเค็มน้อย (slightly salt affected areas) เป็นบริเวณที่พบคราบเกลือ         
มีปริมาณน้อยกว่า 1% ของพ้ืนที่ มีอยู่ประมาณ 1 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 32 ของพ้ืนที่นาในจังหวัดส่วนใหญ่
อยู่ในพ้ืนที่อ้าเภอเชียงยืน อ้าเภอโกสุมพิสัย อ้าเภอบรบือ อ้าเภอนาเชือก อ้าเภอวาปีปทุม  และอ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 



17 
 

ทั้งนี้  พ้ืนที่ดินเค็มน้อยหากมีการใช้ประโยชน์ดินอย่างไม่เหมาะสม เกลือจากน้้าใต้ดินมีโอกาสที่จะแพร่กระจาย
ท้าให้ดินแปรสภาพไปเป็นดินเค็มปานกลาง หรือ เป็นดินเค็มมาก   
      2) ดินเค็มปานกลาง (moderately salt affected areas) คือพ้ืนที่บริเวณที่พบ
คราบเกลือกระจัดกระจายตามผิวดินมีปริมาณ 1 - 10%  ของพ้ืนที่มีปริมาณรองลงมาครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 
1.7 แสนไร่  คิดเป็นร้อยละ  5 ของพ้ืนที่จังหวัดอยู่ในที่ราบในเขตอ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
     3)  ดินเค็มมาก (highly salt affected areas) คือบริเวณที่พบคราบเกลือตามผิว
ดินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปมีปริมาณมากกว่า 10 %  ของพ้ืนที่ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 1.7 แสนไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 5  ของพ้ืนที่จังหวัดอยู่ในบริเวณอ้าเภอวาปีปทุม 
      พ้ืนที่ดินทรายจัดมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้าถึงต่้ามาก มีความสามารถในการอุ้ม
น้้าน้อย มีเนื้อที ่1,177,256 ไร่  หรือร้อยละ  35.60  ของพ้ืนที่จังหวัด  พบมากด้านทิศตะวันตกของจังหวัด 
ในเขตอ้าเภอบรบือ  อ้าเภอโกสุมพิสัย  รองลงมา ในเขตพ้ืนที่  อ้าเภอนาเชือก และอ้าเภอนาดูน                
ดินค่อนข้างเป็นทราย มีเนื้อที่ 1,014,205 ไร่ หรือ ร้อยละ 30.67  ของพ้ืนที่จังหวัด  พบมากในเขตอ้าเภอ
วาปีปทุม รองลงมา อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  อ้าเภอเชียงยืน  และอ้าเภอเมืองดินปนกรวดเป็นดินตื้นปนลูกรัง               
ปนกรวด ที่มีการระบายน้้าได้ปานกลาง มีเนื้อที่ 4,630 ไร่  หรือ ร้อยละ 0.14  ของพ้ืนที่จังหวัดพบมาก               
ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอนาดูน รองลงมาในเขตพ้ืนที่ อ้าเภอวาปีปทุม   อ้าเภอกันทรวิชัย  และอ้าเภอบรบือ  

1.3.4)  แหล่งท่องเที่ยว  
      ๑) แหล่งท่องเที่ยวทางประเพณีและวัฒนธรรม  มีดังนี้ 

   (๑)  งานนมัสการพระธาตุนาดูน อ้าเภอนาดูน เป็นงานประเพณีประจ้าปีซึ่งจัดขึ้นในช่วง
วันขึ้น ๑๕ ค่้า  เดือน ๓  ของทุกปี เพ่ือเป็นการนมัสการองค์พระธาตุ ในงานมีขบวนแห่ประเพณี  ๑๒ เดือน               
การแสดงต้านาน  นครจัมปาศรี 

   (๒)  งานบุญเบิกฟูา จัดขึ้นในวันขึ้น ๓ ค่้า เดือน ๓ ของทุกปี ถือเป็นงานประเพณี
ประจ้าปี  ของชาวจังหวัดมหาสารคาม และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งมีแนวความคิดที่ฟ้ืนฟูเกี่ยวกับการท้านา 
เพ่ือให้คนทั้งหลายได้ตระหนักถึงความส้าคัญของชาวนา  และการบ้ารุงดิน   อันเป็นหัวใจส้าคัญของการผลิตข้าว 
ก้าหนดจัดงาน   ๑๐ วัน ๑๐ คืน 
     (๓)  งานออนซอนกลองยาว  เป็นงานประเพณีของชาวอ้าเภอวาปีปทุม ซึ่งทุกหมู่บ้าน 
มีคณะกลองยาว โดยมีการผลิตกลองยาวเสียงดี ไว้ส้าหรับประกวดกลองยาวชิงชนะเลิศระดับประเทศ  
ซึ่งจะจัดงานหลังวันมาฆบูชาประมาณ ๑ เดือน หรือประมาณกลางเดือนมีนาคมของทุกปี 
     (๔)  งานประเพณีแข่งเรือยาว ลอยกระทง ล่องเรือไฟ เป็นงานประเพณีชาวพุทธที่ได้
ปฏิบัติสืบทอดกันมากระทั่งปัจจุบัน จะจัดขึ้นในวันออกพรรษา เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม สถานที่
จัดงานบริเวณบึงบอน ต้าบลหัวขวาง อ้าเภอโกสุมพิสัย  
     (๕)  งานบุญพาข้าวลิง หรือบุญเลี้ยงอาหารลิง เป็นงานประจ้าปีของชาวอ้าเภอโกสุม
พิสัย  ยึดเอาวันที่  ๒  เมษายนของทุกปีเป็นวันจัดงาน  เพ่ือหารายได้สมทบเป็นกองทุนจัดซื้ออาหารไว้เลี้ยงฝูง
ลิงตลอดทั้งปี  ซึ่งเป็นการแสดงออกในการท้าบุญให้ทานแก่สัตว์ 
     (๖)  พระพุทธมงคล ต้าบลโคกพระ อ้าเภอกันทรวิชัย จั งหวัดมหาสารคาม                      
เป็นพระพุทธรูปยืนข้างต้นโพธิ์จนโดนต้นโพธิ์ห่อหุ้มไปบางส่วน มีลักษณะเป็นพระที่ท้ามาจากหินทราย ศิลปะ
ยุคทวารวดี สูงราว ๔ เมตร พระพุทธมงคลเป็นพระพุทธรูปส้าคัญของจังหวัดมหาสารคาม ด้วยมีความเก่าแก่
จนกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นวัตถุส้าคัญและเป็นสมบัติของชาติ 
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     (๗)  พระพุทธมิ่งเมืองหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อพระยืน”  ตั้งอยู่ที่วัดสุวรรณา
วาสไม่ไกลจากพระพุทธมงคล ด้วยเป็นพระที่มีต้านานการสร้างร่วมกัน ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมๆ กันด้วย
วัตถุประสงค์การสร้างเดียวกัน ลักษณะเป็นพระที่ท้ามาจากศิลาแลงสูงราว ๔ เมตร กว้าง ๑ เมตร เป็นศิลปะ
แบบทวารดีเช่นเดียวกันกับพระพุทธมงคล 
     (๘)  วัดปุาวังน้้าเย็น ต้าบลเกิ้ง อ้าเภอเมืองมหาสารคาม วัดแห่งนี้มีศาลาการเปรียญไม้
ที่ใหญ่มหึมา สร้างโดยใช้เสาไม้สักนับร้อยๆ ต้น ภายในวัดยังมีเจดีย์ศรีมหาสารคาม ที่องค์เจดีย์บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ พระพุทธรูปทองค้า ๓ องค์ พระเนื้อผง ๘๔,๐๐๐ องค์ พระบูชา ๘๔,๐๐๐ องค์ รวมถึง พระพิมพ์
เก่าแก่จากกรุพระนาดูน 

  ๒)  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   มีดังนี ้
     (๑)  วนอุทยานโกสัมพี ตั้งอยู่ที่บ้านหัวขวาง ต้าบลหัวขวาง อ้าเภอโกสุมพิสัย มีเนื้อที่
ประมาณ  ๑๕๐ ไร่  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้้าชี มีสภาพเป็นปุาเบญจพรรณ  มีต้นไม้หลากหลายชนิด ท้าให้ทัศนียภาพ  
ร่มรื่น นอกจากนี้ยังมีฝูงลิงแสมขนสีทองอาศัยอยู่นับพันตัว 
     (๒)  เขตห้ามล่าสัตว์ปุาดูนล้าพัน ตั้งอยู่ที่ต้าบลนาเชือก อ้าเภอนาเชือก มีพ้ืนที่ทั้งหมด
ประมาณ  ๓๕๐ ไร่ ภายในเป็นปุาพรุน้้าจืด หรือปุาทามผสมกับปุาบกท้าให้มีความหลากหลายของพันธุ์พืช      
และสัตว์ปุาเป็นที่อยู่ของปูทูลกระหม่อม หรือปูแปูง ซึ่งเป็นปูที่หายากและพบเพียงแห่งเดียวที่ปุาดูนล้าพัน 
     (๓)  อุทยานวังมัจฉา ตั้งอยู่ที่บ้านโขงกุดหวาย ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม มีพ้ืนที่เป็น
เกาะล้อมรอบด้วยน้้าเป็นแหล่งปลาชุกชุม บนเกาะมีสัตว์ปุาหลากหลายชนิดเหมาะส้าหรับเป็นที่พักผ่อน                   
และชมธรรมชาติ 
     (๔)  สะพานไม้วัดปุาวังเกาะเกิ้ง ตั้งอยู่ที่ต้าบลเกิ้ง อ้าเภอเมืองมหาสารคาม วัดปุาแห่งนี้มี
ดีที่สะพานไม้  ด้วยวัดปุาวังเกาะเกิ้งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ดินที่ถูกล้าน้้าชีหลงล้อมรอบ จนมีสภาพเป็นเกาะ พระอาจารย์
กมล (หลวงพ่อตุ้ม) จึงได้ร่วมกับชาวบ้านและนักศึกษาที่มาออกค่ายอาสาพัฒนาลงมือท้าการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ 
ตัวสะพานได้น้าแบบมาจากสะพานมอญ และได้เพ่ิมศาลาพักตรงกึ่งกลางเพ่ือเป็นที่พักผ่ อนหย่อนใจของผู้คน   
ทั้งนี้ บริเวณคุ้งน้้าใต้สะพานมีฝูงปลาชะโดยักษ์อาศัยอยู่จ้านวนมาก นอกจากนี้ภายในวัดมีลักษณะเป็นปุารกทึบ     
มีฝูงหมูปุาเป็นจ้านวนมาก 

         (๕)  สะพานไม้แกด้า ตั้งอยู่ที่ต้าบลแกด้า อ้าเภอแกด้า เป็นสะพานไม้ยาวประมาณ     
๑ กิโลเมตร ทอดจากชายฝั่งหนองแกด้าด้านวัดดาวดึงษ์แกด้า ไปยังหมู่บ้านหัวขัว ค้าว่า ขัว ภาษาอีสาน 
แปลว่า สะพาน ชื่อหมู่บ้านที่ตั้งมานี้น่าจะเป็นไปได้ว่า สะพานและหมู่บ้านสร้างขึ้นมาพร้อมๆ คนแก่คนเฒ่า     
ที่รู้จักในหมู่บ้านอายุ ๘๐ กว่าปี ก็บอกว่าเกิดมาก็เห็นสะพานอยู่อย่างนี้แล้วเหมือนกัน แต่ถ้าถามถึงคนผู้สร้าง
สะพานล้วน ล้มหายตายจากไปหมดแล้ว จึงประมาณอายุของสะพานได้น่าจะ ๑๐๐ ปี สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ในการ
ไปมาหาสู่กันระหว่างคน ๒ ฟากฝั่งหนอง 
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3)  สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัด  
 สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม ในปี 2561 จังหวัดมีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวจ้านวน  92.7  ล้านบาท  เพิ่มข้ึนจากเดิมในปี พ.ศ. 2560 จ้านวน 3.81  ล้านบาท  มีนักท่องเที่ยว  
ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ  รวมทั้งสิ้นจ้านวน 59,855 คน  เพ่ิมขึ้นจากปี 2560  จ้านวน  629  คน  

ตาราง 16 :  แสดงสถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ปี 2560 - 2561 

ปี พ.ศ. 
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 

(ล้านบาท) 
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

(ล้านบาท) 
รวม (ล้านบาท) 

2560 88.2 1.1 89.3 

2561 91.5 1.2 92.7 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ใช้โครงสร้าง ปี 2559) 
 

1.4 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
๑.4.๑ ปัญหาความยากจน 

ประชากรจังหวัดมหาสารคามยังมีรายได้ต่อคนต่อปีต่้ากว่าเกณฑ์ เนื่องจากประชากร
ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.09 มีอาชีพเกษตร – ท้านา รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 19.93  ซึ่งอาชีพดังกล่าว
นั้นมีรายได้ค่อนข้างต่้า จึงท้าให้มีรายได้ต่้ากว่าเกณฑ์ ทั้งนี้ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ      
และสังคมแห่งชาติจัดท้าข้อมูลตัวชี้วัดและล้าดับที่ของตัวชี้วัดจากทั้งหมด 77 จังหวัด จังหวัดมหาสารคามมี
ความก้าวหน้าของคน ปี 2560 พบว่า จังหวัดมหาสารคามมีการพัฒนาคนด้านรายได้และการคมนาคม     
และการสื่อสารมีความก้าวหน้าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ โดยอยู่ล้าดับที่ 62  และ 60 จาก      
77 จังหวัด ตามล้าดับ มีตัวบ่งชี้ที่ส้าคัญ คือ ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภคค่อนข้างสูงมากอยู่ล้าดับ
ที่ 66 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนค่อนข้างน้อยมากอยู่ล้าดับที่ 65 หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปีน้อย
มากอยู่ล้าดับที่ 71 จาก 77 จังหวัด 

๑.4.2 ปัญหาการศึกษา 
    จังหวัดมหาสารคามเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีนิสิต
นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย มากกว่า  60,000 คน  ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ    
ของจังหวัดมหาสารคาม  โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงเป็นอันดับ 2 รองจากภาคเกษตร ถึงแม้ว่ารัฐขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทั่วถึง  โดยจัดโครงการเรียนฟรี 15 ปี ก็ตาม แต่ปัญหาทางการศึกษาโดยเฉพาะคุณภาพการศึกษา
ของจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องได้รับ                   
การพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการทาง
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้าให้ผู้ที่จบการศึกษามีความรู้และทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน   ส่งผลต่อปัญหาการว่างงาน ดังนั้น จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาการศึกษาของจังหวัด
อย่างเป็นระบบ โดยเพ่ิมการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้มากข้ึน และเน้นการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ความรู้   และทักษะของนิสิตนักศึกษา และพัฒนาครูให้มีคุณภาพมากขึ้น  
    ทั้งนี้  จากการส้ารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่  พบว่า  ต้องการให้มีการ                  
จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พัฒนาครู    
ให้เป็นมืออาชีพ ตลอดจนให้เด็กและเยาวชนทั้งหมดสามารถอ่านออก เขียนได้ และเรียนจบแล้วมีงานท้า 
นอกจากนี้เห็นว่าจังหวัดควรมีการจัดท้าข้อมูลสถิติทางการศึกษาที่ครบถ้วนและทันสมัย รวมทั้งการเสริมสร้าง   
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และพัฒนานักเรียน/นักศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน                
และพัฒนาให้จังหวัด เป็น HUB ทางด้านแรงงานฝีมือ 

๑.4.3 ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จังหวัดมหาสารคาม มีพืชเศรษฐกิจหลักที่ส้าคัญ  ได้แก่  ข้าว  อ้อยโรงงาน  และมัน

ส้าปะหลัง  โดยมีแหล่งน้้าต้นทุนสายหลัก คือ แม่น้้าชี  แต่การบริการจัดการใช้แม่น้้า  ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ  
ประกอบกับสภาพดินมีความสามารถในการอุ้มน้้าต่้า  ขาดความอุดมสมบูรณ์  และระบบชลประทานไม่ทั่วถึง  
ปัญหาคือ จังหวัดยังขาดระบบชลประทานเพ่ือส่งเสริมการเพาะปลูกเป็นอย่างมาก  ตลอดจนปัญหาเส้นทาง
คมนาคมขนส่ง  ซึ่งปัญหาที่พบโดยส่วนมากคือ เส้นทางมีสภาพช้ารุดทุดโทรม  ท้าให้การล้าเลียงพืชเศรษฐกิจ
หลักของเกษตรกรเป็นไปด้วยความล้าบาก ท้าให้เกิดปัญหาในการขนส่ง  ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรไปสู่
ตลาด เกิดความเน่าเสีย ไม่ทันต่อการกระจายสินค้า และประชาชนในพ้ืนที่ต้องการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหา     
โดยเร่งด่วน    

๑.4.4 ปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง/น้ าท่วม 
     ปัญหาด้านภัยแล้ง  นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างออกไป โดยในรอบ                
10 ปี  ที่ผ่านมา ปริมาณน้้าฝนที่ตกอยู่ระดับต่้าสุดในรอบ 10 ปี ส่งผลให้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคาม
ประสบกับปัญหาแหล่งน้้าดิบที่จะน้าไปผลิตน้้าประปา แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร ซึ่งทางจังหวัดก็ได้ระดม 
ให้ความช่วยเหลือทั้งการท้าฝายดิน  เปุาล้างบ่อบาดาล  ขุดลอกคลอง  รวมถึงการน้ารถบรรทุกน้้าอุปโภคบริโภค
ออกไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบภัยแล้ง  นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรขุดสระน้้า  เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้  
ในหน้าแล้งและปลูกพืชที่ใช้น้้าน้อย  ตลอดจนพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กให้กระจายในเขตพ้ืนที่เพ่ือจะได้มีปริมาณ
น้้าที่เพียงพอส้าหรับการใช้อุปโภคบริโภค  และการเกษตร 
     ปัญหาน้้าท่วม  เนื่องจากจังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าชี  มีแม่น้้าชี                
เป็นแม่น้้าสายหลัก  เมื่อถึงฤดูฝน  น้้าชีจะเอ่อท่วมทั้ง  2  ฝั่ง  ในพ้ืนที่อ้าเภอโกสุมพิสัย  อ้าเภอกันทรวิชัย               
และอ้าเภอเมืองมหาสารคาม  ซึ่งส่งผลกระทบต่อราษฎรในพ้ืนที่ทั้ง  3  อ้าเภอ  พ้ืนที่นาถูกน้้าท่วมเสียหายทุกปี 
แนวทางแก้ไข  ก้าหนดจะพัฒนาแก้มลิง  เพ่ือกักเก็บน้้าในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้้าชี 
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1.5 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดมหาสารคามในช่วงที่ผ่านมา 
๑.5.๑ จังหวัดมหาสารคามได้ด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  โดยการติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบว่าผลการด้าเนินงาน    
ที่ผ่านมามีการด้าเนินการบรรลุเปูาหมายที่ก้าหนดไว้ในเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ในแต่ละประเด็นการ
พัฒนา  ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตร 
                               และอาหารคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าการเกษตร 

จ้านวนผลผลิตพืช
ส้าคัญ (กก./ไร่) 
   - ข้าว   (กก./ไร่) 
   - อ้อย  (ตัน./ไร่) 
   - มัน    (ตัน./ไร่) 

 
 

400 
12 
3.5 

ผลการด าเนินงาน :  จากผลการด้าเนินงาน
ด้าเนินโครงการดังกล่าว  ข้าว ในปี 2560               
และ 2561  มีผลผลิต  356 กิโลกรัม/ไร่       
มัน 3.16 กิโลกรัม/ไร่  อ้อย 10.46 กิโลกรัม/
ไร่  จะเห็นได้ว่าผลผลิตข้าว  มัน อ้อย  มีค่าต่้า
กว่าเปูาหมายที่ก้าหนด  สภาพดินยังไม่มีความ
อุดสมบูรณ์  ประกอบกับปริมาณน้้าไม่เพียงพอ  
ในการเพราะปลูก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท้าให้ผลิตต่้า
กว่าเปูาหมาย 

2. เ พ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้้า
เพ่ือการเกษตร อุปโภค
บริโภค 

ร้อยละของจ้านวน
แหล่งน้้าเปูาหมาย
ได้รับการปรับปรุง
แ ล ะ พั ฒ น า เ พ่ื อ
การเกษตร/อุปโภค
บริโภค 

100 ผลการด าเนินงาน : ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา 
การพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร/
อุปโภคบริโภค  ในปี พ.ศ. 2560  มีพ้ืนที่กักเก็บ
น้้า  ประมาณ 1,047,926  ลบ.ม.  และในปี 
2561  มีพ้ืนที่กักเก็บน้้าเพ่ิมขึ้นอีก ประมาณ 
943,513  ลบ.ม. 
ปัญหาอุปสรรค  :  จังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่ใน
เขตชลประทานร้อยละ 20   ที่เหลือร้อยละ 80  
เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ดังนั้น  จังหวัดมี
ความจ้าเป็นต้องพัฒนาแหล่งน้้าให้กระจาย
ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร  โดยตั้งเปูาหมาย
จะต้องมีการเพ่ิมแหล่งน้้าทุกๆ ปี 

3. สินค้าเกษตรมีคุณภาพ
และปลอดภัย 

ร้อยละผลผลิต
การเกษตรเปูาหมาย
ได้รับการตรวจรับรอง
มาตรฐานปลอดภัย 

95 ผลการด าเนินงาน :  ส่งเสริมการปลูกพืชผัก   
โดยชีวภัณฑ์  เพ่ือสาธิตการขยายเชื้อราไตรโคร
เดอร์มาและบิวเวอร์เรียแก่เกษตรกรผู้เข้ารับการ
อบรม และผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา และบิว
เวอร์เรีย เพื่อน้าไปใช้ปูองกันก้าจัดศัตรูพืช               
ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 
จ้านวน 780 ราย                                                 
ในปี พ.ศ. 2562 มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 
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เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
จ้านวน 1,170 ราย  จะเห็นเห็นได้ว่ามีผู้สนใจใน
เรื่องของการก้าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี                       
และผสมผสานแทนการใช้สารเคมีเพ่ิมมากข้ึน
จากเดิม จ้านวน  390 ราย จึงจ้าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย โดยส่งเสริมให้เกษตรกรลด ละ เลิก
การใช้สารเคมี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
เกษตรกร 

4. เพ่ิมศักยภาพให้แก่
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มสหกรณ์
การเกษตร 

จ้านวนเกษตรกร     
กลุ่มเกษตรกรและกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตร      
ที่ได้รับการการพัฒนา
ศักยภาพการผลติ     
การแปรรปู  
การตลาด  

        - เกษตรกร  ( ราย ) 
       - กลุ่มเกษตรกร                       

( กลุ่ม ) 
- สหกรณ์การเกษตร  
( สหกรณ์ ) 

 
 
 
 
 
 
 

500 
25 

 
10 

ผลการด าเนินงาน : จากผลการด้าเนินงาน    
เป็นการสร้างอาชีพเลี้ยงไก่งวงและไก่พ้ืนเมือง 
เป็นการสร้างอาชีพรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน   
และเป็นฐานการผลิตและแปรรูป  ท้าให้ช่วยลด
อัตราการอพยพย้ายถิ่นเข้าสู่แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเกษตรกรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่งวงและไก่พ้ืนเมือง 
ไม่น้อยกว่า 280 ครัวเรือน  กลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่งวงจะมีรายได้เพ่ิมในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 
46,200 บาท/ครัวเรือน  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
ไก่พ้ืนเมืองจะมีรายได้เพ่ิมในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 
12,960 บาท/ครัวเรือน 

 
 

ประเภท 
จ้านวนเกษตรกร 

2560 2561 2562 
เกษตรกร 
( ราย ) 

320 485 320 

กลุ่มเกษตรกร 
( กลุ่ม ) 

32 32 21 

สหกรณ์
การเกษตร 
( สหกรณ์ ) 

 
- 
 

 
- 
 

- 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม  
                              เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่ออ้านวยความ
สะดวกต่อการค้าการ
ลงทุน 

ร้อยละของโครงการ
เปูาหมายโครงการ
พ้ืนฐานดีรับการ
พัฒนาให้ดีขึ้น 

95 ผลการด าเนินงาน :  จากผลการด้าเนินงาน                
ที่ผ่านมา การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง   
ในปี พ.ศ. 2560 มีจ้านวน 27  แห่ง  และในปี 
2561  มีเพ่ิมข้ึนอีกจ้านวน  30 แห่ง    
ปัญหาอุปสรรค  :  จังหวัดมหาสารคามมี
เส้นทางคมนาคม  ที่มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ช้ารุดทรุดโทรม เสียหาย ตลอดจนประชาชนมี
ความเดือดร้อนในการใช้ถนนสัญจร   ไปมา              
จึงจ้าเป็นต้องอ้านวยความสะดวก และความ
ปลอดภัยของการใช้ถนนคมนาคมขนส่งและเพ่ือ
เป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจระดับประเทศ 
 

2. ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เกษตรแปรรูป และ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การเกษตรได้รับรอง
มาตรฐาน 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
และผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมที่ได้รับ
รองมาตรฐาน (ต่อปี) 

10 ผลการด าเนินงาน :  ผลิตภณัฑ์ชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับรองรับรอง
มาตรฐาน  ( ต่อปี )ตามตาราง ดังนี้ 

 
     จากตารางดังกล่าวข้างต้น   ประชากรมี
ผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรมที่ได้รับรองมาตรฐาน ใน
ปี พ.ศ. 2560  คิดเป็นร้อยละ  52.34   และ
ในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 83.13  สูงขึ้นกว่าปี 
2560 อยู่ร้อยละ 30.79  จะเห็นได้ว่า
ประชากรได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อผลิต
จ้าหน่ายสู่ตลาดผู้บริโภคและพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง และแสดง
เครื่องหมายการรับรองเพ่ือส่งเสริมด้านการตลาด

 ปี 60 ปี 61 
เปูาหมาย 100 70 

ยื่นค้าขอ 107 83 

ผ่านการ
รับรอง 

56 69 

ร้อยละ 
( จากค้าขอ
ยื่น) 

52.34 83.13 
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เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ของผลิตภัณฑ์ให้ เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย 
และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือก
ซื้อ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

3. เพิ่มมูลค่าการ
จ้าหน่ายสินค้า 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
มูลค่าการจ้าหน่าย
สินค้าเปูาหมายของ
จังหวัด  (ข้าวหอม
มะลิ โคเนื้อ เสื่อกก 
ผ้าไหม ) 

3 ผลการด าเนินงาน :   ผลจากการด้าเนินงาน
รายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  (OTOP) 
ในปี 2560 มีจ้านวน1,203,212,440 บาท  
และในปี 2561  มีจ้านวน 1,551,073,960 
บาท  เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 20   
ข้อเสนอแนะ : ควรจะส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ  ในด้านการบริการจัดการ                  
การน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรเน้นการพัฒนา Packaging  
ให้มีรูปลักษณ์ท่ีเป็นสากลและสอดรับกับความ
ต้องการของตลาดมาขึ้น 

4. เพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

3 ผลการด าเนินงาน : รายได้การท่องเที่ยวของ
จังหวัด ในปี พ.ศ. 2559 จ้านวน 1,066.94  
ล้านบาท  และในปี พ.ศ. 2560 มีรายได้การ
ท่องเที่ยวของจังหวัด จ้านวน  1,092.99 ล้าน
บาท  เพ่ิมขึ้นจากปี 2559  จ้านวน 26.05  
ล้านบาท  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน 
ปัญหาอุปสรรค :  ประชาชนต้องการให้มีการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้เป็นรูปธรรม 
รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติสาสตร์ 
วัฒนธรรม และการส่งเสริมการกีฬา 
 

5. สิ่งแวดล้อมอยู่ใน
สภาวะสมดุล 

อัตราการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน ของ
เสียอันตรายชุมชน 
และมูลฝอยติดเชื้อ
อย่างถูกหลักวิชาการ
ต่อปริมาณขยะมูล
ฝอยของจังหวัดไม่
น้อยกว่า ( ร้อยละ ) 
 

50 ผลการด าเนินงาน :  
1. ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการร้อยละ 100 
2. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 68.76 
3. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561  ที่น้า
กลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 58.30 
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เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
 พ้ืนที่ปุาไม้เพ่ิมข้ึนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 
0.5 ผลการด าเนินงาน : 

1.โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ อปท. 
๑๔๒ แห่ง 
2.โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมปลูก
ปุาเพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืช งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
3.โครงการธนาคารต้นไม้ ของ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม  
                               เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีมีความสุข 

จ้านวนของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบเพิ่มข้ึน 

13 ผลการด าเนินการ  :  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการขับเคลื่อน
และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่ง
มีครอบครัวพัฒนาต้นแบบที่ได้น้อมน้าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปรับใช้ในการด้าเนิน
ชีวิต เพื่อให้ครัวเรือนสามารถลดรายจ่าย เพ่ิม
รายได้ มีการประหยัดเก็บออม  จ้านวน 95 
หมู่บ้าน  และในปี 2561 เพ่ิมข้ึนปีละ 13 
หมู่บ้าน รวมเป็น 108 หมู่บ้าน 

2. ลดอัตราการว่างงาน
และเพ่ิมทักษะแรงงาน
ให้ได้มาตรฐานการ
ฝึกอบรมอาชีพ 

ร้อยละของประชาชน
วัยก้าลังแรงงานที่
ลงทะเบียนว่างงาน 
มีงานท้า 

40 ผลการด าเนินงาน :  ประชาชนวัยก้าลังแรงงาน
ที่ลงทะเบียนว่างงานในปี 2560  ด้าเนินการได้
ร้อยละ 87  และในปี2561  ด้าเนินการได้ ร้อย
ละ 82  โดยสภาพเศรษฐกิจของจังหวัด
มหาสารคามนั้นมีโรงงานอุตสาหกรรมน้อย       
บริษัทห้างร้านไม่ได้มีการขยายตัวขึ้น จึงส่งผลต่อ
การรับแรงงานลดลง 
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เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
 ร้อยละของแรงงานที่

ผ่านการพัฒนาฝีมือ
ทักษะแรงงาน 

80 ผลการด าเนินการ : ในปี 2560 ได้มีการ
ฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จ้านวน 
197 คน ผ่านการทดสอบ 191 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 96.95 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 
ทั้งนี้ควรจะมีการวางแผนการศึกษาให้กับ
ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาและต้อง
ก้าหนดโครงสร้างการศึกษาให้เหมาะสมกับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้การศึกษา
ที่ตรงความต้องการของตลาด และความจ้าเป็น
ของประเทศ 
 

3.เ พ่ือเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์และ
คว ามรั กสามั คคี ของ
ประชาชน 

ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
สมานฉันท์ในพ้ืนที่ 

80 ผลการด าเนินงาน : จากการด้าเนินงาน ในปี 
2560  มีผู้เข้าร่วมโครงการ โดยประมาณ  
2,000 คน และในปี 2561  มีผู้ร่วมโครงการ
เพ่ิมข้ึนอีกจ้านวน  402 คน  จังหวัดก็ให้
ความส้าคัญในปลูกฝังความรู้รักสามัคคีและ     
เกิดความตระหนักและส้านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ  ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อปวง
ชนชาวไทย และตามแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง
มาถือปฏิบัติ  
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2. ประเด็นการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”     
และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท า
ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน         
และภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
ของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนา
กลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ              
เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง  ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการ
คิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบ
สวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชา
รัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

(๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน  ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
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ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้น
กลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

(๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม ่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

(๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ   
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม             
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน        
และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

(๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส า คัญเพ่ือน า ไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ 
ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

(๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย  และพร้อมที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา  โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่ง
แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๘๐) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น 
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ 
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบ 
ที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปี 
ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การ
พัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการ
ต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ 
    ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย

ค่านิยมท่ีด ีมีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้

    ๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมัน่คงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

    ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ สนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

    ๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

    ๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

    ๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาขอ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  ประกอบด้วย 
(๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์    
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ    
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
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(๒) ความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี
ความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

(๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ       
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่  
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล่ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี   
และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของ
ภาคการผลิตและบริการ 

(๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้้า โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที ่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

(๕) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้าง
ภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิด
ในสังคมลดลงปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและ
ค้ามนุษย์ลดลงมีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมี
ส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการ
ส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบ
อุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม  อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงท่ีก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตรา
การเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ         
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง”  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ    

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
๒. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง 

พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
๓. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
๔. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
๕. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
๑. พ้ืนที่ชลประทานและรับประโยชน์เพ่ิมขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง  
๒. สัดส่วนคนจนลดลง  
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
๔. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน  
๕. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยัง่ยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ 
                     เหลื่อมล้้าทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 
                    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
                    หลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนา 
                    เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านใน 
                     การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้ก้าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด      
พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและ            
ความต้องการของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์ของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ดังนี้ 

เป้าหมายการพัฒนา 
“นวัตกรรมน้า  เกษตรกรรมยั่งยืน  อุตสาหกรรมการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ  การท่องเที่ยว  

ระบบโลจิสติกส์และระบบราง” 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมาย 
1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 5    
2) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 10 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้

สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
1) วัตถุประสงค์ 
   1.1) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการเกษตร  
   1.2) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด   

         2.1) ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.5 
         2.2) จ้านวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 1,334,000 ไร่ 
         2.3) ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม ที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 

3) แนวทางการพัฒนา   
       3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตของสินค้าเกษตร 
       3.2) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและพืชเศรษฐกิจหลัก  
       3.3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
       3.4) พัฒนาศักยภาพตลาดสินค้าทางการเกษตร 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส ์
1) วัตถุประสงค์ 

       1.1) เพิ่มมูลค่าการค้าและการบริการกลุ่มจังหวัด 
       1.2) เพิม่ผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด   
       2.1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและการบริการของกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 10 
        2.2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพแรงงาน ร้อยละ 10 

3) แนวทางการพัฒนา  
        3.1) พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการอย่างบูรณาการ   
        3.2) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และระบบราง  
        3.3) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ 
        3.4) พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
1) วัตถุประสงค์ 

        1.1) จ้านวนนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
        1.2) เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง 
        1.3) จ้านวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด   
       2.1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 10 
       2.2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าจากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้อยละ 25 

3) แนวทางการพัฒนา  
        3.1) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
        3.2) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
        3.3) ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
        3.4) พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานและไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมใน
นานาชาติ 
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2.1 บทวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัดมหาสารคาม 
   จังหวัดมีการประเมินสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกจังหวัดเพ่ือให้รู้ถึงสถานะที่เป็นจริงใน
ด้านจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามที่ต้องระมัดระวังเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการก้าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดที่เหมาะสม 
    การประเมินสภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของจังหวัด ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง  จุดอ่อน)  
และปัจจัยภายนอก  (โอกาส  ภัยคุกคาม)  ซึ่งสามารถสรุปได้  ดังนี้ 
   2.1.1  จุดแข็ง (Strengths) 

(1)  เป็นแหล่งผลิตพืช ประมงน้้าจืด และสัตว์เศรษฐกิจส้าคัญ โดยเฉพาะ ข้าวหอมมะลิ      
โคเนื้อ พันธุ์ปลาน้้าจืด 

(2)  มีที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สะดืออีสาน) สามารถเชื่อมโยง
ด้านคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวฯลฯ 

(3)  มีแหล่งน้้าต้นทุนสายหลักคือ แม่น้้าชี 
(4)  มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทางธรรมชาติ                 

เช่น พระธาตุนาดูน  กู่สันตรัตน์ พระม่ิงเมือง บึงกุย อุทยานโกสัมพี และพัฒนา edutainment ได ้
(5)  เป็นเมืองแห่งการศึกษา (ตักสิลานคร) ผลิตบุคลากรรองรับการเข้าสู่ AEC 
(6)  มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรรองรับวัตถุดิบในพ้ืนที่ เช่น โรงงานน้้าตาลและ

แปูงมันส้าปะหลัง เป็นต้น 
(7)  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคน

ในพ้ืนที่ เช่น เสื่อกก ผ้าไหมสร้อยดอกหมาก 
   2.1.2  จุดอ่อน (Weaknesses) 

(1)  ประชากรบางส่วนมีรายได้ต่้าและยากจน 
(2)  สภาพดินมีความสามารถในการอุ้มน้้าต่้า ขาดความ อุดมสมบูรณ์ และระบบ

ชลประทานไม่ทั่วถึง 
(3)  การผลิตพืชเกษตรส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GAP และมีการผลิตที่ไม่

เหมาะสมกับพ้ืนที ่
(4)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ทันต่อการขยายตัวของเมือง มีสภาพช้ารุด                  

และเส้นทางสายยุทธศาสตร์ยังไม่เป็นเชื่อมโยงกับเส้นทางสายหลักและยังไม่เป็นสี่ช่องจราจร 
(5)  ประสิทธิภาพแรงงานต่้า ขาดแคลนแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรม และมีการ

เคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพ้ืนที่ 
(6)  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังต่้า และมีปัญหาสาธารณสุข(โรคเบาหวาน ความดัน) 
(7)  มีพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตเกษตร

และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.1.3  โอกาส (Opportunities) 

(1)  กระแสความต้องการอาหารคุณภาพสูงของสังคมโลก ท้าให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การ
ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง 

(2)  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นโอกาสในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีพุทธของจังหวัด 

(3)  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงการค้า            
การลงทุน และท่องเที่ยว และมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน รวมทั้งสามารถขยายธุรกิจทางการศึกษา 

(4)  นโยบายสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่ของรัฐบาล (ผ่านบ้านไผ่ มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด –
มุกดาหาร – นครพนม) เป็นโอกาสการพัฒนาเมือง ขยายการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและลดต้นทุน โลจิสติกส์ของจังหวัด 
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(5)  นโยบายของรัฐให้ความส้าคัญกับอาหารปลอดภัย (Food Safety) เมืองเกษตร                
สีเขียว (Green Agriculture City) การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) เกษตรกรปราดเปรื่อง 
(SMART Farmer) และการบริหารจัดการน้้าและดินเพ่ือการเกษตร จะเป็นโอกาสส่งผลดีต่อการพัฒนาสินค้า
เกษตร โดยเฉพาะข้าวคุณภาพ หรือข้าวอินทรีย์ของจังหวัด  

2.1.4  อุปสรรค (Threats) 
(1)  ผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สินค้าบางประเภทจะมีการ

แข่งขันมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน การก่อการร้าย และโรคระบาดจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
(2)  ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้ผลผลิตด้านการเกษตรลดลง 
(3)  ปัจจัยการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตภาคเกษตร โดยเฉพาะพืช

เศรษฐกิจหลักของจังหวัดปรับตัวสูงขึ้น  

สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม 

 

(Strengths) 
1. แหล่งผลิตพืช ประมง สัตว์เศรษฐกิจ (ข้าวหอมมะลิ  โคเนื้อ 
พันธุ์ปลาน้้าจืด) 
2. จุดศูนย์กลางของภาคอีสาน เช่ือมโยงการคมนาคมและการ
ท่องเที่ยวฯลฯ 
3. แหล่งน้้าต้นทุนสายหลักคือ แม่น้้าชี 
4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทางธรรมชาติ 
เช่น พระธาตุนาดูน  กู่สันตรัตน์ พระมิ่งเมือง บึงกุย อุทยาน
โกสัมพี และพัฒนา edutainment ได ้
5. แหล่งการศึกษา (ตักสิลานคร) ผลิตบุคลากรรองรับการ             
เข้าสู่ AEC 
6. โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปด้านเกษตรรองรับวัตถุดิบใน
พื้นที่ เช่น โรงงานน้้าตาลและแปูงมันส้าปะหลัง เป็นต้น 
7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ ให้กับคน
ในพื้นที่ เช่น เสื่อกก ผ้าไหมสร้อยดอกหมาก 

(Weaknesses) 
1. ประชากรบางส่วนมีรายได้ต่้าและยากจน 
2. สภาพดินมีความสามารถในการอุ้มน้้าต่้า ขาดความอุดม
สมบูรณ์ และระบบชลประทานไม่ทั่วถึง 
3. การผลิตพืชเกษตรส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GAP 
และมีการผลิตที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที ่
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ทันต่อการขยายตัวของเมือง 
มีสภาพช้ารุด และเส้นทางสายยุทธศาสตร์ยังไม่เป็นเช่ือมโยง
กับเส้นทางสายหลักและยังไม่เป็นสี่ช่องจราจร 
5. ประสิทธิภาพแรงงานต่้า ขาดแคลนแรงงานฝีมือใน
ภาคอุตสาหกรรม และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ 
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังต่้า และมีปัญหาสาธารณสุข
(โรคเบาหวาน ความดัน โรคพยาธิใบไม้ตับ) 
7. มีพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง              
ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตเกษตรและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

(Opportunities)  
1. กระแสความต้องการอาหารคุณภาพสูงของสังคมโลก  
2. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ  
3. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นโอกาสในการ
เช่ือมโยงการค้า การลงทุน และท่องเที่ยว และมีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและธุรกิจทางการศึกษา 
4. นโยบายสร้างทางรถไฟรางคู่ของรัฐบาล (บ้านไผ่ -
มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด –มุกดาหาร – นครพนม) เป็นโอกาส
การพัฒนาเมือง ขยายการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ 
ลดต้นทุน โลจิสติกส์ของจังหวัด 
5. นโยบายด้านอาหารปลอดภัย  เมืองเกษตรสีเขียว การบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม  เกษตรกรปราดเปรื่อง และการบริหาร
จัดการน้้าและดินเพื่อการเกษตร ส่งผลดีต่อการพัฒนาสินค้า
เกษตร โดยเฉพาะข้าวคุณภาพ หรือข้าวอินทรีย์ของจังหวัด  

 (Threats) 
1.  ผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
สินค้าบางประเภทจะมีการแข่งขันมากขึ้น และอาจก่อให้เกิด
ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน การก่อการร้าย และโรคระบาด
จากประเทศเพื่อนบา้น 
2.  ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้
ผลผลิตด้านการเกษตรลดลง 
3.  ปัจจัยการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการ
ผลิตภาคเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด
ปรับตัวสูงขึ้น   
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาวะแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามระหว่างปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอก 
   (1)  จากจุดแข็งที่จังหวัดมีพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลัก ซึ่งได้แก่  ข้าว อ้อย  โคเนื้อ  ประกอบ
กับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ และกระแสความต้องการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและ
ความปลอดภัยสูง จังหวัดจะต้องให้ความส้าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้า
เกษตร และปศุสัตว์ เพ่ือส่งออกไปจ้าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้การสร้างโรงงานเอทานอล              
ในจังหวัดขอนแก่น จะท้าให้ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด เช่น อ้อย มันส้าปะหลัง สามารถส่งไปขายได้
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน 
   (2) การที่จังหวัดเป็นจุดศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สะดืออีสาน) ที่สามารถ
เชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว ท้าให้โอกาสการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเป็นไปได้สูง ประกอบกับจังหวัดมีพระธาตุนาดูนที่สามารถ
ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้ นอกจากนี้ กระแสความต้องการชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดโลก เป็นโอกาสในการส่งเสริมให้จังหวัดเป็นเขตอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์และประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการส่งออก ดังนั้นจังหวัดควรเร่งพัฒนาโครงสร้างบริการ
พ้ืนฐานต่างๆ ให้พร้อมสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
   (3)  จากการที่จังหวัดมีแหล่งน้้าต้นทุนสายหลัก คือ แม่น้้าชี แต่การบริหารจัดการใช้แม่น้้าชี       
ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ  ประกอบกับสภาพดินมีความสามารถในการอุ้มน้้าต่้า ขาดความอุดมสมบูรณ์         
และระบบชลประทานไม่ทั่วถึง  จึงควรเร่งด้าเนินการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้้า เพ่ือลดปัญหาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น้้าเพ่ือการเกษตรให้ทั่วถึงเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สู งสุด พร้อมทั้งปรับปรุงดินให้
เหมาะสมกับการเพาะปลูก  และส่งเสริมให้เกษตรกรท้าการเกษตรในพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการผลิตพืชเกษตร 
(Zoning)  ด้วยการท้าเกษตรสมัยใหม่ที่มีการใช้เมล็ดพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง และการใช้แนวทางเกษตร
อินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรจากกระแสความนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษ
ทั้งในและต่างประเทศที่มากข้ึน  
   (4)  จากปัญหาของประชากรมีรายได้ต่้าและยากจน โดยมีค่าเฉลี่ยต่อหัว (GPP per capital)   
ปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 54,263  ล้านบาท โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี  จ้านวน 65,520  บาท เมื่อจัด
เรียงล้าดับตามผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด ณ ราคาตลาด ต่อหัวต่อหนึ่งปีของประเทศ จังหวัด
มหาสารคามอยู่ในล้าดับที่ 64 ของประเทศ  และเป็นล้าดับที่  11  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด อยู่ในภาคการเกษตร  ที่ต้องเผชิญกับปัญหาความ     
ไม่แน่นอนของผลผลิตทางการเกษตรและความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร  นอกจากนี้  ยังขาด
การวิจัยและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ที่จะส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต  จึงมีความ
จ้าเป็นต้องส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรแปรรูปและอาหารปลอดภัย ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร  รวมถึงควรเพ่ิมสัดส่วนการลงทุน  ในภาคนอกเกษตร 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมและบริการให้มากขึ้น ซึ่งจะท้าให้ประชากรมีรายได้ที่สูงขึ้นและม่ันคงยิ่งขึ้น 
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2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม  
จากการประเมินสภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของจังหวัด ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง  

จุดอ่อน)  และปัจจัยภายนอก  (โอกาส  ภัยคุกคาม) รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง น้าไปสู่การก้าหนด เปูาหมายการพัฒนาจังหวัด และประเด็นการพัฒนา จังหวัดจึงก้าหนดเปูาหมาย
การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ไว้ว่า  

“เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและ
วัฒนธรรมประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ”  

 

2.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 
 เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามที่ก้าหนดไว้ จึงมีการก้าหนดตัวชี้วัด

เปูาหมายการพัฒนาจังหวัด ดังนี้  
 1.  ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับจังหวัด 
 2.  การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 3.  เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม 
 4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.4 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 
 เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาจังหวัด จึงได้ก้าหนดประเด็น                   

การพัฒนาของจังหวัดใน  4  ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :  ส่งเสริมและพัฒนาระบบ การผลิต การแปรรูปผลผลิต และการตลาด

สินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :  ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
                               และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง 
                                  บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูน 
                                    สถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
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ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวน
พื้นที่ชลประทานและ
พื้นที่ได้รับประโยชน์
เพิ่มขึ้น (ไร่)

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 140,000

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวน
พื้นที่เกษตรกรรม
ยั่งยืนเพิ่มขึ้น (ไร่)

38,222 70,500 70,500 70,778 8,500 258,500

แผนงานที่ 2   
เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และ
ศักยภาพให้เกษตรกร
 กลุ่มเกษตรกร และ
สหกรณ์การเกษตรใน
เชิงพาณิชย์

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวน
เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร และ
สหกรณ์การเกษตรที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและความ
เป็นมืออาชีพเพิ่มขึ้น 
(ราย/กลุ่ม/สหกรณ์)
- เกษตรกร
- กลุ่มเกษตรกร 
(แปลงใหญ)่
- สหกรณ์การเกษตร

 

1,500
2

1

 

1,600
3

2

 

1,700
4

3

 

1,800
5

4

 

1,900
6

5

 

8,500
20

15

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวน
องค์ความรู้และ
นวตักรรมที่น ามาใช้ใน
การพัฒนาภาค
การเกษตร  (เร่ือง)
- องค์ความรู้
- นวตักรรม

 

20
0

 

30
0

 

50
7

 

50
10

 

50
13

 

200
30

แผนงานที่ 1   
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

ร้อยละโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ

95 95 95 95 95 95

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์
ชุมชน และผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน 
(ต่อป)ี

10 10 10 10 10 10

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนและ OTOP

3 3 3 3 3 3

แผนงานที่ 3   
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงประวติัศาสตร์ 
ศาสนา และ
วฒันธรรม

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว

3 3 3 3 3 3

แบบฟอรม์การจดัท าแผนพัฒนาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบบัทบทวน)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมการค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวฒันธรรม เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

จงัหวดัมหาสารคาม
เปา้หมายการพัฒนาจงัหวดั : เปน็แหลง่ผลติสนิค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนยก์ลางบรกิารทางการศึกษาและวฒันธรรม ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ี

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน
 ค่าเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 
ส่งเสริมกระบวนการ
ผลิต การแปรรูป
สินค้าเกษตรตาม
ความต้องการของ
ตลาดอย่างมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และ
พัฒนาสู่เกษตรกรรม
ยั่งยืน

แผนงานที่ 2   
ส่งเสริมการตลาด  
พัฒนาผลิตภาพการ
ผลิต และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริม
และพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป
ผลผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร
และอาหารคุณภาพ
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน

 ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ
การจดัการขยะอย่าง
ถูกหลักวชิาการ

85 85 85 85 85 85

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ
ของพื้นที่ป่าไม้ในเขต
จงัหวดัเพิ่มขึ้น

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวน
พื้นที่ประสบภัย
ธรรมชาติได้รับการ
แก้ไขพัฒนาฟื้นฟู ไม่
น้อยกวา่  ..... แห่ง

3 3 3 3 3 15

แผนงานที่ 1   
บูรณาการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้  
การวจิยั และการ
สร้างองค์ความรู้ทั้ง
ระบบ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับ
สติปัญญาเฉล่ียเด็ก
ปฐมวยัของจงัหวดั
มหาสารคามเพิ่มขึ้น 
(2559=95.09)

80 80 80 80 80 80

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใน
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด

90 90 90 90 90 90

แผนงานที่ 2   
ส่งเสริมการบริการ
ทางวชิาการ วชิาชีพ
และศิลปวฒันธรรมสู่
ชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของโครงการ
บริการทางวชิาการใน
 หน่วยงานทางการ
ศึกษาทุกระดับสู่ชุมชน

5 5 5 5 5 5

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวน
งานสร้างสรรค์ 
งานวจิยั หรือ 
ศิลปวฒันธรรม ที่
ได้รับรางวลั/ยอมรับ
ในระดับชาติ

5 5 5 5 5 25

แผนงานที่ 3   
พัฒนาเครือข่าย
สถาบันการศึกษา
เพื่อน าไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางบริการทาง
การศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม

จ านวนโครงการความ
ร่วมมือทางการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม
 ทั้งในและต่างประเทศ

5 5 5 5 5 25

แผนงานที่ 1   
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละ
ของครัวเรือน
เป้าหมายมีรายได้
เฉล่ียผ่านเกณฑ์ จปฐ.
(ข้อ 22) เพิ่มขึ้น

80 80 80 80 80 80

ตัวชี้วัดที่ 2 อายุเฉล่ีย
ของประชากรจงัหวดั
มหาสารคามเพิ่มขึ้น 
(ค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้นปีละ 
0.5) (2560=72.6)

72.6 73 73.5 74 74.5 74.5

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ส่งเสริมและ
พัฒนาการจดัการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การ
เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและ
วฒันธรรมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพ
ชีวติของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี 
เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและ
สมานฉันท์

แผนงานที่ 4   
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและ
ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างเป็น
ระบบ
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน

 ค่าเป้าหมาย

แผนงานที่ 2   
พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานเพื่อความ
มั่นคงทางอาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวน
ของแรงงานที่ผ่านการ
พัฒนาฝีมือแรงงานไม่
น้อยกวา่ร้อยละ

80 80 80 80 80 80

ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ด้านแรงงาน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

80 80 80 80 80 80

แผนงานที่ 3   
เสริมสร้างความ
มั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ
ของกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม
สมานฉันท์ในพื้นที่

80 80 80 80 80 80

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ
ของจ านวนคดี
อาชญากรรมที่จบักุมได้

90 90 90 90 90 90
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           -    30,643,850   567,366,120   688,072,100   1,651,707,200   2,802,789,270

           -    29,855,200   505,951,750   659,780,650   1,623,336,250   2,683,923,850

1 โครงการที่ 1 เพิ่มและพัฒนาแหล่ง
น้้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร

           -    29,855,200   330,253,300   538,832,300   1,500,490,500   2,264,431,300

1.1 ขุดเจาะบ่อบาดาล            -    29,855,200  95,060,300  95,060,300  95,060,300   315,036,100

 - เจาะบ่อน้้าบาดาลความลึก 43 - 
80 เมตรพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า
แบบจุ่มใต้น้้าขนาด 1.5 แรงม้าและ
เคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าขนาด 5 kw

1 2 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมฯ

  29,855,200   95,060,300   95,060,300   95,060,300    315,036,100

1.2 ขุดลอกแหล่งน้ า            -               -    62,772,000  77,811,000  27,483,000   168,066,000

1.2.1 ขุดลอกล้าห้วยแสง
 ต้าบลหนองบัวแก้ว อ้าเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย

1 2 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

   4,000,000    4,000,000

1.2.2 ขุดลอกล้าห้วยทราย
 ต้าบลนาเชือก อ้าเภอนาเชือก

1 2 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

   2,000,000    2,000,000

1.2.3 ขุดลอกหนองหัวหมู 
พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลก้ามปู 
อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย

1 2 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

   5,000,000    5,000,000

1.2.4 แก้มลิงกุดค้าฮิง พร้อมอาคาร
ประกอบ ระยะที่ 2 ต้าบลขามเรียง 
อ้าเภอกันทรวชิัย

1 2 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

   7,000,000    7,000,000

1.2.5 ขุดลอกหนองกู่ หมู่ที่ 1 ต้าบล
บ้านกู่  อ้าเภอยางสีสุราช

1 2 อ้าเภอยางสีสุราช    6,172,000    6,172,000

1.2.6 ขุดลอกบึงบอน หมู่ที่ 1,3 
เทศบาลต้าบลโกสุมพิสัย อ้าเภอ
โกสุมพิสัย

1 2 อ้าเภอโกสุมพิสัย   10,600,000   10,600,000

1.2.7 ขุดลอกหนอง หูลิง ต้าบลเกิ้ง 
อ้าเภอเมือง

1 2 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

   5,000,000    5,000,000

1.2.8 ขุดลอกหนองแวง ต้าบลแวง
น่าง อ้าเภอเมือง

1 2 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

   5,000,000    5,000,000

1.2.9 ขุดลอกฝายโคกน้้าเกล้ียง 
พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลปอพาน
 อ้าเภอนาเชือก

1 2 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

   6,000,000    6,000,000

1.2.10 ขุดลอกหนองคุยพอก ระยะ 
2 พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลก้ามปู
 อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย

1 2 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

  12,000,000   12,000,000

1.2.11 แก้มลิงหนองกลางฮุง พร้อม
อาคารประกอบ ต้าบลเม็กด้า 
อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย

1 2 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

   9,000,000    9,000,000

1.2.12 ขุดลอกหนองสนม พร้อม
อาคารประกอบ ต้าบลก้ามปู อ้าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย

1 2 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

   8,000,000    8,000,000

แบบฟอรม์การจดัท าแผนพัฒนาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบบัทบทวน)
จงัหวดัมหาสารคาม

เปา้หมายการพัฒนาจงัหวดั : เปน็แหลง่ผลติสนิค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนยก์ลางบรกิารทางการศึกษาและวฒันธรรม ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ี

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ

แผนงาน/โครงการ

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการผลิต 
การแปรรูปสินค้าเกษตรตามความต้องการ
ของตลาดอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
และพัฒนาสู่เกษตรกรรมยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลผลิต 
และการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ
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1.2.13 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าบ้าน
หนองบอน ต้าบลเลิงแฝก 
อ้าเภอกุดรัง

1 2 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

  20,000,000   20,000,000

1.2.14 ขุดลอกล้าห้วยทราย บ้าน
ห้วยทราย หมู่ที่ 6 ต้าบลนาเชือก 
อ้าเภอนาเชือก

1 2 อ้าเภอนาเชือก    3,018,000    3,018,000

1.2.15 ขุดลอกล้าห้วยหนองส้าราญ
 บ้านสีดา – สระแก้ว หมู่ที่ 5 ต้าบล
โพนทอง อ้าเภอเชียงยืน

1 2 อ้าเภอเชียงยืน    3,700,000    3,700,000

1.2.16 ขุดลอกหนองซับป่าจั่น บ้าน
โนนดินแดง หมู่ที่ 13 ต้าบลดอนเงิน
 อ้าเภอเชียงยืน

1 2 อ้าเภอเชียงยืน       507,000       507,000

1.2.17 ขุดลอกหนองใหม่ บ้านโนน
สูงน้อย หมู่ที่ 10 ต้าบลดอนเงิน 
อ้าเภอเชียงยืน

1 2 อ้าเภอเชียงยืน       507,000       507,000

1.2.18 ขุดลอกล้าห้วยหินลาด บ้าน
โนนสูงน้อย หมู่ที่ 10 ต้าบลดอนเงิน
 อ้าเภอเชียงยืน

1 2 อ้าเภอเชียงยืน       231,000       231,000

1.2.19 ขุดลอกล้าห้วยหินลาด บ้าน
โนนสวา่ง หมู่ที่ 15 ต้าบลดอนเงิน 
อ้าเภอเชียงยืน

1 2 อ้าเภอเชียงยืน       385,000       385,000

1.2.20 ขุดลอกล้าห้วยหินลาด บ้าน
ผ้าสามัคคี หมู่ที่ 14 ต้าบลดอนเงิน 
อ้าเภอเชียงยืน

1 2 อ้าเภอเชียงยืน       770,000       770,000

1.2.21 ขุดลอกล้าห้วยพนอม จากที่
นานางเสง่ียม ไชยมงคล ถึงที่นานาง
ประนอม สีภูแพน บ้านผ้า หมู่ที่ 1 
ต้าบลดอนเงิน อ้าเภอเชียงยืน

1 2 อ้าเภอเชียงยืน    1,540,000    1,540,000

1.2.22 ขุดลอกล้าห้วยหินลาดบ้าน
ค้อ หมู่ที่ 8 ต้าบลดอนเงิน อ้าเภอ
เชียงยืน

1 2 อ้าเภอเชียงยืน       539,000       539,000

1.2.23 ขุดลอกล้าห้วยล้าพนอม 
บ้านสะอาด หมู่ที่ 7 ต้าบลดอนเงิน 
อ้าเภอเชียงยืน

1 2 อ้าเภอเชียงยืน    5,280,000    5,280,000

1.2.24 ขุดลอกล้าห้วยกุดฮ้ายลาย 
บ้านเมืองเพ็ง ถึง บ้านโจด ต้าบลกู่
ทอง อ้าเภอเชียงยืน

1 2 อ้าเภอเชียงยืน    5,450,000    5,450,000

1.2.25 ขุดลอกล้าห้วยล้าพันชาด 
บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ต้าบลดอนเงิน
 อ้าเภอเชียงยืน

1 2 อ้าเภอเชียงยืน       770,000       770,000

1.2.26 ขุดลอกล้าห้วยวงัแซว บ้าน
ทัน ต้าบลนาสีนวน อ้าเภอกันทรวชิัย

1 2 อ้าเภอกันทรวชิัย    3,500,000    3,500,000

1.2.27 ขุดลอกล้าห้วยวงัอาลาง 
บ้านหนองวดัหมู่ที่ 11 ต้าบลยางสีสุ
ราช อ้าเภอยางสีสุราช

1 2 อ้าเภอยางสีสุราช    1,671,000    1,671,000

1.2.28 ขุดลอกหนองหน่อง หมู่ที่ 8 
ต้าบลยางสีสุราช อ้าเภอยางสีสุราช

1 2 อ้าเภอยางสีสุราช    5,862,000    5,862,000

1.2.29 ขุดลอกหนองดุม หมู่ที่ 7 
ต้าบลยางสีสุราช อ้าเภอยางสีสุราช

1 2 อ้าเภอยางสีสุราช    7,281,000    7,281,000

1.2.30 ขุดลอกล้าห้วยวงัศาลา บ้าน
โพธิช์ัย หมู่ที่ 10 ต้าบลยางสีสุราช 
อ้าเภอยางสีสุราช

1 2 อ้าเภอยางสีสุราช    1,332,000    1,332,000
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1.2.31 ขุดลอกห้วยก้าพร้า 
(ธนาคารน้้าใต้ดินต้นแบบ) หมู่ที่ 1,9
 ต้าบลบ้านกู่ อ้าเภอยางสีสุราช 
จงัหวดัมหาสารคาม

1 2 อ้าเภอยางสีสุราช    1,878,000    1,878,000

1.2.32 ขุดลอกล้าห้วยกอก บ้าน
หนองกอก หมู่ที่ 3 ต้าบลยางสีสุราช

1 2 อ้าเภอยางสีสุราช    1,213,000    1,213,000

1.2.33 ขุดลอกหนองน้้าเพื่อ
การเกษตรหนองอีเฒ่า บ้านโนนเข
วาหมู่ที่ 4 ต้าบลวงัแสง อ้าเภอแกด้า

1 2 อ้าเภอแกด้า   15,000,000   15,000,000

1.2.34 ขุดลอกหนองน้้าเพื่อ
การเกษตรหนองผือสาธารณ
ประโยชน์ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 11 
ต้าบลวงัแสง อ้าเภอแกด้า

1 2 อ้าเภอแกด้า    1,700,000    1,700,000

1.2.35 ขุดลอกหนองน้้าเพื่อ
การเกษตร หนองแวง บ้านหนองแวง
 หมู่ที่ 12 ต้าบลวงัแสง อ้าเภอแกด้า

1 2 อ้าเภอแกด้า    1,700,000    1,700,000

1.2.36 ขุดลอกล้าห้วยเม็กบ้านโนน
สูง หมู่ 18 ต้าบลหนองเหล็ก อ้าเภอ
โกสุมพิสัย

1 2 อ้าเภอโกสุมพิสัย    1,260,000    1,260,000

1.2.37 ขุดลอกฟื้นฟูแหล่งน้้าเดิม 
(ห้วยชัน) บ้านโคกกลาง หมู่ 14 
ต้าบลเขวาไร่ อ้าเภอโกสุมพิสัย

1 2 อ้าเภอโกสุมพิสัย    1,200,000    1,200,000

1.2.38 ขุดลอกล้าห้วยน้อยบ้าน
หนองหญา้ม้า หมู่ 3 ต้าบลหนอง
เหล็ก อ้าเภอโกสุมพิสัย

1 2 อ้าเภอโกสุมพิสัย    1,000,000    1,000,000

1.2.39 ขุดลอกหนองเบ็ญ บ้านต้ิว 
หมู่ที่ 12 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม

1 2 อ้าเภอเมือง
มหาสารคาม

   1,000,000    1,000,000

1.3 ก่อสร้างฝาย            -               -    36,421,000  14,961,000   3,447,200  54,829,200
1.3.1 ก่อสร้างฝายห้วยสายบาตร 
ต้าบลเสือเฒ่า อ้าเภอเชียงยืน

1 2 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

  10,000,000   10,000,000

1.3.2 ก่อสร้างฝายบ้านหนองแซง 
พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลวงัใหม่ 
อ้าเภอบรบือ

1 2 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

  10,000,000   10,000,000

1.3.3 ก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข.
2527 บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 10 ต้าบล
ดงดวน  อ้าเภอนาดูน

1 2 อ้าเภอนาดูน       769,000       769,000

1.3.4 ก่อสร้างฝายกั้นน้้า บ้านหนอง
หน่อง หมู่ที่ 8 ต้าบลยางสีสุราช 
อ้าเภอยางสีสุราช

1 2 อ้าเภอยางสีสุราช       652,000       652,000

1.3.5 ก่อสร้างฝายห้วยวงัแคน 
ต้าบลดอนกลาง  อ้าเภอโกสุมพิสัย

1 2 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

  15,000,000   15,000,000

1.3.6 ก่อสร้างฝายบ้านโคกล่าม 
หนองกุงน้อย พร้อมอาคารประกอบ
 ต้าบลบรบือ อ้าเภอบรบือ

1 2 โครงการชลประทาน
มหาสารคาม

  10,000,000   10,000,000

1.3.7 ก่อสร้างลานฝายน้้าล้น มข.
2527 ล้าห้วยก้าพร้าบ้านกู่ หมู่ที่ 1,9
 ต้าบลบ้านกู่ อ้าเภอยางสีสุราช

1 2 อ้าเภอยางสีสุราช       964,000       964,000

1.3.8 ก่อสร้างฝายน้้าล้นผ่าน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าห้วยหนองดุม
 หลังโรงเรียนบ้านโพนละออม 
ต้าบลหนองกุง อ้าเภอแกด้า

1 2 อ้าเภอแกด้า       500,000       500,000
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1.3.9 ก่อสร้างฝายน้้าล้นผ่าน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5, 6 บ้าน
โพนละออมต้าบลหนองกุง อ้าเภอ
แกด้า

1 2 อ้าเภอแกด้า       500,000       500,000

1.3.10 ก่อสร้างฝายน้้าล้นผ่าน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้าน
โพนสามัคคี ต้าบลหนองกุง อ้าเภอ
แกด้า

1 2 อ้าเภอแกด้า       600,000       600,000

1.3.11 ก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยโนน
เมือง หมู่ 3 บ้านโนนเมือง ต้าบล
แพง อ้าเภอโกสุมพิสัย

1 2 อ้าเภอโกสุมพิสัย       950,000       950,000

1.3.12 ก่อสร้างฝายน้้าล้นแบบ มข.
2527 ล้าห้วยบง (ประชาอาสา) หมู่ที่
 10 บ้านหญา้ขาวพัฒนา ต้าบล
หนองกุงสวรรค์ อ้าเภอโกสุมพิสัย

1 2 อ้าเภอโกสุมพิสัย    1,847,000    1,847,000

1.3.13 ก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข.
 2527 ล้าห้วยบง  หมู่ที่ 6 บ้านศาลา
 ต้าบลหนองกุงสวรรค์ อ้าเภอโกสุม
พิสัย

1 2 อ้าเภอโกสุมพิสัย    1,847,200    1,847,200

1.3.14 ก่อสร้างฝายบล๊อคคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้ามห้วยแกด้า บ้านหมี่ 
หมู่ที่ 8 ต้าบลเขวา เชื่อมบ้านหมาก
หญา้ หมู่ที่ 6 ต้าบลห้วยแอ่ง อ้าเภอ
เมืองมหาสารคาม

1 2 อ้าเภอเมือง
มหาสารคาม

   1,200,000    1,200,000

1.4 ระบบจัดการน้ าด้วยพลังงานจาก
เซลล์แสงอาทิตย์

           -               -     1,000,000   1,000,000   1,000,000   3,000,000

 - ระบบจดัการน้้าด้วยพลังงานจาก
เซลล์แสงอาทิตย์แบบวงกลมเพื่อใช้
ในการเกษตรส้าหรับชุมชนที่อ่าง
เก็บน้้าหนองบ่อ อ้าเภอบรบือ

1 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

   1,000,000    1,000,000    1,000,000    3,000,000

1.5 ก่อสร้างคลองส่งน้ า            -               -               -               -     1,500,000   1,500,000
 - ก่อสร้างคลองส่งน้้าคอนกรีตบ้าน
หนองหอย หมู่ 10 ต้าบลเลิงใต้ 
อ้าเภอโกสุมพิสัย ความยาว 1,300 
เมตร

1 2 อ้าเภอโกสุมพิสัย    1,500,000    1,500,000

1.6 เพิ่มประสิทธภิาพการเก็บกัก อ่าง
เก็บน้้าหนองกระทุ่มพร้อมอาคาร
ประกอบ ต้าบลเขวา อ้าเภอเมือง
มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

2 2 กรมชลประทาน   40,000,000

1.7 เพิ่มประสิทธภิาพการเก็บกัก อ่าง
เก็บน้้าแก่งเลิงจานพร้อมอาคาร
ประกอบ ต้าบลแก่งเลิงจาน อ้าเภอ
เมืองมหาสารคาม จงัหวดั
มหาสารคาม

2 2 กรมชลประทาน   25,000,000

1.8 เพิ่มประสิทธภิาพการเก็บกัก อ่าง
เก็บน้้าห้วยคะคางพร้อมอาคาร
ประกอบ ต้าบลโคกก่อ          
อ้าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดั
มหาสารคาม

2 2 กรมชลประทาน   20,000,000
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1.9 จา้งศึกษาโครงการผันน้้าและเพิ่ม
พื้นที่เกษตรโดยระบบท่อ ต้าบลท่า
สองคอน อ้าเภอเมืองมหาสารคาม 
จงัหวดัมหาสารคาม

2 2 กรมชลประทาน   30,000,000

1.10 ก่อสร้างสถานีสูบน้้าบ้านท่าสองคอน
 แห่งที่ 2 ต้าบลท่าสองคอน อ้าเภอ
เมืองมหาสารคาม จงัหวดั
มหาสารคาม

2 2 กรมชลประทาน   20,000,000

1.11 โครงการแก้มลิงกุดชีใหญ่ 2 2 กรมชลประทาน   20,000,000   20,000,000

1.12 โครงการแก้งลิงหนองบ่อ พร้อม
อาคารประกอบ

2 2 กรมชลประทาน   20,000,000   20,000,000

1.13 โครงการแก้มลิงห้วยเชียงส่ง 2 2 กรมชลประทาน   20,000,000   20,000,000

1.14 โครงการแก้มลิงหนองอ้อ พร้อม
อาคารประกอบ

2 2 กรมชลประทาน   20,000,000   20,000,000

1.15 ขุดลอกอ่างเก็บน้้าหนองแกด้า 
อ้าเภอแกด้า จงัหวดัมหาสารคาม

2 2 กรมชลประทาน   10,000,000   10,000,000

1.16 โครงการแก้มลิงหนองไข่นก พร้อม
อาคารประกอบ โครงการพัฒนา
กลุ่มน้้าเสียวใหญ่

2 2 กรมชลประทาน   10,000,000   10,000,000

1.17 โครงการแก้มลิงหนองแปน พร้อม
อาคารประกอบ

2 2 กรมชลประทาน   20,000,000   20,000,000

1.18 โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองเบ็น 
พร้อมอาคารประกอบ

2 2 กรมชลประทาน   50,000,000   50,000,000

1.19 โครงการแก้มลิงเลิงเปลือย พร้อม
อาคารประกอบ

2 2 กรมชลประทาน   30,000,000   30,000,000

1.20 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้้า
และสถานีสูบน้้ากุดปุดเจยีก

2 2 กรมชลประทาน    100,000,000    100,000,000

1.21 โครงการฝายบ้านขี้เหล็กพร้อม
ระบบส่งน้้า โครงการพัฒนากลุ่มน้้า
เสียวใหญ่

2 2 กรมชลประทาน   25,000,000   25,000,000

1.22 โครงการปรับปรุงคลองส่งน้้าสาย
ใหญฝ่ั่งขวาอ่างเก็บน้้าหนองบ่อ 
โครงการพัฒนากลุ่มน้้าเสียวใหญ่

2 2 กรมชลประทาน   25,000,000   25,000,000

1.23 โครงการแก้มลิงหนองกุดน้้าใส 2 2 กรมชลประทาน   20,000,000   20,000,000

1.24 โครงการแก้มลิงหนองเลิง 2 2 กรมชลประทาน   20,000,000   20,000,000

1.25 โครงการแก้มลิงหนองเข็ง 2 2 กรมชลประทาน   50,000,000   50,000,000

1.26 โครงการแก้มลิงกุดกวาง กุดเวยีน 2 2 กรมชลประทาน   30,000,000   30,000,000

1.27  โครงการแก้มลิงกุดเวยีน พร้อม
อาคารประกอบ

2 2 กรมชลประทาน   20,000,000   20,000,000

1.28 โครงการแก้มลิงหนองเบ็น พร้อม
อาคารประกอบ โครงการพัฒนา
กลุ่มน้้าเสียวใหญ่

2 2 กรมชลประทาน   20,000,000   20,000,000

1.29 โครงการแก้มลิงกุดดอนววั พร้อม
อาคารประกอบระยะที่ 1

2 2 กรมชลประทาน    9,000,000    9,000,000

1.30 โครงการแก้มลิงกุดหลวง โครงการ
พัฒนากลุ่มน้้าเสียวใหญ่

2 2 กรมชลประทาน    9,000,000    9,000,000
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1.31 โครงการแก้มลิงบ้านฝาง 2 2 กรมชลประทาน    5,000,000    5,000,000

1.32 โครงการแก้มลิงกุดอ้อ บ้านโขงใหญ่
 พร้อมอาคารประกอบ

2 2 กรมชลประทาน   25,000,000   25,000,000

1.33 โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองเบ็น 
พร้อมอาคารประกอบ

2 2 กรมชลประทาน    150,000,000    150,000,000

1.34 โครงการแก้มลิงกุดอ้อ บ้านหนอง
หญา้ม้า พร้อมอาคารประกอบ

2 2 กรมชลประทาน   20,000,000   20,000,000

1.35 โครงการแก้มลิงกุดเวยีน พร้อม
อาคารประกอบ

2 2 กรมชลประทาน   25,000,000   25,000,000

1.36 โครงการแก้มลิงกุดโดน พร้อม
อาคารประกอบ

2 2 กรมชลประทาน   20,000,000   20,000,000

1.37 โครงการระบบส่งน้้าฝายบ้านเปลือย 
โครงการพัฒนากลุ่มน้้าเสียวใหญ่

2 2 กรมชลประทาน   30,000,000   30,000,000

1.38 โครงการระบบส่งน้้าฝายยางบ้านยาง
 โครงการพัฒนากลุ่มน้้าเสียวใหญ่

2 2 กรมชลประทาน   40,000,000   40,000,000

1.39 โครงการระบบน้้าส่งน้้าฝายยางบ้าน
มะแซว โครงการพัฒนากลุ่มน้้าเสียว
ใหญ่

2 2 กรมชลประทาน   10,000,000   10,000,000

1.40 โครงการระบบส่งน้้าฝ่ังซ้ายฝายวงั
ยาง (พัฒนากุดใส้จอ่)

2 2 กรมชลประทาน    844,000,000    844,000,000

1.41 โครงการระบบวางท่อผันน้้าหน้า
เขื่อนวงัยางเข้ากุดเชียงสา พร้อม
อาคารประกอบ

2 2 กรมชลประทาน   25,000,000   25,000,000

2 โครงการที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการ
ผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ตามความต้องการของตลาด
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

           -               -     175,698,450   120,948,350   122,845,750   419,492,550

2.1 ส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของ
จงัหวดั (ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย)์

1 2 สนง.เกษตรจงัหวดั    5,569,600    5,569,600    5,569,600   16,708,800

2.2 เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตอ้อย
อินทรีย์

1 2 สนง.เกษตรจงัหวดั    2,264,500    2,264,500    2,264,500    6,793,500

2.3 การพัฒนาเมืองสมุนไพร 1 2 สนง.สาธารณสุขจงัหวดั   19,850,100    3,100,000    4,997,400   27,947,500

2.4 ชุมชนต้นแบบการผลิตพืชอาหาร
และสมุนไพรอินทรีย์แบบบูรณาการ
จงัหวดัมหาสารคาม

1 2 ศูนย์วจิยัและ
พัฒนาการเกษตร

      880,000       880,000       880,000    2,640,000

2.5 พัฒนาวถิีเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยสู่
เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF)

1 2 สนง.เกษตรจงัหวดั       638,000       638,000       638,000    1,914,000

2.6 ผลิตพืชผักปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 1 2 สนง.เกษตรจงัหวดั       350,000       350,000       350,000    1,050,000

2.7 ส่งเสริมการพัฒนาที่ดินเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาที่ดินที่ไม่
เหมาะสม (Agri-Map) เพื่อ
ปรับเปล่ียนเป็นเกษตรกรรมยั่งยืน

1 2 สถานีพัฒนาที่ดิน
มหาสารคาม

   2,623,500    2,623,500    2,623,500    7,870,500

2.8 การจดัการทรัพยากรดิน 2 2 กรมพัฒนาที่ดิน    105,522,750    105,522,750    105,522,750    316,568,250

2.9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง
สมุนไพร

2 2 ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

  38,000,000   38,000,000
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           -        788,650  61,414,370  28,291,450  28,370,950   118,865,420

1 โครงการที่ 1 พัฒนาเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์
การเกษตรให้มีศักยภาพและความ
เป็นเลิศทางด้านอาชีพ

           -        788,650  57,175,470  26,598,350  26,677,850   111,240,320

1.1 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และ
เกษตรกรรมยั่งยืน

1 2 สนง.เกษตรจงัหวดั    2,929,900    2,929,900    2,929,900    8,789,700

1.2 อบรมเพิ่มศักยภาพศึกษาดูงาน 
(YSF) เพื่อการเป็นเกษตรกรมือ
อาชีพสู่การพัฒนาเกษตรกร

1 2 สนง.เกษตรจงัหวดั       335,200       335,200       335,200    1,005,600

1.3 ป้องกันและปรับเปล่ียนการปลูกพืช 
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ

1 2 สนง.เกษตรจงัหวดั    1,330,600    1,330,600    1,330,600    3,991,800

1.4 พัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้านปศุสัตว์

1 2 ศูนย์วจิยัและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

      265,000       278,000       292,000       835,000

1.5 ส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
และการตลาดสัตวป์ีก จงัหวดั
มหาสารคาม

1 2 ศูนย์วจิยัและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

   1,123,200    1,417,500    1,483,000    4,023,700

1.6 เมืองสารคามสีเขียวสู่เกษตรกรรม
ยั่งยืนและชุมชนเกษตรอัจฉริยะ

1 2 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดั

   3,000,000    3,000,000    3,000,000    9,000,000

1.7 การลดต้นทุนอาหารสัตวส้์าหรับการ
ผลิตปศุสัตว์

1 2 ศูนย์วจิยัและพัฒนา
อาหารสัตวม์หาสารคาม

      690,800       690,800       690,800    2,072,400

1.8 กระบวนการจดัการกลุ่มสมุนไพรสู่
การพัฒนาวสิาหกิจชุมชนของ 
จ.มหาสารคาม

2 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วช.)

      570,000       570,000

1.9 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อ
เพิ่มมูลค่าส้าหรับการปลูกใบยาสูบ
ในจงัหวดัมหาสารคาม

2 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วช.)

   1,583,700    1,583,700

1.10 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้ง
ฝอยเชิงพาณิชย์ใน จ.มหาสารคาม

2 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วช.)

   1,000,000    1,000,000

1.11 การพัฒนาวสิาหกิจชุมชนกลุ่มการ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ จ.มหาสารคาม

2 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วช.)

      850,000       850,000

1.12 การอนุรักษ์พันธุข์้าวพื้นเมืองและ
การพัฒนาพันธุข์้าวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมการปลูกของจงัหวดั
มหาสารคาม

2 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วช.)

      295,000       295,000

1.13 ความมั่นคงทางสุขภาพและความ
ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย กรณีการ
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพวตัถุดิบ
สมุนไพรอย่างมีคุณภาพตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคใน
จงัหวดัมหาสารคาม

2 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วช.)

   1,500,000    1,500,000

1.14 ความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย 
กรณีการเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้
ของกลุ่มเกษตรกรเล้ียงไก่ไข่อินทรีย์
แบบปล่อยและครบวงจรตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคใน 
จงัหวดัมหาสารคาม

2 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วช.)

      950,000       950,000

1.15 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชฉบับชาวบ้าน

2 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วช.)

      430,000       430,000

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ศักยภาพให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและ
สหกรณ์การเกษตรในเชิงพาณิชย์
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1.16 เยาวชนต้นกล้าอาชีพ (Young 
Smart farmer) เกษตรสร้างชาติ
เยาวชนสร้างรายได้ภายใต้หลักสูตร
นวตักรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วช.)

   5,700,000    5,700,000

1.17 ส่งเสริมหมู่บ้านการเพาะเล้ียงกบนา
ครบวงจรเพื่อการค้าและอนุรักษ์
พันธุก์บนา

2 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วช.)

   1,592,500    1,592,500

1.18 การสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพร
พื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

2 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วช.)

   1,265,500    1,265,500

1.19 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เชิงสร้างสรรค์ในยุค 4.0

2 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วช.)

   4,640,500    4,640,500

1.20 การสร้างความมั่นคงทางอาหารจาก
บ้าน-ป่า-น้้า ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

2 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วช.)

   4,018,400    4,018,400

1.21 ยกระดับความรู้ด้านการตลาดน้า
การผลิตสู่เกษตรกร 4.0

2 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (วช.)

   1,000,000    1,000,000

1.22 ส่งเสริมการเล้ียงสัตวน์้้าเพื่อการ
บริโภคแปรรูปและจา้หน่าย

1 2 สนง.ประมงจงัหวดั    1,742,700    1,742,700    1,742,700    5,228,100

1.23 ส่งเสริมการตลาดข้าวนาแปลงใหญ่ 1 2 สนง.สหกรณ์จงัหวดั       733,600    3,573,000    3,573,000    7,879,600

1.24 เพิ่มศักยภาพการด้าเนินธรุกิจสหกรณ์ 1 2 สนง.สหกรณ์จงัหวดั    2,868,000    2,868,000    2,868,000    8,604,000

1.25 พัฒนาฟาร์มโคนมต้นแบบและเพิ่ม
ศักยภาพธรุกิจสหกรณ์เชิงพาณิชย์

1 2 สนง.สหกรณ์จงัหวดั    6,720,000    6,720,000    6,720,000   20,160,000

1.26 เพิ่มประสิทธภิาพโคเนื้อครบวงจร 2 2 กรมปศุสัตว์    8,314,200    8,314,200

1.27 พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
 โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 2 ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

      924,000       924,000       924,000    2,772,000

1.28 ส่งเสริมการผลิตสินค้าหม่อนไหม
และผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐาน

2 2 กรมหม่อนไหม       154,620        98,080       154,620       154,620       561,940

1.29 ส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูง
พระราชทาน

2 2 กรมหม่อนไหม       235,560       306,120       235,560       235,560    1,012,800

1.30 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ด้านหม่อน
ไหม) ศพก.

2 2 กรมหม่อนไหม       219,470       219,470       219,470       219,470       877,880

1.31 ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์ 2 2 กรมหม่อนไหม       179,000       179,000       179,000       179,000       716,000

2 โครงการที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพ
การเกษตรด้วยการวจิยัและพัฒนาสู่
นวตักรรมเพื่อการบริหารจดัการห่วง
โซ่อุปทาน

           -               -     4,238,900   1,693,100   1,693,100   7,625,100

2.1 เพาะเห็ดโคนน้อยด้วยนวตักรรม 1 2 สนง.เกษตรจงัหวดั        77,800        77,800        77,800       233,400

2.2 ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน
ก้าจดัศัตรูพืช

1 2 สนง.เกษตรจงัหวดั    1,016,200    1,016,200    1,016,200    3,048,600

2.3 การใช้เทคโนโลยีการอบแห้ง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการผลิตทาง
การเกษตร

2 2 ส้านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

      869,500       869,500

2.4 ส่งเสริมพลังงานทดแทนระดับชุมชน
จากระบบปศุสัตวร์ะดับครัวเรือนใน
จงัหวดัมหาสารคาม

2 2 ส้านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

   1,178,500    1,178,500
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2.5 ส่งเสริมนวตักรรมเคร่ืองอบแห้ง
ผลผลิตทางการเกษตรด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ต้นแบบการเกษตรและอาหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 2 ส้านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

      497,800       497,800

2.6 ส่งเสริมใช้นวตักรรมเพื่อสร้างอาชีพ
ให้กับกลุ่มเกษตร

1 2 สนง.พลังงานจงัหวดั       157,700       157,700       157,700       473,100

2.7 ต้นแบบโรงปุ๋ยหมักเติมอากาศใน
การทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อการผลิตพืช
อินทรีย์ (13 โรงปุ๋ย 13 อ้าเภอ)

1 2 ศูนย์วจิยัและ
พัฒนาการเกษตร
มหาสารคาม

      441,400       441,400       441,400    1,324,200
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 20,750,000  49,005,900   4,085,682,600   914,707,700   587,345,500   5,657,491,700

             -                -     2,710,804,900   796,169,900   476,307,700   3,983,282,500

1 โครงการที่ 1 ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมขนส่ง

            -               -     2,710,804,900   796,169,900   476,307,700   3,983,282,500

1.1 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง
เพ่ือการเกษตร

            -               -    52,968,900   119,935,000             -     172,903,900

1.1.1  - ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
ดอนดู่ - บ้านโคกเพิ่ม ต าบลหัวดง 
อ าเภอยางสีสุราช

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
มหาสารคาม

   6,160,000    6,160,000

1.1.2  - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามล าห้วยกุดจอกในสายทาง
แยก ทางหลวง 12 - บ้านโพน ต าบล
เชียงยืน อ าเภอเชียงยืน

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
มหาสารคาม

   3,780,000    3,780,000

1.1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนสูง - บ้านทิตโสต 
ต าบลดอนกลาง อ าเภอโกสุมพิสัย 
(ตอนที่ 2)

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
มหาสารคาม

   4,740,000    4,740,000

1.1.4  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโขงใหญ ่- บ้านท่าค้อ 
ต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวชิัย

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
มหาสารคาม

   8,650,000    8,650,000

1.1.5  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนสูง - บ้านทิพโสต 
ต าบลดอนกลาง อ าเภอโกสุมพิสัย 
(ตอนที่ 3)

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
มหาสารคาม

   7,900,000    7,900,000

1.1.6  - ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดหลายช่อง แบบ 
RIGID FRAME ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวง  ล าห้วยโนนแร่ หมู่ที่ 
4 ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก

1 2 อ าเภอนาเชือก    1,202,300    1,202,300

1.1.7  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 - บ้าน
หนองทิศสอน หมู่ที่ 5 ต าบลนาเชือก
  อ าเภอนาเชือก

1 2 อ าเภอนาเชือก    4,588,000    4,588,000

1.1.8  - ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมข้ามล า
ห้วยบ้านกลาง บ้านนาด่าน หมู่ที่ 2 
 ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชือก

1 2 อ าเภอนาเชือก    1,600,000    1,600,000

1.1.9  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองแต้ - บ้านส าโรง 
ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชือก

1 2 อ าเภอนาเชือก    6,389,000    6,389,000

1.1.10  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ 16 ต าบล
ปอพาน ไปบ้านกุดน้ าใส หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก

1 2 อ าเภอนาเชือก    6,869,500    6,869,500

1.1.11  - ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์
สายบ้านหนองโนทับม้า หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน

1 2 อ าเภอนาดูน    2,545,000    2,545,000

แบบฟอรม์การจดัท าแผนพัฒนาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบบัทบทวน)
จงัหวดัมหาสารคาม

เปา้หมายการพัฒนาจงัหวดั : เปน็แหลง่ผลติสนิค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนยก์ลางบรกิารทางการศึกษาและวฒันธรรม ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ี

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ

แผนงานที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน/โครงการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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1.1.12  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 11 ต าบล
หนองคู - เขตติดต่อต าบลดงยาง 
อ าเภอนาดูน

1 2 อ าเภอนาดูน    3,353,000    3,353,000

1.1.13  - ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์
บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 9 ถึงคุ้มโนน
ค้อ ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน

1 2 อ าเภอเชียงยืน    2,697,900    2,697,900

1.1.14  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางไปวดัปุาเทวราช (ชลประทานฝ่ัง
ขวา ไปชลประทานฝ่ังขาว) ต าบล
ดอนเงิน อ าเภอเชียงยืน

1 2 อ าเภอเชียงยืน    1,418,600    1,418,600

1.1.15  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแบก หมู่ที่ 7 ต าบลนาทอง 
อ าเภอเชียงยืน เชื่อมต าบลเขื่อน 
อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม

1 2 อ าเภอเชียงยืน    3,833,000    3,833,000

1.1.16  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านผ าสามัคคี หมู่ที่ 14 หลังวดั
พรหมพิชัย ถึงล าห้วยพนอม ต าบล
ดอนเงิน อ าเภอเชียงยืน จงัหวดั
มหาสารคาม เชื่อม ต าบลโนนสูง 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์

1 2 อ าเภอเชียงยืน    2,866,400    2,866,400

1.1.17  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านแฝก หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนศรี
ชัยสวา่ง หมูที่ 11 ต าบลดอนเงิน 
อ าเภอเชียงยืน

1 2 อ าเภอเชียงยืน    1,890,500    1,890,500

1.1.18  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านหนองไม้ต้าย หมู่ที่ 9 ถึง
บ้านโนนศรีชัยสวา่ง หมูที่ 11 ต าบล
ดอนเงิน อ าเภอเชียงยืน

1 2 อ าเภอเชียงยืน    3,300,000    3,300,000

1.1.19  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านโนนศรีสวา่ง หมู่ที่ 11 ถึง
บ้านแฝก หมู่ที่ 6 ต าบลดอนเงิน 
อ าเภอเชียงยืน

1 2 อ าเภอเชียงยืน       660,000       660,000

1.1.20  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านหนองไม้ต้าย หมู่ที่ 9 ถึง
ถนนทางแยกเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
ต าบลดอนเงิน อ าเภอเชียงยืน

1 2 อ าเภอเชียงยืน    3,696,500    3,696,500

1.1.21  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านค้อ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านโนนดิน
แดง หมู่ที่ 13 ต าบลดอนเงิน อ าเภอ
เชียงยืน

1 2 อ าเภอเชียงยืน    1,485,400    1,485,400

1.1.22  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านโพน หมู่ที่ 10 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเชียงยืน

1 2 อ าเภอเชียงยืน       493,000       493,000

1.1.23  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองไห หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านโนน
สูงน้อย ต าบลดอนเงิน อ าเภอเชียง
ยืน

1 2 อ าเภอเชียงยืน    4,000,000    4,000,000
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1.1.24  - ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์
บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้าน
หนองซอน ต าบลโพนมทอง อ าเภอ
เชียงยืน

1 2 อ าเภอเชียงยืน    2,318,000    2,318,000

1.1.25  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากที่นานายดาว พันเทศ บ้านโนน
ส าราญ หมู่ที่ 4  ถึง อบต.ดอนเงิน 
ต าบลดอนเงิน อ าเภอเชียงยืน

1 2 อ าเภอเชียงยืน    1,187,800    1,187,800

1.1.26  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากที่นานายมีชัย ปัดถา บ้านแฝก 
หมู่ที่ 12 ถึงบ้านโนนสวา่ง ต.ดอน
เงิน อ.เชียงยืน

1 2 อ าเภอเชียงยืน       880,000       880,000

1.1.27  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านดอนหัน หมู่ที่ 4 ต าบลนา
ทอง ถึง บ้านหนองจกิ ต าบลหนอง
ซอน อ าเภอเชียงยืน

1 2 อ าเภอเชียงยืน    6,261,000    6,261,000

1.1.28  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านดอนเงิน ถึงบ้านแฝก หมู่ที่ 
6 ต าบลดอนเงิน อ าเภอเชียงยืน

1 2 อ าเภอเชียงยืน    3,960,000    3,960,000

1.1.29  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านหนองบุญชู หมู่ที่ 5 ถึงบ้าน 
 หนองมันปลา หมู่ที่ 7 ต าบลกู่ทอง 
อ าเภอเชียงยืน

1 2 อ าเภอเชียงยืน    6,800,000    6,800,000

1.1.30  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านค้อ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองไม้
ต้ายหมู่ที่ 9 ต าบลดอนเงิน อ าเภอ
เชียงยืน

1 2 อ าเภอเชียงยืน    2,750,000    2,750,000

1.1.31  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 10 
ต าบลกู่ทอง ถึงบ้านเข็ง ต าบลเสือ
เฒ่า อ าเภอเชียงยืน

1 2 อ าเภอเชียงยืน    1,208,000    1,208,000

1.1.32  - ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์
บ้านค าเกิ่ง หมู่ 9 ถึงบ้านโนนทัน หมู่
 8 ต าบลกุดปลาดุก อ าเภอชื่นชม

1 2 อ าเภอชื่นชม    5,340,000    5,340,000

1.1.33  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 7 ต าบลกุด
ปลากุด ถึงบ้านศรีสวสัด์ิ หมู่ 2 
ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่นชม

1 2 อ าเภอชื่นชม   11,610,000   11,610,000

1.1.34  - ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์
สายบ้านเหล่า หมู่ 10 – บ้านคอกม้า
 หมู่ 8,15  ต าบลโคกพระ อ าเภอ
กันทรวชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    6,357,000    6,357,000

1.1.35  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสถานีสูบน้ าท่าวงัแก – บ้านใคร่
นุ่น หมู่ 15 ต าบลมะค่า อ าเภอ
กันทรวชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    1,820,000    1,820,000

1.1.36  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนทัน หมู่ 14 – บ้านโขง
ใหญ ่หมู่ 12 ต าบลมะค่า อ าเภอ
กันทรวชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    4,950,000    4,950,000
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1.1.37  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโขงใหญ ่หมู่ 12 – บ้าน
โนนทัน  หมู่ 14 ต าบลมะค่า อ าเภอ
กันทรวชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    4,950,000    4,950,000

1.1.38  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านล้ินฟูา หมู่ 6 – บ้านดงเค็ง 
หมู่ 7 ต าบลกุดใส้จอ่ อ าเภอกันทร
วชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    3,286,000    3,286,000

1.1.39  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สามสายแยกบ้านหัวงัว ดงเค็ง หมู่ 9
 – สามแยก บ้านดอนเปูา หมู่ 5 
ต าบลกุดใส้จอ่ อ าเภอกันทรวชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    4,977,000    4,977,000

1.1.40  - ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ 
เส้นทางจากบ้านปุาแดง หมู่ที่ 11 
ไปบ้านศาลา หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกู่ 
อ าเภอยางสีสุราช

1 2 อ าเภอยางสีสุราช    3,370,000    3,370,000

1.1.41  - ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ 
บ้านเลิงบ่อ หมู่ 12 - บ้านหนอง
หวาย หมู่ที่ 9 ต าบลลาดพัฒนา 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

   4,568,000    4,568,000

1.1.42  - ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์
สายหนองโน หมู่ที่ 8 ต าบลหนองโน
 - เชื่อมเขตติดต่อต าบลหนองโก 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

   1,551,000    1,551,000

1.1.43  - ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ 
บ้านเหล่าก้างปลา หมู่ 1 ต าบลโพธิ์
ชัย  เชื่อมต่อบ้านโคก ต าบลหัวเรือ 
 อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    5,851,000    5,851,000

1.1.44  - ก่อสร้างท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 11 ต าบล
หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม       600,000       600,000

1.1.45  - ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์
สายทางบ้านเขวาน้อย - บ้านหนอง
บัว (ข้างวดัปุาบ้านเขวาน้อย) บ้าน
เขวาน้อย หมู่ 9 ต าบลหนองม่วง 
อ าเภอบรบือ

1 2 อ าเภอบรบือ    3,691,000    3,691,000

1.1.46  - ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้ามล าห้วยหนองแหน
ตอนล่าง บ้านนาโพธิ ์ต าบลนาโพธิ ์ 
อ าเภอกุดรัง

1 2 อ าเภอกุดรัง 500,000       500,000

1.2 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง
เพ่ืออ านวยความสะดวก สัญจร

            -               -    83,962,000   417,202,500   276,678,300   777,842,800

1.2.1  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกสะพานบ้านเกิ้ง - บ้านโขง
ใหญ ่ต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวชิัย

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
มหาสารคาม

   8,668,000    8,668,000

1.2.2  - ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
หนองแวง - บ้านหนองกุงใต้ ต าบล
เชียงยืน อ าเภอเชียงยืน

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
มหาสารคาม

   8,970,000    8,970,000

1.2.3  - ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
จอกขวาง - บ้านประชาพัฒนา 
ต าบลประชาพัฒนา อ าเภอวาปีปทุม

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
มหาสารคาม

   9,000,000    9,000,000

53



แหล่ง
งปม.

ยทุธศาสตร์
ชาติ หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565

 พ.ศ. 2561
 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ

แผนงาน/โครงการ

1.2.4  - ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
มะโบ่ - บ้านปุาตอง ต าบลบ้านกู่ 
อ าเภอยางสีสุราช

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
มหาสารคาม

   8,365,500    8,365,500

1.2.5  - ซ่อมสร้างสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวธิ ี
PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING สายสะพานลดาวลัย์ - 
สะพานบ้านคุยเชือก ต าบลโพนงาม 
อ าเภอโกสุมพิสัย

1 2  สนง.โยธาธกิารและ
ผังเมืองจงัหวดั

  17,240,000   17,240,000

1.2.6  - ซ่อมสร้างสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวธิ ี
PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING สายทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 209 - บ้านผ า หมู่ 1,14 
ต าบลดอนเงิน อ าเภอเชียงยืน

1 2  สนง.โยธาธกิารและ
ผังเมืองจงัหวดั

  23,470,000   23,470,000

1.2.7  - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายบ้านหนองโน - บ้าน
ส้มโฮง ต าบลเขวาใหญ ่อ าเภอกันทร
วชิัย

1 2  สนง.โยธาธกิารและ
ผังเมืองจงัหวดั

  38,500,000   38,500,000

1.2.8  - ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์
สายบ้านค้อม่วง หมู่ที่ 16 ต าบลนา
เชือก ถึงบ้านหนองกุง หมู่ที่ 4  
ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก

1 2 อ าเภอนาเชือก    4,174,500    4,174,500

1.2.9  - ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ 
สายบ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 - บ้าน
ร่วมใจ 2 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองคู 
อ าเภอนาดูน

1 2 อ าเภอนาดูน    5,711,000    5,711,000

1.2.10  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองแต้น้อย หมู่ที่ 2 - 
บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 10 ต าบล
หนองคู อ าเภอนาดูน

1 2 อ าเภอนาดูน    1,662,000    1,662,000

1.2.11  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองปูาน หมู่ที่ 4 - บ้าน
โพนทอง หมู่ที่ 12 ต าบลหนองคู 
อ าเภอนาดูน

1 2 อ าเภอนาดูน    2,626,000    2,626,000

1.2.12  - ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์
บ้านเขวาทุ่ง หมู่ที่ 4 ต าบลภารแอ่น
 ถึงถนนนิวซีแลนด์ (ปากทางบ้าน
หนองผือ ต าบลก้ามป)ู อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย

1 2 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย    4,717,500    4,717,500

1.2.13  - ซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนสาย มค.092 - 009
 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ต าบลลาน
สะแก - บ้านหนองสนม ต าบลลาน
สะแก อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย

1 2 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย    2,447,000    2,447,000

1.2.14  - ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ สายบ้าน
หนองแก หมู่ที่ 8 - บ้านน้ าสร้าง  
หมู่ที่ 4 -  บ้านหนองบะ หมู่ที่ 3 
ต าบลนาสีนวล อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย

1 2 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย    4,129,000    4,129,000
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1.2.15  - ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนก
รีต ถนนสายบ้านหนองทุ่มยาว หมู่ที่
 12 ต าบลหนองบัวแก้ว อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย

1 2 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย    3,213,300    3,213,300

1.2.16  - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
 สายบ้านเขวาเตา หมู่ที่ 2 ถึงบ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต าบลนาสีนวล 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย

1 2 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย    3,747,000    3,747,000

1.2.17  - ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนสาย มค.ถ 83 - 008 บ้าน
โนนยาง - บ้านน้ าอ้อมพัฒนา ต าบล
เมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย

1 2 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย    5,720,000    5,720,000

1.2.18  - ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ สายปาก
ทางบ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ถึงเขต
หมู่บ้านหนองบะ หมู่ที่ 3 ต าบลนาสี
นวล อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย

1 2 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย    5,000,000    5,000,000

1.2.19  - ก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ า บ้านเข
วาเตา หมู่ที่ 2 จดุที่ 1 ต าบลนาสี
นวล อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย

1 2 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย    2,000,000    2,000,000

1.2.20  - ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยวงักะฮุ่ง 
บ้านเขวาเตา หมู่ที่ 2 จดุที่ 2 ต าบล
นาสีนวล อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย

1 2 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย    2,000,000    2,000,000

1.2.21  - ปรับปรุงประสิทธภิาพถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก สายบ้านเหล่า
น้อย - บ้านหรองรูแข้ ต าบลนาสี
นวล อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย

1 2 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย   12,000,000   12,000,000

1.2.22  - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกสายบ้านแก่นค า หมู่ที่ 10 ต าบล
นาสีนวล ถึงบ้านภารแอ่น อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย

1 2 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย    6,000,000    6,000,000

1.2.23  - ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 - บ้านน้ าสร้าง 
หมู่ที่ 4 - บ้านหนองบะ หมู่ที่ 3 
ต าบลนาสีนวล อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย

1 2 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย    2,867,000    2,867,000

1.2.24  - ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านผ า 
หมู่ที่ 1 ถึงบ้านหนองคู ต าบลเหล่า
ดอกไม้  อ าเภอชื่นชม

1 2 อ าเภอเชียงยืน    7,446,500    7,446,500

1.2.25  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านเสือเฒ่า หมู่ที่ 6 ถึงบ้าน
โนนศรีสวสัด์ิ หมู่ที่ 9 ต าบลเสือเฒ่า 
อ าเภอเชียงยืน

1 2 อ าเภอเชียงยืน    8,148,000    8,148,000

1.2.26  - ซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านมะค่า
 4 – ใคร่นุ่น 10,15 ต าบลมะค่า 
อ าเภอกันทรวชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    4,900,000    4,900,000

1.2.27  - ซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต ระหวา่งโนนเสียว – คุย
เพ็ก ต าบลเขวาใหญ ่อ าเภอกันทร
วชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    4,699,000    4,699,000

1.2.28  - ซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต ระหวา่งบ้านคุยเพ็ก – 
คุยเชือก ต าบลเขวาใหญ ่อ าเภอ
กันทรวชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    7,007,000    7,007,000
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1.2.29  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนแสบง หมู่ 2 เชื่อมบ้าน
หัวหนอง หมู่ 10 ต าบลขามเรียง 
อ าเภอกันทรวชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    2,000,000    2,000,000

1.2.30  - ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
โขงกุดเวยีน หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้าน
มะกอก หมู่ที่ 23 ต าบลขามเรียง 
อ าเภอกันทรวชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    2,000,000    2,000,000

1.2.31  - ซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีตระหวา่งบ้านต าแย - 
หนองอุ่ม ต าบลนาสีนวน อ าเภอ
กันทรวชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    2,000,000    2,000,000

1.2.32  - ซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต ระหวา่งบ้านแหย่ง - เข
วาโดน ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทร
วชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    2,000,000    2,000,000

1.2.33  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านเขวาน้อย หมู่ที่ 16 เชื่อม
บ้านส้มโฮง หมู่ที่ 11 ต าบลเขวาใหญ่
 อ าเภอกันทรวชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    2,000,000    2,000,000

1.2.34  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านส้มโฮง  หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้าน
ขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ต าบลเขวาใหญ ่
อ าเภอกันทรวชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    2,000,000    2,000,000

1.2.35  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนตาล หมู่ 9 - บ้านโขงใหญ ่
หมู่ 12 ต าบลมะค่า อ าเภอกันทร
วชิัย จงัหวดัมหาสารคาม

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    2,323,000    2,323,000

1.2.36  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกุดเวยีน หมู่ 6 - บ้านโนนตาล 
หมู่ 9 ต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    2,323,000    2,323,000

1.2.37  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวา่งหมู่บ้านหนองคูพัฒนา
 หมู่ 1 - หนองบัวนาดี ต าบลกุดไส้
จอ่ อ าเภอกันทรวชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    1,714,000    1,714,000

1.2.38  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกทางหลวงชนบท หมายเลข มค.
3064 - บ้านขี้เหล็ก หมู่ 3 ต าบลกุด
ใส้จอ่ อ าเภอกันทรวชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    1,722,000    1,722,000

1.2.39  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แยกทางหลวงชนบท หมายเลข มค.
3064 - บ้านดงเค็ง หมู่ 7 ต าบลกุด
ใส้จอ่ อ าเภอกันทรวชิัย

1 2 อ าเภอกันทรวชิัย    2,134,000    2,134,000

1.2.40  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางจากบ้านบัวทอง หมู่ที่ 18 –
 บ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 12 ต าบล
แวงดง อ าเภอยางสีสุราช

1 2  อ าเภอยางสีสุราช    6,855,000    6,855,000

1.2.41  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางจากลาดยางบ้านเหล่าเม็ก , 
เม็กด า – เขตติดต่ออ าเภอพุทไธสง 
(ช่วงที่ 2) ต าบลแวงดง อ าเภอยางสี
สุราช

1 2 อ าเภอยางสีสุราช    3,917,700    3,917,700
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1.2.42  - ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์
เส้นทางจากบ้านหนองจกิ หมู่ที่ 7 -
 บ้านดอนดู่  ต าบลนาภู อ าเภอยาง
สีสุราช

1 2 อ าเภอยางสีสุราช    3,116,000    3,116,000

1.2.43  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางจากบ้านดงแคน หมู่ที่ 5 – 
บ้านหนองแหน หมู่ที่ 2  ต าบลแวง
ดง อ าเภอยางสีสุราช

1 2 อ าเภอยางสีสุราช    5,130,400    5,130,400

1.2.44  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางจากลาดยางเหล่าเม็ก ,
 เม็กด า - เขตติดต่ออ าเภอพุทไธสง 
(ช่วงที่ 1) ต าบลแวงดง อ าเภอยางสี
สุราช

1 2 อ าเภอยางสีสุราช    5,509,300    5,509,300

1.2.45  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางจากบ้านหนองยาง หมู่ที่ 3 
ต าบลแวงดง - เขตต าบลสร้างแซ่ง 
อ าเภอยางสีสุราช

1 2 อ าเภอยางสีสุราช    5,130,400    5,130,400

1.2.46  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบสระน้ าสาธารณประโยชน์ทุ่ง
สนาม บ้านโพธิช์ัย หมู่ที่ 10 ต าบล
ยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช

1 2 อ าเภอยางสีสุราช       957,000       957,000

1.2.47  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นจากลาดยางเหล่าเม็ก , เม็กด า - 
เขตติดต่ออ าเภอพุทไธสง (ช่วงที่ 2) 
ต าบลแวงดง อ าเภอยางสีสุราช

1 2 อ าเภอยางสีสุราช    3,917,700    3,917,700

1.2.48  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นจากบ้านดงแคน หมู่ที่ 5 ถึงบ้าน
หนองแหน หมู่ที่ 2 ต าบลแวงดง 
อ าเภอยางสีสุราช

1 2 อ าเภอยางสีสุราช    5,130,400    5,130,400

1.2.49  - ก่อสร้างสะพานห้วยใจด า หมู่ 5 
ต าบลท่าตูม เชื่อมต่อบ้านนาแพง 
หมู่ 1 ต าบลห้วยแอ่ง อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

   3,000,000    3,000,000

1.2.50  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านลาด หมู่ที่ 2 บ้านกุดซุย หมู่ที่ 8
 ต าบลลาดพัฒนา อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

  11,486,000   11,486,000

1.2.51  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 - บ้านเลิงบ่อ 
หมู่ที่ 12 ต าบลลาดพัฒนา อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

   4,755,000    4,755,000

1.2.52  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกุดแคน - นานกเขียน หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

   1,108,000    1,108,000

1.2.53  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองโน ต าบลหนองโน - ถึง
เขตบ้านหนองใหญ ่อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

   7,744,000    7,744,000

1.2.54  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนมอน หมู่ที่ 7 ต าบลหนองโน
 - เชื่อมเขตติดต่อ ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

   4,150,000    4,150,000
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1.2.55  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองโน หมู่ 1 ต าบลหนองโน -
 ถนนสายสารคามบรบือ

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

   5,532,000    5,532,000

1.2.56  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านดอนบม - 
เทศบาลต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

   2,000,000    2,000,000

1.2.57  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปลิง หมู่ 6  เชื่อม บ้าน
จ านัก หมู่ 4 ต าบลหนองปลิง อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

   2,575,000    2,575,000

1.2.58  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 4 ปากทางบ้านดง
น้อย - เทศบาลต าบลแวงน่าง อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

   2,000,000    2,000,000

1.2.59  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคู หมู่ 3 เชื่อมเมรุ ต าบล
แวงน่าง อ าเภอเมืองมหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

   1,547,000    1,547,000

1.2.60  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก 
บ้านหินลาด หมู่ที่ 2 - บ่อขยะ
เทศบาลต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

      625,000       625,000

1.2.61  - ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 
over-lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต 
ถนนสาย บ้านหนองเจริญ หมู่ 11 - 
บ้านหนองเส็ง หมู่ 9 ต าบลแวงน่าง 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

   3,045,000    3,045,000

1.2.62  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสี หมู่ 5 ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

   1,372,000    1,372,000

1.2.63  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
จากบ้านหมี่ หมู่ที่ 8 ต าบลเขวา - 
บ้านท่าตูม หมู่ที่ 3 ต าบลท่าตูม 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

   2,000,000    2,000,000

1.2.64  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
จากบ้านท่างาม หมู่ที่ 4 ต าบลห้วย
แอ่ง - บ้านท่าตูม หมู่ที่ 3 ต าบลท่า
ตูม อ าเภอเมืองมหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

   2,000,000    2,000,000

1.2.65  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองข่า หมู่ที่ 5 - บ้านอ้อยช้าง
 หมู่ที่ 7 ต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

      950,000       950,000

1.2.66  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองข่า หมู่ที่ 5 - ฝายวงัยาง 
ต าบลท่าตูม อ าเภอเมืองมหาสารคาม

1 2 อ าเภอเมือง
มหาสารคาม

      980,000       980,000

1.2.67  - ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนก
รีตจากบ้านหนองแต้ - บ้านโนนภิ
บาล ต าบลโนนภิบาล อ าเภอแกด า

1 2 อ าเภอแกด า   17,000,000   17,000,000

1.2.68  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมหมู่บ้านจากหมู่ที่ 15 บ้าน
หนองจนัทรา ถึงบ้านคุ้มเหนือ หมู่ที่
 3  ต าบล หนองกุง อ าเภอแกด า

1 2 อ าเภอแกด า    3,750,000    3,750,000
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1.2.69  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ต าบล
หนองกุง - ต าบลมิตรภาพ อ าเภอ
แกด า

1 2 อ าเภอแกด า    3,200,000    3,200,000

1.2.70  - ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนก
รีตจากบ้านโนนส าราญ -  บ้านหัวขัว
 ต าบลแกด า อ าเภอแกด า

1 2 อ าเภอแกด า    8,840,000    8,840,000

1.2.71  - ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางสาย
 บ้านกกกอก ต าบลมิตรภาพ - บ้าน
คอนสาร ต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า

1 2 อ าเภอแกด า    2,700,000    2,700,000

1.2.72  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต าบลวงัแสง สายบ้านวงัทอง
พัฒนา หมู่ที่ 20 บ้าน - โนนลาน 
หมูที่ 13 ต าบลมิตรภาพ อ าเภอแกด า

1 2 อ าเภอแกด า    3,500,000    3,500,000

1.2.73  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 10 ต าบลแกด า 
อ าเภอแกด า - บ้านหนองแสน 
ต าบลหนองแสน อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอแกด า    4,093,000    4,093,000

1.2.74  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 11 ต าบลแกด า 
อ าเภอแกด า - บ้านเคลือวลัย์ ต าบล
เสือโก้ก อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอแกด า    8,962,100    8,962,100

1.2.75  - บูรณะถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete (โดยวธิ ีPavemant In -
 Place Recycling) สายบ้านแกด า 
หมู่ที่ 1 - สายบ้านหนองเจริญ รหัส
สายทาง มค.ถ29-005 ต าบลแกด า 
อ าเภอแกด า

1 2 อ าเภอแกด า    5,800,000    5,800,000

1.2.76  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมหมู่บ้าน สายบ้านกกเหล่ียม 
หมู่ที่ 9 - บ้านหนองขอน หมู่ที่ 10 
ต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า

1 2 อ าเภอแกด า    2,200,000    2,200,000

1.2.77  - ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองบัวดง - บ้านตาหลุง ต าบล
มิตรภาพ อ าเภอแกด า

1 2 อ าเภอแกด า    1,400,000    1,400,000

1.2.78  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองน้ าใส - โรงเรียนบ้าน
มิตรภาพ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอแก
ด า

1 2 อ าเภอแกด า    3,000,000    3,000,000

1.2.79  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกกกอก ต าบลมิตรภาพ - บ้าน
ค าแก่นคูณ ต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า

1 2 อ าเภอแกด า    3,000,000    3,000,000

1.2.80  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต าบลวงัแสง สายบ้านวงัทอง
พัฒนา หมู่ที่ 20 - บ้านจ านัก ต าบล
หนองปลิง อ าเภอแกด า

1 2 อ าเภอแกด า    4,200,000    4,200,000

1.2.81  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 17 ต าบลแกด า 
อ าเภอแกด า - แยกบ้านโนนทัน 
ต าบลงัวบา อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอแกด า    3,126,000    3,126,000
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1.2.82  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 14 - โรงเรียน  แกด าวทิยาคาร

1 2 อ าเภอแกด า    3,084,000    3,084,000

1.2.83  - ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางสาย
 บ้านปุาข่าง ต าบลมิตรภาพ อ าเภอ
แกด า

1 2 อ าเภอแกด า    4,500,000    4,500,000

1.2.84  - ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางสาย
 บ้านหนองขุ่น - โรงเรียนบ้านหนอง
ขุ่น ต าบลมิตรภาพ อ าเภอแกด า

1 2 อ าเภอแกด า    4,500,000    4,500,000

1.2.85  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปุาชาด - โรงเรียนชุมชน
มิตรภาพ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอแก
ด า

1 2 อ าเภอแกด า    1,440,000    1,440,000

1.2.86  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านยาง - วดัปุาแดง ต าบลมิตรภาพ
 อ าเภอแกด า

1 2 อ าเภอแกด า    6,000,000    6,000,000

1.2.87  - ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟัลติคคอนกรีต บ้านหนองทุ่ม - 
บ้านหนองทุ่มพัฒนา ต าบลหนองทุ่ม
 อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    1,570,000    1,570,000

1.2.88  - ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต สายบ้านประชา
พิทักษ์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านน้ าเกล้ียง 
หมู่ที่ 8 ต าบลนาข่า อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม   12,079,000   12,079,000

1.2.89  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากทางเข้าบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 
ต าบลดงใหญ ่อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    5,218,000    5,218,000

1.2.90  - ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองไฮ
 หมู่ 1,2 ต าบลหนองไฮ ถึงบ้านเสือ
โก้ก  หมู่ 11 ต าบลเสือโก้ก อ าเภอ
วาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    7,000,000    7,000,000

1.2.91  - ก่อสร้างถนนลาดยาง (จากบ้าน
โคกแปะ – บ้านโสกยาง ) ต าบล
หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    4,000,000    4,000,000

1.2.92  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมทางระหวา่ง บ้านสารคาม
พัฒนา หมู่ที่ 4 ต าบลเสือโก้ก - บ้าน
โคกใหญ ่ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปี
ปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    2,650,000    2,650,000

1.2.93  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านงัวบา หมู่ที่ 1 ไปบ้านโนนทัน 
หมู่ที่ 12 ต าบลงัวบา อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    3,575,000    3,575,000

1.2.94  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 – ล าห้วยแอ่ง (ทางไปบ้าน
เหล่าล้อ ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรี
สมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด)

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    2,000,000    2,000,000

1.2.95  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนแคน หมู่ที่ 15 – บ้านมะ
แซว หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านหวาย 
อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    2,750,000    2,750,000
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1.2.96  - ซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอส
ฟัลติกคอนกรีต (แบบโอเวอร์เลย)์ 
บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแสง
 อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    1,150,000    1,150,000

1.2.97  - ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเค
พซิล บ้านหนองแวงหมู่ที่ 6 – บ้าน
โคกใหญ ่หมู่ที่ 7 ต าบลหนองไฮ 
อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    3,500,000    3,500,000

1.2.98  - ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีตบ้านหนองทุ่มพัฒนา หมู่ที่
 9 ต าบลหนองทุ่ม – บ้านโคกสีไฮ  
ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    3,650,000    3,650,000

1.2.99  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 16 ต าบล
แคน ไปบ้านเปลือย ต าบลบ้านหวาย
 อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    2,000,000    2,000,000

1.2.100  - เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตถนนอารีย์นุวตัร เทศบาล
ต าบลวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม       700,000       700,000

1.2.101  - ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีตบ้านหนองทุม - เชื่อมบ้าน
โนนรัง (ช่วง กม. 1 + 390 - 1 + 
535 กม. ช่วงที่ 2) ต าบลหนองทุม 
อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม       570,000       570,000

1.2.102  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองเผือก หมู่ที่ 3 –บ้าน
โนน ต าบลขามปูอม อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม       904,000       904,000

1.2.103  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายบ้านน้ าเกล้ียง – สุดเขตต าบล
นาข่า หมู่ที่ 12 ถึงบ้านน้ าเกล้ียง 
หมู่ที่ 8 ต าบลนาข่า อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    2,275,000    2,275,000

1.2.104  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแยกบ้านนาเสียว หมู่ 15  
ต าบลนาข่า อ าเภอวาปีปทุม - 
ถนนลาดยางสายบรบือนาดูน

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    2,967,400    2,967,400

1.2.105  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สามแยกบ้านนาข่า หมู่ 1 – บ้านดง
ยาง หมู่ 3 และสามแยกบ้านนาข่า 
หมู่ 1 ถนนลาดยาง น่าข่า - หนอง
บัว  ต าบลนาข่า อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    3,631,700    3,631,700

1.2.106  - ก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิล บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโคกใหญ ่
หมู่ที่ 7 ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปี
ปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    3,500,000    3,500,000

1.2.107  - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก แบบ Slap Type บ้านจอก
ขวาง หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแสง 
อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    1,500,000    1,500,000

1.2.108  - ซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอส
ฟัลติกคอนกรีต (แบบโอเวอร์เลย)์ 
บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแสง
 อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม       115,000       115,000
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1.2.109  - ซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอส
ฟัลติกคอนกรีต บ้านโสกยาง หมู่ที่ 
15 ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    1,100,000    1,100,000

1.2.110  - ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต บ้านวงัหัวงัว หมู่ที่ 7 
ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    1,000,000    1,000,000

1.2.111  - ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต (แบบโอเวอร์เลย)์ บ้าน
โสกยาง หมู่ที่ 15 ต าบลหนองแสง 
อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    1,000,000    1,000,000

1.2.112  - ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต บ้านแดง หมู่ที่ 12 
ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    1,000,000    1,000,000

1.2.113  - ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต (แบบโอเวอร์เลย)์ บ้าน
กระยอม หมู่ที่ 17 ต าบลหนองแสง 
อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    1,350,000    1,350,000

1.2.114  - ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต (แบบโอเวอร์เลย)์ บ้าน
โนนท่อน หมู่ที่ 11 ต าบลหนองแสง 
อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    3,500,000    3,500,000

1.2.115  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไก่นากลาง หมู่ที่ 9 – บ้าน
หนองกุง ต าบลเสือโก้ก อ าเภอวาปี
ปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม       700,000       700,000

1.2.116  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 –หมู่ที่ 4 ต าบลเสือโก้ก 
อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม       600,000       600,000

1.2.117  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสนาม หมู่ที่ 2 ต าบลเสือโก๊ก – 
ต าบลโนนภิบาล อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    2,500,000    2,500,000

1.2.118  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไก่นากลาง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 7 
ต าบลเสือโก้ก อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    2,500,000    2,500,000

1.2.119  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากปากทาง บ้านต าแย หมู่ที่ 2 ไป
วดัปุาโคกช้าง ต าบลแคน อ าเภอ
วาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    2,500,000    2,500,000

1.2.120  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข้ามล าน้ า เสียว บ้านแคน หมู่ที่ 1 
ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    3,000,000    3,000,000

1.2.121  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวา่งบ้านหนองไผ่ หมู่ 7 ถึง
บ้านเปลือย หมู่ 9  ต าบลบ้านหวาย 
 อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    2,750,000    2,750,000

1.2.122  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวา่งบ้านหนองไผ่ หมู่ 7 ถึง
บ้านเปลือย หมู่ 9  ต าบลบ้านหวาย 
 อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    2,750,000    2,750,000

1.2.123  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวา่งบ้านหวาย หมู่ 7 ถึง
เขตต าบลหนองคู อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    5,500,000    5,500,000
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1.2.124  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวา่งบ้านหนองไผ่ใต้ หมู่ 16
 ถึง บ้านหนองแต้ หมู่ 1 ต าบลหวาย
  อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    1,700,000    1,700,000

1.2.125  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวา่งบ้านหัวนาค า หมู่ 12 
ต าบลบ้านหวาย ถึง ถนนสายหนอง
บัว – นาข่า อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    1,700,000    1,700,000

1.2.126  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหวา่งบ้านหวาย หมู่ 6 ถึง
เขตต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    3,500,000    3,500,000

1.2.127  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านหนองแต้วงัทอง หมู่ 1 หมู่ 
14 ถึงถนนสายหนองบัว – นาข่า  
อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    1,000,000    1,000,000

1.2.128  - ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านขามปูอม – บ้านหนองไฮ บ้าน
ขามปูอม หมู่ที่ 1 ต าบลขามปูอม 
อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    3,000,000    3,000,000

1.2.129  - ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโนน
จาน หมู่ที่ 10 –บ้านโนนหน่อง 
ต าบลงัวบา อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    2,000,000    2,000,000

1.2.130  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บ้านหนองง่อง –บ้านเสือ
โก้ก ต าบลขามปูอม อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    3,300,000    3,300,000

1.2.131  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 2 วดับ้านโนนง้ิว ต าบลขามปูอม
 อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    3,000,000    3,000,000

1.2.132  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ล้อม – รร.ขามปูอม
พิทยาคม  ต าบลขามปูอม อ าเภอ
วาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    4,000,000    4,000,000

1.2.133  - ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านนาเลา 
ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม 
จงัหวดัมหาสารคาม ถึงบ้าน ขาม
ปูอม ต าบลขามปูอม อ าเภอวาปี
ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    7,000,000    7,000,000

1.2.134  - ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านนาเลา 
หมู่ที่ 7 ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปี
ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ถึง
บ้านเมืองหงส์ อ าเภอจตุรพักพิมาน 
จงัหวดัร้อยเอ็ด

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    7,000,000    7,000,000

1.2.135  - ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองคู
ม่วง ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม
 จงัหวดัมหาสารคาม ถึงต าบล
ประชาพัฒนา อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    7,000,000    7,000,000

1.2.136  - ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองคู
ม่วง ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม 
 จงัหวดัมหาสารคาม ถึง ต าบล
หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    7,000,000    7,000,000

1.2.137  - ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโคกสีไฮ
 ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม 
จงัหวดัมหาสารคาม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    7,000,000    7,000,000
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1.2.138  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้าน ดงใหญ ่หมู่ที่ 5 ต าบลดง
ใหญ ่ถึง ถนนสายวาปีปทุม – บรบือ

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    5,000,000    5,000,000

1.2.139  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากปากทาง บ้านหนองโน หมู่ที่ 11
 ต าบลดงใหญ ่ถึงบ้านโคกช้าง หมู่ที่
 11 ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม   16,000,000   16,000,000

1.2.140  - ก่อสร้างถนนลาดยาง (จาก หมู่ที่ 
9 ต าบลหนองทุ่ม และต าบลขาม
ปูอม) อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    3,000,000    3,000,000

1.2.141  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากหน้าบ้าน นางณิชาดาภ์   ชาว
พงษ์ หมู่ที่ 14 ถึงบ้านหนองโน 
อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    4,000,000    4,000,000

1.2.142  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากข้างโรงเรียนบ้านก่อ บ้านน้ าโจก้
 หมู่ที่ 13 ต าบลดงใหญ ่อ าเภอวาปี
ปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม   16,000,000   16,000,000

1.2.143  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านทับครัว หมู่ที่ 9  ต าบลดง
ใหญ ่ถึงถนนลาดยาง วาปีปทุม – 
มหาสารคาม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม   11,000,000   11,000,000

1.2.144  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านงัวบา หมู่ที่ 3 ไปบ้านโนน 
ต าบลขามปูอม อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    5,000,000    5,000,000

1.2.145  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแวงต้อน หมู่ที่ 5 ไปบ้านโนนทัน
 หมู่ที่ 12 ต าบลงัวบา  อ าเภอวาปี
ปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    4,750,000    4,750,000

1.2.146  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 ไป บ้าน
สระแก้ว ต าบลงัวบา อ าเภอวาปีปทุม

1 2 อ าเภอวาปีปทุม    7,500,000    7,500,000

1.2.147  - ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ต าบลยาง 
อ าเภอบรบือ เชื่อมต าบลบัวค้อ 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม

1 2 อ าเภอบรบือ    3,722,000    3,722,000

1.2.148  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านศรีโพธิท์อง หมู่ 15 - บ้าน
หนองทุ่ม หมู่ 7 ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ

1 2 อ าเภอบรบือ    3,998,900    3,998,900

1.2.149  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านวงัใหม่ หมู่ 6 ต าบลวงัใหม่ - 
เขตต าบลหนองสิม อ าเภอบรบือ

1 2 อ าเภอบรบือ    3,920,000    3,920,000

1.2.150  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเปูา หมู่ 5 ต าบลก าพี้ 
อ าเภอบรบือ

1 2 อ าเภอบรบือ    5,536,000    5,536,000

1.2.151  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านฮ่องน้อย หมู่ 7 ต าบลก าพี้ 
อ าเภอบรบือ

1 2 อ าเภอบรบือ       604,000       604,000

1.2.152  - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 สายหนอง
ขาม - หนองหินกอง ต าบลดอนงัว 
อ าเภอบรบือ

1 2 อ าเภอบรบือ    2,700,000    2,700,000
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1.2.153  - ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตเชื่อมบ้านแก่งสนาม - บ้านวงัหิน
 ต าบลวงัไชย อ าเภอบรบือ

1 2 อ าเภอบรบือ    5,006,000    5,006,000

1.2.154  - ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์
สายบ้านวงัโจด หมู่ที่ 3 ต าบลห้วย
เตย อ าเภอกุดรัง - บ้านโคกล่าม  
อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม

1 2 อ าเภอกุดรัง 3,000,000    3,000,000

1.2.155  - ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแคพซีล สายแยกทางหลวง
หมายเลข 2300 - สายแจง้สนิท 
ต าบลนาโพธิ ์ อ าเภอกุดรัง

1 2 อ าเภอกุดรัง 4,800,000    4,800,000

1.2.156  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านพัฒนา หมู่ที่  12 ต าบลนา
โพธิ ์ไป บ้านหนองกุง  หมู่ที่  10 
ต าบลนาโพธิ ์ อ าเภอกุดรัง

1 2 อ าเภอกุดรัง 3,300,000    3,300,000

1.2.157  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 16 ต าบล
นาโพธิ ์ไป บ้านนาโพธิ ์ หมู่ที่ 1 
ต าบลนาโพธิ ์ อ าเภอกุดรัง

1 2 อ าเภอกุดรัง 3,300,000    3,300,000

1.2.158  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านจอมทอง หมู่ที่ 8  ต าบล
หนองแวง - บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9  
ต าบลกุดรัง อ าเภอกุดรัง

1 2 อ าเภอกุดรัง 3,000,000    3,000,000

1.2.159  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านบ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ต าบล
หนองแวง ไป บ้านโสกกาว หมู่ที่ 6 
ต าบลเลิงแฝก  อ าเภอกุดรัง

1 2 อ าเภอกุดรัง 3,570,000    3,570,000

1.2.160 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข้างล าห้วยขอนสัก หมู่ที่  3 ต าบล
ดอนกลาง  อ าเภอโกสุมพิสัย

1 2 อ าเภอโกสุมพิสัย    3,270,000    3,270,000

1.2.161  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปลาเดิด หมู่ 2 ต าบลยางท่าแจง้
 อ าเภอโกสุมพิสัย

1 2 อ าเภอโกสุมพิสัย    1,540,000    1,540,000

1.2.162 ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์บ้าน
ปุาเปูา หมู่ 10 ต าบลยางน้อย 
อ าเภอโกสุมพิสัย

1 2 อ าเภอโกสุมพิสัย    2,954,000    2,954,000

1.2.163 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหล่าโพธิ ์หมู่ที่ 5 ต าบลหนอง
กุงสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย

1 2 อ าเภอโกสุมพิสัย       475,200       475,200

1.2.164  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแพง หมู่ 1 - 11 ต าบลแพง  
อ าเภอโกสุมพิสัย

1 2 อ าเภอโกสุมพิสัย       500,000       500,000

1.2.165  ก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ 
ข้างโรงเรียนโกสุมวทิยาสรรค์ หมู่ 13
 อ าเภอโกสุมพิสัย

1 2 อ าเภอโกสุมพิสัย    4,032,000    4,032,000

1.2.166 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางบ้านทิพโสต หมู่ที่ 4 
ต าบลดอนกลางถึงบ้านวงัขอนจกิ 
ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย

1 2 อ าเภอโกสุมพิสัย    3,300,000    3,300,000

1.2.167 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางบ้านวงัจาน หมู่ที่ 2,6 
ต าบลดอนกลาง  ถึงวงัขอนจกิ 
ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย

1 2 อ าเภอโกสุมพิสัย    3,713,000    3,713,000

65



แหล่ง
งปม.

ยทุธศาสตร์
ชาติ หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565

 พ.ศ. 2561
 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ

แผนงาน/โครงการ

1.2.168  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นจากทางดอนกลาง ถึง วงั
จาน  ต าบลดอนกลาง  อ าเภอโกสุม
พิสัย

1 2 อ าเภอโกสุมพิสัย    6,419,000    6,419,000

1.2.169  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปลาปัด หมู่ 3 ต าบลยางท่าแจง้
 อ าเภอโกสุมพิสัย

1 2 อ าเภอโกสุมพิสัย   15,400,000   15,400,000

1.2.170 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแก่งโกสุม หมู่ที่ 16 ต าบลหัว
ขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย

1 2 อ าเภอโกสุมพิสัย    5,000,000    5,000,000

1.2.171 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางจากดอนกลางถึง วงั
จาน ต าบลดอนกลาง อ าเภอโกสุม
พิสัย

1 2 อ าเภอโกสุมพิสัย    6,400,000    6,400,000

1.2.172 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางบ้านวงัจาน หมู่ที่ 2,6 
ต าบลดอนกลางถึงวงัขอนจกิ ต าบล
หนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย

1 2 อ าเภอโกสุมพิสัย    4,000,000    4,000,000

1.2.173 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นโรงเรียนบ้านปลาเดิด หมู่ที่ 2 ถึง
 หมู่ที่ 3 ต าบลยางท่าแจง้ อ าเภอ
โกสุมพิสัย

1 2 อ าเภอโกสุมพิสัย    2,547,000    2,547,000

1.2.174 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางบ้านทิพโสต หมู่ที่ 4 
ต าบล ดอนกลางถึงภูเหล็ก  อ าเภอ
โกสุมพิสัย

1 2 อ าเภอโกสุมพิสัย    3,880,000    3,880,000

1.2.175 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านหนองหญา้ม้า ถึงบ้าน
หนองเหล็ก ต าบลหนองเหล็ก 
อ าเภอโกสุมพิสัย

1 2 อ าเภอโกสุมพิสัย    7,548,000    7,548,000

1.2.176 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเหล่าโพธิห์มู่ที่ 5 ต าบลหนองกุง
สวรรค์ เชื่อไปยังบ้านหนองยาง 
ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย

1 2 อ าเภอโกสุมพิสัย    2,909,000    2,909,000

1.2.177 ก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 3 ต าบลหนองกุงสวรรค์ อ าเภอ
โกสุมพิสัย

1 2 อ าเภอโกสุมพิสัย       521,300       521,300

1.3 โครงการปรับปรุงทางหลวงจาก 2 
ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 2040 ตอน 
มหาสารคาม - วาปีปทุม - พยัคฆ
ภูมิพิสัย  (ระยะทาง 32.895 
กิโลเมตร)

2 2 กรมทางหลวง    987,000,000    987,000,000

1.4 โครงการปรับปรุงทางหลวงจาก 2 
ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 2045 ตอน    
หนองคูโคก  - วาปีปทุม (ระยะทาง 
16.273  กิโลเมตร)

2 2 กรมทางหลวง    489,000,000    489,000,000

1.5 ศึกษาวงแหวนรอบเมืองวงใหม่ 
ระยะห่างจากตัวเมือง 7-10 กม.

2 2 กรมทางหลวง   10,000,000   10,000,000
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1.6 ศูนย์ทดสอบและฝึกอบรมช่าง
เทคนิคและผู้ปฏิบัติการในระบบ
ขนส่งทางราง ด้านอาณัติสัญญาณ
และโทรคมนาคม

2 2 ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวะศึกษา

  98,382,000   98,382,000

1.7 ยกระดับมาตรฐานทางถนนลาดยาง
สาย  มค.2008 แยก ทล.23 - บ้าน
ดอนหวา่น อ. เมือง

2 2 กรมทางหลวงชนบท   14,800,000   14,800,000

1.8 ยกระดับมาตรฐานทางถนนลาดยาง
สาย  มค.3006 แยก ทล.209 - บ้าน
โคกพระ  อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท   11,350,000   11,350,000

1.9 ยกระดับมาตรฐานทางถนนลาดยาง
สาย  มค.4007 แยก ทล.2063 - 
บ้านนาดูน  อ.บรบือ, วาปีปทุม, 
นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท   27,010,000   27,010,000

1.10 ยกระดับมาตรฐานทางถนนลาดยาง
สาย  มค.4009 แยก ทล.2188 - 
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท   27,010,000   27,010,000

1.11 ยกระดับมาตรฐานทางถนนลาดยาง
สาย  ขก.3020  แยก ทล.207 - 
บ้านนาเชือก  อ.นาเชือก (ตอน
มหาสารคาม)

2 2 กรมทางหลวงชนบท   27,010,000   27,010,000

1.12 ยกระดับมาตรฐานทางถนนลาดยาง
สาย  มค.2020 แยก ทล.23 - บ้าน
โนนทัน อ.บรบือ, โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท   15,500,000   15,500,000

1.13 ยกระดับมาตรฐานทางถนนลาดยาง
สาย  มค.3062  แยก ทล.208 - 
บ้านหนองผือ อ.โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท   11,900,000   11,900,000

1.14 ยกระดับมาตรฐานทางถนนลาดยาง
สาย  มค.3027  แยก ทล.219 - 
บ้านดงบัง อ.ยางสีสุราช

2 2 กรมทางหลวงชนบท    8,450,000    8,450,000

1.15 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.2034  แยก ทล.23 - บ้านปอ
พาน  อ.กุดรัง, นาเชือก

2 2 กรมทางหลวงชนบท   29,000,000     29,000,000

1.16 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง  สาย 
มค.4007  แยก ทล.2063 - บ้านนา
ดูน  อ.บรบือ, วาปีปทุม, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท   22,510,000   22,510,000

1.17 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง  สาย 
มค.3002  แยก ทล.219 - บ้านบก
พร้าว  อ.บรบือ

2 2 กรมทางหลวงชนบท    9,950,000    9,950,000

1.18 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.3016 แยก ทล.209 - บ้านโคก
สูง  อ.เชืองยืน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    8,280,000    8,280,000

1.19 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.2004 แยก ทล.23 - บ้านดงใหญ่
  อ.เมือง, แกด า, วาปีปทุม

2 2 กรมทางหลวงชนบท    8,340,000    8,340,000

1.20 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.4024  แยก ทล.2063 - บ้าน
แดงโพง อ.วาปีปทุม, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท   15,925,000   15,925,000

1.21 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.3006 แยก ทล.23 - บ้านโคก
พระ อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท   14,430,000   14,430,000
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1.22 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.3062  แยก ทล.208 - บ้าน
หนองผือ อ.โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,950,000    1,950,000

1.23 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.3015  แยก ทล.219 - บ้านอีเม้ง
  อ.ยางสีสุราช, พยัคฆภูมิพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท   14,330,000   14,330,000

1.24 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.2008  แยก ทล.23 - บ้านดอน
หวา่น  อ.เมือง

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,980,000    1,980,000

1.25 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.2010  แยก ทล.23 - บ้านหนอง
ปลิง  อ.บรบือ, เมือง

2 2 กรมทางหลวงชนบท    4,100,000    4,100,000

1.26 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.3011  แยก ทล.219 - บ้านนา
โพธิ ์ อ.ยางสีสุราช

2 2 กรมทางหลวงชนบท    9,900,000    9,900,000

1.27 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.3027  แยก ทล.219 - บ้านดงบัง
  อ.ยางสีสุราช, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    5,850,000    5,850,000

1.28 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.3001  แยก ทล.213 - บ้าน
มะค่า  อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    6,890,000    6,890,000

1.29 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.4025  แยก ทล.2268 - บ้าน
หนองกุง  อ.เชียงยืน, ชื่นชม

2 2 กรมทางหลวงชนบท    6,980,000    6,980,000

1.30 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.3070  แยก ทล.202 - บ้าน
เหล่าหมากค า อ.ยางสีสุราช, พยัคฆ
ภูมิพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    8,940,000    8,940,000

1.31 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.4019  แยก ทล.2322 - บ้านคู
ชัย อ.โกสุมพิสัย, กุดรัง

2 2 กรมทางหลวงชนบท    8,605,000    8,605,000

1.32 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.3026  แยก ทล.219 - บ้านนา
ดูน อ.ยางสีสุราช, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท   10,335,000   10,335,000

1.33 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
ขก.3020  แยก ทล.207 - บ้านนา
เชือก อ.นาเชือก

2 2 กรมทางหลวงชนบท    5,810,000    5,810,000

1.34 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.2021  แยก ทล.23 - บ้านแก้ง
น้อย อ.บรบือ, โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท   19,025,000   19,025,000

1.35 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.2020  แยก ทล.23 - บ้านโนน
ทัน อ.บรบือ, โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท       653,000       653,000

1.36 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.4012  แยก ทล.2152 - บ้าน
กระบาก  อ.เชียงยืน, ชื่นชม

2 2 กรมทางหลวงชนบท    8,450,000    8,450,000

1.37 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.4017 แยก ทล.2045 - บ้าน
หนองกุง  อ.วาปีปทุม

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,110,000    1,110,000

1.38 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยาง สาย 
มค.3056  แยก ทล.219 - บ้านหัว
สระ  อ.นาเชือก

2 2 กรมทางหลวงชนบท   10,400,000   10,400,000
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1.39 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
3013  แยก ทล.209 - บ้านจาน  อ.
เชียงยืน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    3,599,000    3,599,000

1.40 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
2020  แยก ทล.23 - บ้านโนนทัน  
อ.บรบือ, โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    2,382,200    2,382,200

1.41 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
2021  แยก ทล.23 - บ้านแก้งน้อย 
 อ.บรบือ, โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    4,639,000    4,639,000

1.42 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
2034  แยก ทล.23 - บ้านปอพาน  
อ.กุดรัง, นาเชือก

2 2 กรมทางหลวงชนบท   26,087,000   26,087,000

1.43 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
4044  แยก ทล.2063 - บ้านบัวค้อ 
 อ.วาปีปทุม, เมือง

2 2 กรมทางหลวงชนบท   10,269,000   10,269,000

1.44 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
3001 แยก ทล.213 - บ้านมะค่า  
อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    6,506,000    6,506,000

1.45 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
3002 แยก ทล.219 - บ้านบกพร้าว 
 อ.บรบือ

2 2 กรมทางหลวงชนบท   28,007,000   28,007,000

1.46 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
4019 แยก ทล.2322 - บ้านคูชัย  อ.
โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    5,790,000    5,790,000

1.47 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
2004 แยก ทล.23 - บ้านดงใหญ ่ อ.
เมือง, แกด า, วาปีปทุม

2 2 กรมทางหลวงชนบท   14,204,000   14,204,000

1.48 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
3006 แยก ทล.12 - บ้านโคกพระ  
อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    3,893,000    3,893,000

1.49 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
2010 แยก ทล.23 - บ้านหนองปลิง 
 อ.บรบือ, เมือง

2 2 กรมทางหลวงชนบท   12,045,000   12,045,000

1.50 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
2008 แยก ทล.23 - 
บ้านดอนหวา่น  อ.เมือง

2 2 กรมทางหลวงชนบท    6,801,000    6,801,000

1.51 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
3016 แยก ทล.12 - บ้านโคกสูง  
อ.เชียงยืน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    4,951,000    4,951,000

1.52 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
2029 แยก ทล.23 - 
บ้านโนนตาล  อ.เมือง

2 2 กรมทางหลวงชนบท    3,879,000    3,879,000

1.53 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
4025 แยก ทล.2268 - บ้านหนองกุง
  อ.ชื่นชม

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,487,000    1,487,000

1.54 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
3066 แยก ทล.202 - บ้านปะหลาน 
 อ.พยัคฆภูมิพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    3,222,000    3,222,000

1.55 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
3045 แยก ทล.219 - บ้านหนองโพธิ์
  อ.ยางสีสุราช, นาเชือก

2 2 กรมทางหลวงชนบท    2,918,000    2,918,000

69



แหล่ง
งปม.

ยทุธศาสตร์
ชาติ หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565

 พ.ศ. 2561
 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ

แผนงาน/โครงการ

1.56 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
3027 แยก ทล.219 - บ้านดงบัง  อ.
ยางสีสุราช

2 2 กรมทางหลวงชนบท    4,179,000    4,179,000

1.57 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
4069 แยก ทล.2202 - บ้านขาม
เรียง  อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    3,400,000    3,400,000

1.58 อ านวยความปลอดภัยสาย ขก.3020
 แยก ทล.207 - บ้านนาเชือก  อ.นา
เชือก

2 2 กรมทางหลวงชนบท    9,998,000    9,998,000

1.59 อ านวยความปลอดภัยสาย มค.4009
 แยก ทล.2188 - มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท   10,620,000   10,620,000

1.60 อ านวยความปลอดภัยสาย มค.
4068แยก ทล.2202 - บ้านขี 
อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,668,000    1,668,000

1.61 อ านวยความปลอดภัยสาย มค.3070
 แยก ทล.202 - บ้านเหล่าหมากค า 
อ.พยัคฆภูมิพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    2,502,000    2,502,000

1.62 อ านวยความปลอดภัยสาย มค.4017
 แยก ทล.2045 - บ้านหนองกุง อ.
วาปีปทุม

2 2 กรมทางหลวงชนบท    3,099,000    3,099,000

1.63 อ านวยความปลอดภัยสาย มค.3026
 แยก ทล.219 - บ้านนาดูน อ.นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท       775,000       775,000

1.64 อ านวยความปลอดภัยสาย มค.4012
 แยก ทล.2152 - บ้านกระบาก อ.
ชื่นชม

2 2 กรมทางหลวงชนบท       775,000       775,000

1.65 อ านวยความปลอดภัยสาย มค.3015
 แยก ทล.219 - บ้านอีเม้ง 
อ.ยางสีสุราช

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,550,000    1,550,000

1.66 อ านวยความปลอดภัยสาย  มค.
3064 แยก ทล.213 - บ้านเหล่าแดง 
 อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    4,274,600    4,274,600

1.67 อ านวยความปลอดภัยสาย มค.4007
 แยก ทล.2063 - บ้านนาดูน  
อ.บรบือ, วาปีปทุม,นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท   40,690,000   40,690,000

1.68 อ านวยความปลอดภัยสาย มค. 
4024 แยก ทล.2063 - บ้านแดงโพง
     อ.วาปีปทุม, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    3,404,100    3,404,100

1.69 อ านวยความปลอดภัยสาย มค.4042
 แยก ทล.2045 - บ้านดงสวรรค์    
 อ.วาปีปทุม, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    3,855,100    3,855,100

1.70 อ านวยความปลอดภัยสาย มค.3003
 แยก ทล.219 - บ้านเมืองเตา  
อ.พยัคฆภูมิพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,550,000    1,550,000

1.71 ยกระดับมาตรฐานทามค.007  ถนน
เชิงลาดสะพานท่าสองคอน - ขาม
เรียง  ต.ท่าสองคอน อ.เมือง

2 2 กรมทางหลวงชนบท   18,000,000   18,000,000

1.72 ยกระดับมาตรฐานทาถนนลาดยาง 
สาย มค.3016  แยก ทล.209 - บ้าน
โคกสูง  อ.เชืองยืน

2 2 กรมทางหลวงชนบท   15,000,000   15,000,000
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1.73 ยกระดับมาตรฐานทาถนนลาดยาง  
สาย มค.4024  แยก ทล.2063 - 
บ้านแดงโพง  อ.วาปีปทุม, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท   14,000,000   14,000,000

1.74 ยกระดับมาตรฐานทาถนนลาดยาง  
สาย มค.3015  แยก ทล.219 - 
บ้านอีเม้ง  อ.ยางสีสุราช, พยัคฆภูมิ
พิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท   12,000,000   12,000,000

1.75 ยกระดับมาตรฐานทาถนนลาดยาง  
สาย มค.2029  แยก ทล.23 - บ้าน
โนนตาล  อ.บรบือ, เมือง

2 2 กรมทางหลวงชนบท   12,000,000   12,000,000

1.76 ยกระดับมาตรฐานทาถนนลาดยาง 
สาย มค.3056  แยก ทล.219 - 
บ้านหัวสระ  อ.นาเชือก

2 2 กรมทางหลวงชนบท   13,000,000   13,000,000

1.77 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.4019 แยก ทล.2322 - บ้านคูชัย
  อ.โกสุมพิสัย, กุดรัง

2 2 กรมทางหลวงชนบท   10,000,000   10,000,000

1.78 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.2021 แยก ทล.23 - บ้านแก้ง
น้อย  อ.บรบือ, โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท   12,000,000   12,000,000

1.79 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.4024 แยก ทล.2063 - บ้านแดง
โพง  อ.วาปีปทุม, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท   14,000,000   14,000,000

1.80 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.4025 แยก ทล.2268 - บ้าน
หนองกุง  อ.เชียงยืน, ชื่นชม

2 2 กรมทางหลวงชนบท    6,780,000    6,780,000

1.81 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.2029 แยก ทล.23 - บ้านโนน
ตาล  อ.บรบือ, เมือง

2 2 กรมทางหลวงชนบท    8,500,000    8,500,000

1.82 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
ขก.3020 แยก ทล.207 - อ าเภอนา
เชือก (ตอนมหาสารคาม)             
  อ.นาเชือก

2 2 กรมทางหลวงชนบท    9,320,000    9,320,000

1.83 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.3001 แยก ทล.213 - บ้านมะค่า
  อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท   12,000,000   12,000,000

1.84 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.3026 แยก ทล.219 - บ้านนาดูน
  อ.ยางสีสุราช, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท   14,000,000   14,000,000

1.85 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.3062 แยก ทล.208 - บ้าน
หนองผือ  อ.โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    6,650,000    6,650,000

1.86 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.3064 แยก ทล.213 - บ้านเหล่า
แดง  อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    5,940,000    5,940,000

1.87 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.3027 แยก ทล.219 - บ้านดงบัง 
 อ.ยางสีสุราช, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    6,230,000    6,230,000

1.88 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.2065 แยก ทล.23 - เทศบาล
ต าบลบรบือ  อ.บรบือ

2 2 กรมทางหลวงชนบท    8,540,000    8,540,000

1.89 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.4068 แยก ทล.2202 - บ้านขี  
อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    7,330,000    7,330,000

71



แหล่ง
งปม.

ยทุธศาสตร์
ชาติ หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565

 พ.ศ. 2561
 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ

แผนงาน/โครงการ

1.90 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.4042 แยก ทล.2045 - บ้านดง
สวรรค์  อ.วาปีปทุม, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    8,300,000    8,300,000

1.91 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.4069 แยก ทล.2202 - บ้านขาม
เรียง  อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    5,420,000    5,420,000

1.92 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.3070 แยก ทล.202 - บ้านเหล่า
หมากค า  อ.พยัคฆภูมิพิสัย, ยางสีสุ
ราช

2 2 กรมทางหลวงชนบท    6,970,000    6,970,000

1.93 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.3066 แยก ทล.202 - บ้านปะ
หลาน  อ.พยัคฆภูมิพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    6,340,000    6,340,000

1.94 อ านวยความปลอดภัยโรงเรียน
ปลอดภัย  สาย  มค.3013  แยก 
ทล.209 - บ้านจาน อ.เชียงยืน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,420,000    1,420,000

1.95 อ านวยความปลอดภัยไฟฟูาแสง
สวา่ง  สาย  มค.2020  แยก ทล.23
 - บ้านโนนทัน  อ.บรบือ, โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,111,400    1,111,400

1.96 อ านวยความปลอดภัยไฟฟูาแสง
สวา่ง  สาย  มค.2021  แยก ทล.23
 - บ้านแก้งน้อย  อ.บรบือ, โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,251,800    1,251,800

1.97 อ านวยความปลอดภัยกิจกรรมไฟฟูา
แสงสวา่ง  สาย  มค.2034  แยก 
ทล.23 - บ้านปอพาน  อ.กุดรัง, นา
เชือก

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,766,800    1,766,800

1.98 อ านวยความปลอดภัยกิจกรรม
ปรับปรุงเรขาคณิต  สาย  มค.4044 
 แยก ทล.2063 - บ้านบัวค้อ อ.วาปี
ปทุม, เมือง

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,950,000    1,950,000

1.99 อ านวยความปลอดภัยกิจกรรมไฟฟูา
แสงสวา่ง  สาย  มค.3062 แยก ทล.
208 - บ้านหนองผือ อ.โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    2,667,300    2,667,300

1.100 อ านวยความปลอดภัยกิจกรรมไฟฟูา
แสงสวา่ง  สาย  มค.3064 แยก ทล.
213 - บ้านเหล่าแดง  อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    2,390,100    2,390,100

1.101 อ านวยความปลอดภัยกิจกรรม
ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเส่ียงอันตราย
บริเวณคอขวด  (ไหล่ทาง)   มค.
3056 แยก ทล.219 - บ้านหัวสระ  
อ.นาเชือก

2 2 กรมทางหลวงชนบท    2,105,000    2,105,000

1.102 อ านวยความปลอดภัยกิจกรรมไฟฟูา
แสงสวา่งและไฟสัญญาณจราจร   
มค.4042  แยก ทล.2045 - บ้านดง
สวรรค์ อ.วาปีปทุม, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    3,500,000    3,500,000

1.103 อ านวยความปลอดภัยกิจกรรมงาน
ไฟฟูาแสงสวา่ง   มค.4024   แยก 
ทล.2063 - บ้านแดงโพง อ.วาปีปทุม
, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    2,100,000    2,100,000
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1.104 อ านวยความปลอดภัยกิจกรรม
ปรับปรุงแก้ไข  (บริเวณคอขวด)   
มค.3027   แยก ทล.219 - บ้านดง
บัง อ.ยางสีสุราช, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,950,000    1,950,000

1.105 อ านวยความปลอดภัยกิจกรรมไฟฟูา
แสงสวา่ง  มค.3045   แยก ทล.219
 - บ้านหนองโพธิ ์ 
อ.ยางสีสุราช, นาเชือก

2 2 กรมทางหลวงชนบท    2,750,000    2,750,000

1.106 อ านวยความปลอดภัยกิจกรรมไฟฟูา
แสงสวา่ง  มค.3020   แยก ทล.23 -
 บ้านโนนทัน  อ.บรบือ, โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,750,000    1,750,000

1.107 ยกระดับมาตรฐานทาง มค.007  
ถนนเชิงลาดสะพานท่าสองคอน - 
ขามเรียง  ต.ท่าสองคอน อ.เมือง

2 2 กรมทางหลวงชนบท    7,855,000    7,855,000

1.108 ยกระดับมาตรฐานทาง ถนนลาดยาง
 สาย มค.3016  แยก ทล.209 - 
บ้านโคกสูง  อ.เชืองยืน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    7,890,000    7,890,000

1.109 ยกระดับมาตรฐานทาง ถนนลาดยาง
  สาย มค.4024  แยก ทล.2063 - 
บ้านแดงโพง  อ.วาปีปทุม, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    8,832,000    8,832,000

1.110 ยกระดับมาตรฐานทาง ถนนลาดยาง
  สาย มค.3015  แยก ทล.219 - 
บ้านอีเม้ง  อ.ยางสีสุราช, พยัคฆภูมิ
พิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    7,550,000    7,550,000

1.111 ยกระดับมาตรฐานทาง ถนนลาดยาง
  สาย มค.2029  แยก ทล.23 - บ้าน
โนนตาล  อ.บรบือ, เมือง

2 2 กรมทางหลวงชนบท    8,535,000    8,535,000

1.112 ยกระดับมาตรฐานทาง ถนนลาดยาง
 สาย มค.3056  แยก ทล.219 - 
บ้านหัวสระ  อ.นาเชือก

2 2 กรมทางหลวงชนบท    8,335,000    8,335,000

1.113 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.4019 แยก ทล.2322 - บ้านคูชัย
  อ.โกสุมพิสัย, กุดรัง

2 2 กรมทางหลวงชนบท    7,450,000    7,450,000

1.114 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.2021 แยก ทล.23 - บ้านแก้ง
น้อย  อ.บรบือ, โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    8,970,000    8,970,000

1.115 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.4024 แยก ทล.2063 - บ้านแดง
โพง  อ.วาปีปทุม, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    8,850,000    8,850,000

1.116 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.4025 แยก ทล.2268 - บ้าน
หนองกุง  อ.เชียงยืน, ชื่นชม

2 2 กรมทางหลวงชนบท    6,780,000    6,780,000

1.117 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.2029 แยก ทล.23 - บ้านโนน
ตาล  อ.บรบือ, เมือง

2 2 กรมทางหลวงชนบท    8,500,000    8,500,000

1.118 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
ขก.3020 แยก ทล.207 - อ าเภอนา
เชือก (ตอนมหาสารคาม)             
  อ.นาเชือก

2 2 กรมทางหลวงชนบท    9,320,000    9,320,000

1.119 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.3001 แยก ทล.213 - บ้านมะค่า
  อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    5,800,000    5,800,000
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1.120 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.3026 แยก ทล.219 - บ้านนาดูน
  อ.ยางสีสุราช, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    6,530,000    6,530,000

1.121 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.3062 แยก ทล.208 - บ้าน
หนองผือ  อ.โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    6,650,000    6,650,000

1.122 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.3064 แยก ทล.213 - บ้านเหล่า
แดง  อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    5,940,000    5,940,000

1.123 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.3027 แยก ทล.219 - บ้านดงบัง 
 อ.ยางสีสุราช, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    6,230,000    6,230,000

1.124 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.2065 แยก ทล.23 - เทศบาล
ต าบลบรบือ  อ.บรบือ

2 2 กรมทางหลวงชนบท    8,540,000    8,540,000

1.125 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.4068 แยก ทล.2202 - บ้านขี  
อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    7,330,000    7,330,000

1.126 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.4042 แยก ทล.2045 - บ้านดง
สวรรค์  อ.วาปีปทุม, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    8,300,000    8,300,000

1.127 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.4069 แยก ทล.2202 - บ้านขาม
เรียง  อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    5,420,000    5,420,000

1.128 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.3070 แยก ทล.202 - บ้านเหล่า
หมากค า  อ.พยัคฆภูมิพิสัย,   ยางสี
สุราช

2 2 กรมทางหลวงชนบท    6,970,000    6,970,000

1.129 บ ารุงรักษาทางถนนลาดยางสาย 
มค.3066 แยก ทล.202 - บ้านปะ
หลาน  อ.พยัคฆภูมิพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    6,340,000    6,340,000

1.130 โรงเรียนปลอดภัย  สาย  มค.3013 
 แยก ทล.209 - บ้านจาน อ.เชียงยืน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,420,000    1,420,000

1.131 ไฟฟูาแสงสวา่ง  สาย  มค.2020  
แยก ทล.23 - บ้านโนนทัน  อ.บรบือ
, โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,111,400    1,111,400

1.132 ไฟฟูาแสงสวา่ง  สาย  มค.2021  
แยก ทล.23 - บ้านแก้งน้อย  
อ.บรบือ, โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,251,800    1,251,800

1.133 กิจกรรมไฟฟูาแสงสวา่ง  สาย  มค.
2034  แยก ทล.23 - บ้านปอพาน  
อ.กุดรัง, นาเชือก

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,766,800    1,766,800

1.134 กิจกรรมปรับปรุงเรขาคณิต  สาย  
มค.4044  แยก ทล.2063 - บ้านบัว
ค้อ อ.วาปีปทุม, เมือง

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,950,000    1,950,000

1.135 กิจกรรมไฟฟูาแสงสวา่ง  สาย  มค.
3062 แยก ทล.208 - บ้านหนองผือ 
 อ.โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    2,667,300    2,667,300

1.136 กิจกรรมไฟฟูาแสงสวา่ง  สาย  มค.
3064 แยก ทล.213 - บ้านเหล่าแดง 
 อ.กันทรวชิัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    2,390,100    2,390,100
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1.137 กิจกรรมปรับปรุงแก้ไขบริเวณเส่ียง
อันตรายบริเวณคอขวด  (ไหล่ทาง)  
 มค.3056 แยก ทล.219 - บ้านหัว
สระ  อ.นาเชือก

2 2 กรมทางหลวงชนบท    2,105,000    2,105,000

1.138 กิจกรรมไฟฟูาแสงสวา่งและ
ไฟสัญญาณจราจร   มค.4042  แยก
 ทล.2045 - บ้านดงสวรรค์ อ.วาปี
ปทุม, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    3,500,000    3,500,000

1.139 กิจกรรมงานไฟฟูาแสงสวา่ง   มค.
4024   แยก ทล.2063 - บ้านแดง
โพง อ.วาปีปทุม, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    2,100,000    2,100,000

1.140 กิจกรรมปรับปรุงแก้ไข  (บริเวณคอ
ขวด)   มค.3027   แยก ทล.219 - 
บ้านดงบัง อ.ยางสีสุราช, นาดูน

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,950,000    1,950,000

1.141 กิจกรรมไฟฟูาแสงสวา่ง  มค.3045  
 แยก ทล.219 - บ้านหนองโพธิ ์ 
อ.ยางสีสุราช, นาเชือก

2 2 กรมทางหลวงชนบท    2,750,000    2,750,000

1.142 กิจกรรมไฟฟูาแสงสวา่ง  มค.3020  
 แยก ทล.23 - บ้านโนนทัน  
อ.บรบือ, โกสุมพิสัย

2 2 กรมทางหลวงชนบท    1,750,000    1,750,000

1.143 งานบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านผ า
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 ม.
1,14 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน

2 2 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  23,400,000   23,400,000

1.144 งานบูรณะถนนลาดยาง -ทางเลียบ
ชลประทาน บ.เล้ิงใต้ ม.7 ต.เลิงใต้ อ.
โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม

2 2 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  11,300,000   11,300,000

1.145 งานบูรณะถนนลาดยาง บ้านลาด
พัฒนา-บ้านกุดซุย ต.ลาดพัฒนา อ.
เมืองฯ จ.มหาสารคาม

2 2 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  20,000,000   20,000,000

1.146 งานบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านต้น
โพธิ ์- บ้านหนองแสง ต.บรบือ อ.บรบือ
 จ.มหาสารคาม

2 2 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  25,000,000   25,000,000

1.147 โครงการพัฒนาผังเมืองชุมชนเมือง
มหาสารคาม ต.ตลาด 
อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม

2 2 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

   200,000,000    200,000,000

1.148 โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพฒันาพื้นที่
ชุมชนเมืองมหาสารคาม 2/2 ต.ตลาด 
อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม

2 2 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

   100,000,000    100,000,000

  1,500,000   8,285,900   9,007,600   8,407,600   8,407,600  35,608,700

1 โครงการที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP และการตลาด

  1,500,000   8,285,900   9,007,600   8,407,600   8,407,600  35,608,700

1.1 พัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP

1 2 สนง.พัฒนาชุมชน
จงัหวดั

   2,221,200    2,406,400    2,406,400    2,406,400    9,440,400

1.2 พัฒนาคุณภาพเส้นไหม 1 2 สนง.เกษตรจงัหวดั    2,047,800    1,982,800    1,982,800    1,982,800    7,996,200

1.3 ส่งเสริมการตลาดและสร้าง
ภาพลักษณ์สินค้าจงัหวดัมหาสารคาม

1 2 สนง.พาณิชย์จงัหวดั    1,500,000    1,498,500    2,100,000    1,500,000    1,500,000    8,098,500

1.4 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)  
โดยโรงเรียน OTOP

2 2 กรมพัฒนาชุมชน       333,400       333,400       333,400       333,400    1,333,600

1.5 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

2 2 กรมพัฒนาชุมชน    2,185,000    2,185,000    2,185,000    2,185,000    8,740,000

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการตลาด  พัฒนา
ผลิตภาพการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
มีคุณภาพได้มาตรฐาน

75



แหล่ง
งปม.

ยทุธศาสตร์
ชาติ หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565

 พ.ศ. 2561
 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ

แผนงาน/โครงการ

 10,950,000  10,320,000  20,451,300  32,151,400  32,151,400   106,024,100

1 โครงการที่ 1 เปิดบ้านมหาสารคาม  10,950,000  10,320,000  13,091,300  22,151,400  22,151,400    78,664,100

1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 1 2 สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจงัหวดั

  10,950,000   10,320,000   12,011,300   20,651,400   20,651,400   74,584,100

1.2 ประชาสัมพันธท์่องเที่ยวจงัหวดั 1 2 สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจงัหวดั

   1,080,000    1,500,000    1,500,000    4,080,000

2 โครงการที่ 2 พัฒนาปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวจงัหวดัมหาสารคาม

            -               -     7,360,000  10,000,000  10,000,000  27,360,000

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
ท่องเที่ยว

1 2 สนง.โยธาธกิารและผัง
เมืองจงัหวดั

   7,360,000   10,000,000   10,000,000   27,360,000

  8,300,000  30,400,000   1,345,418,800  77,978,800  70,478,800   1,532,576,400

1 โครงการที่ 1 รักษ์ส่ิงแวดล้อม   8,300,000  10,400,000  47,978,800  47,978,800  47,978,800   162,636,400

1.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูปุาสาธารณะ
ประโยชน์

1 5 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดั

   7,578,800    7,578,800    7,578,800   22,736,400

1.2 ขับเคล่ือนการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 1 5 ส านักงานจงัหวดั
มหาสารคาม

   1,000,000       300,000       300,000       300,000       300,000    2,200,000

1.3 โครงการสถานีจดัการขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการมหาวทิยาลัย
มหาสารคาม

2 5 ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

  30,000,000   30,000,000   30,000,000   90,000,000

1.4 จดัซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 
แบบคัดแยกขยะมูลฝอย เคร่ืองยนต์
ดีเซลไม่น้อยกวา่ 120 แรงม้า

3 5 เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

   2,200,000    2,200,000    2,200,000    2,200,000    2,200,000   11,000,000

1.5 จดัซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัด
ท้ายขนาดมาตรฐาน เคร่ืองยนต์
ดีเซลไม่น้อยกวา่ 120 แรงม้า

3 5 เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

   2,100,000    2,100,000    2,100,000    2,100,000    2,100,000   10,500,000

1.6 จดัซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
ขนาดมาตรฐาน เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่
น้อยกวา่ 240 แรงม้า ปริมาตรความ
จไุม่น้อยกวา่ 12 ลูกบาศก์เมตร

3 5 เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

   3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000   15,000,000

1.7 จดัซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยก
ภาชนะรองรับมูลฝอย เคร่ืองยนต์
ดีเซลไม่น้อยกวา่ 130 แรงม้า

3 5 เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

   2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000   11,200,000

2 โครงการที่ 2 ปูองกันแก้ไขปัญหา
น้ าท่วม

            -    20,000,000   1,297,440,000  30,000,000  22,500,000   1,369,940,000

2.1  - ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิงริม
แม่น้ าชี บ้านคุ้มกลาง หมู่ที่ 1 ต าบล
หัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย

1 5 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

  20,000,000   20,000,000

2.2  - ซ่อมแซมเขื่อนปูองกันตล่ิงริม
แม่น้ าชี บริเวณวดับูรพาเกิ้งใต้ ต าบล
เกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม
 ความยาว 140 เมตร

1 5 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

   9,940,000    9,940,000

2.3  - ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิงริม
แม่น้ าชี บ้านบุ่งเบา หมู่ 9 ต าบลเข
วาใหญ ่อ าเภอกันทรวชิัย จงัหวดั
มหาสารคาม ความยาว 300 เมตร

1 5 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

  30,000,000   30,000,000

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานที่ 4 ป้องกันแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ
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2.4  - ซ่อมแซมเขื่อนปูองกันตล่ิงริม
แม่น้ าชี  บ้านบุ่งคล้าและบ้านท่างาม
 หมู่ที่ 3 ต าบลลาดพัฒนา  อ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม ตอนที่ 2 
ความยาว 80 เมตร

1 5 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

   5,600,000    5,600,000

2.5  - ซ่อมแซมเขื่อนปูองกันตล่ิงริม
แม่น้ าชี บ้านท่าค้อ ต าบลลาดพัฒนา
 อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม

1 5 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

   4,800,000    4,800,000

2.6  - ซ่อมแซมเขื่อนปูองกันตล่ิงริม
แม่น้ าชี บ้านหนองผือ ต าบลหนอง
บัว อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวดั
มหาสารคาม ความยาว 210 เมตร

1 5 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

  12,100,000   12,100,000

2.7 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
ริมแม่น้ าชี บ้านท่างาม ต.หัวขวาง อ.
โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  40,000,000   40,000,000

2.8 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
ริมแม่น้ าชี โรงเรียนบ้านเกิ้งวทิยานุ
กูล ต.เกิ้ง อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  30,000,000   30,000,000

2.9 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
ริมแม่น้ าชี บ้านบุ่งคล้า-ท่างาม 
(ระยะ 3) ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองฯ จ.
มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  30,000,000   30,000,000

2.10 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
ริมแม่น้ าชี บ้านหินปูน (ระยะ 3) ต.
เขวาใหญ ่อ.กันทรวชิัย จ.
มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  25,000,000   25,000,000

2.11 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
ริมแม่น้ าชี วดัเสนาวารี บ้านใคร่นุ่น 
ต.มะค่า อ.กันทรวชิัย จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  25,000,000   25,000,000

2.12 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
ริมแม่น้ าชี วดัปุาวงัสิการาม บ้านวงั
ไผ่ ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองฯ จ.
มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  30,000,000   30,000,000

2.13 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
ริมแม่น้ าชี บ้านวงัไผ่ ต.ลาดพัฒนา 
อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  30,000,000   30,000,000

2.14 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
ริมแม่น้ าชี บ้านโนนขอนทอย ต.เลิง
ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  25,000,000   25,000,000

2.15 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
ริมแม่น้ าชี บ้านคุ้มใต้ ต.หัวขวาง อ.
โกสุมพิสัย จ.มหาสาคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  40,000,000   40,000,000

2.16 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
ริมแม่น้ าชี บ้านศรีสุข ต.หัวขวาง อ.
โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  65,000,000   65,000,000

2.17 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
ริมแม่น้ าชี บ้านบุ่งเบา ต.เขวาใหญ ่
อ.กันทรวชิัย จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  30,000,000   30,000,000
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2.18 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
ริมแม่น้ าชี บ้านหนองโน ต.เขวาใหญ ่
อ.กันทรวชิัย จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  30,000,000   30,000,000

2.19 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
ริมแม่น้ าชี บ้านส้มโฮง ต.เขวาใหญ ่
อ.กันทรวชิัย จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  40,000,000   40,000,000

2.20 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
ริมแม่น้ าชี บ้านเชียรส่ง ม.8 ต.เลิงใต้ 
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  30,000,000   30,000,000

2.21 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
ริมแม่น้ าชี บ้านดินด าพัฒนา ต.เกิ้ง 
อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  25,000,000   25,000,000

2.22 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
ริมแม่น้ าชี บ้านม่วงใหญ ่ม.6 ต.โพน
งาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  35,000,000   35,000,000

2.23 โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตล่ิง
ริมแม่น้ าชี บ้านโพนงาม ม.12 ต.
โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  35,000,000   35,000,000

2.24 ซ่อมแซมเขื่อนปูองกันตล่ิงริมแม่น้ าชี
 บ้านบุ่งคล้าและบ้านท่างาม ต.ลาด
พัฒนา อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

   5,600,000    5,600,000

2.25 ซ่อมแซมเขื่อนปูองกันตล่ิงริมแม่น้ าชี
 บ้านท่าค้อ ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองฯ 
จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

   4,800,000    4,800,000

2.26 ซ่อมแซมเขื่อนปูองกันตล่ิงริมแม่น้ าชี
 บ้านหนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุม
พิสัย จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

  12,100,000   12,100,000

2.27 โครงการก่อสร้างระบบปูองกันน้ า
ท่วมชุมชนอ าเภอโกสุมพิสัย ต.
โกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.
มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

   200,000,000    200,000,000

2.28 โครงการก่อสร้างระบบปูองกันน้ า
ท่วมชุมชนอ าเภอบรบือ ต.บรบือ 
อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

   200,000,000    200,000,000

2.29 โครงการก่อสร้างระบบปูองกันน้ า
ท่วมชุมชนอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
ต.พยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย 
จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

   100,000,000    100,000,000

2.30 โครงการก่อสร้างระบบปูองกันน้ า
ท่วมชุมชนเมืองมหาสารคาม ต.
ตลาด อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม

2 5 กรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

   200,000,000    200,000,000
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           -               -     218,053,774   217,525,694   219,525,694   655,105,162

           -               -     153,110,034   156,632,334   158,632,334   468,374,702

1 โครงการที่ 1 จงัหวดัไอโอดีนยั่งยืน
มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids 
taksila 4.0)

1 3 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดั

5,582,400 5,582,400 5,582,400 16,747,200

1.1  การยกระดับมาตรฐานการ ผลิต
เกลือเสริมไอโอดีนในจงัหวดั
มหาสารคามที่มีคุณภาพให้เป็นที่
ยอมรับ และมีการกระจายเกลือ
เสริมไอโอดีนให้ทุกครัวเรือน มีและ
บริโภคอย่างเพียงพอ

1 3  สนง.สาธารณสุข
จงัหวดั

      850,000       850,000       850,000 2,550,000

1.2  การพัฒนาเด็กมหาสารคาม ดี เก่ง 
มีสุข  “ดี มีวนิัย เก่ง ใฝ่เรียนรู้  มี
ทักษะ แข็งแรง”

1 3  สนง.สาธารณสุข
จงัหวดั

   1,322,400    1,322,400    1,322,400 3,967,200

1.3 การพัฒนาเพื่อให้หญงิวยัเจริญพันธุ์
ในจงัหวดัมหาสารคามเข้าถึงบริการ
ด้านอนามัยเจริญพันธุ ์การป้องกัน
การต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ การดูแล
ระหวา่งการต้ังครรภ์ และการ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และมี
ความรอบรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ที่มุ่งสู่เด็กมหาสารคาม
 4.0

1 3  สนง.สาธารณสุข
จงัหวดั

      910,000       910,000       910,000 2,730,000

1.4  การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
ในจงัหวดัมหาสารคามได้รับความรู้
และข่าวสารที่เพียงพอ เพื่อให้เกิด
ความตระหนัก และมีความรอบรู้ที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติที่
มุ่งสู่เด็กมหาสารคาม 4.0

1 3  สนง.สาธารณสุข
จงัหวดั

   2,500,000    2,500,000    2,500,000 7,500,000

2 โครงการที่ 2 การเพิ่มประสิทธภิาพ
การจดัการศึกษาทั้งระบบเพื่อความ
ยั่งยืน

           -               -     136,329,634   139,851,934   141,851,934   418,033,502

2.1  การพัฒนาคุณภาพการจดั
การศึกษาที่มีประสิทธภิาพของ
สถานศึกษาในจงัหวดัมหาสารคาม
ด้วยกระบวนการ SARAKHAM 
Model

1 3 สนง.ศึกษาธกิารจงัหวดั       523,000       523,000       523,000    1,569,000

2.2 เด็กจงัหวดัมหาสารคาม “รวมพลัง
ฟิต  พิชิต NT, O-Net”

1 3 สนง.ศึกษาธกิารจงัหวดั    5,000,000    5,000,000    5,000,000   15,000,000

2.3 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาการเป็นคน
อารมณ์ดี มีคุณธรรม น าความสุขสู่
ชีวติ ครอบครัวและสังคม

1 3 สนง.ศึกษาธกิารจงัหวดั    9,167,200    9,167,200    9,167,200   27,501,600

แผนงานที่ 1 บูรณาการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู ้ การวิจัย และการสร้างองค์
ความรูท้ั้งระบบ

แบบฟอรม์การจดัท าแผนพัฒนาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบบัทบทวน)
จงัหวดัมหาสารคาม

เปา้หมายการพัฒนาจงัหวดั : เปน็แหลง่ผลติสนิค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนยก์ลางบรกิารทางการศึกษาและวฒันธรรม ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ี

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ

แผนงาน/โครงการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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2.4 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ด้านดนตรีของนักเรียนในจงัหวดั
มหาสารคามด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือ

1 3 สนง.ศึกษาธกิารจงัหวดั    1,000,000    1,000,000    1,000,000    3,000,000

2.5 การพัฒนาการกีฬานักเรียน 
นักศึกษา และเยาวชน มุ่งสู่เมือง
แห่งสุขภาพของจงัหวดัมหาสารคาม

1 3 สนง.ศึกษาธกิารจงัหวดั       612,000       612,000       612,000    1,836,000

2.6 การให้การศึกษาผู้ปกครองเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวยั
จงัหวดัมหาสารคาม

1 3 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

   3,638,000    3,638,000    3,638,000   10,914,000

2.7 กลไกบูรณาการและส่งเสริม
เครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อ
เด็กและเยาวชนจงัหวดัมหาสารคาม

1 3 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

   1,800,000    1,800,000    1,800,000    5,400,000

2.8 การศึกษาเมืองตักสิลานคร 
Thailand 4.0

1 3 สนง.ศึกษาธกิาร
จงัหวดั/มหาวทิยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

   6,071,600    6,071,600    6,071,600   18,214,800

2.9 การยกระดับกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนสู่การพัฒนานวตักรรมเชิง
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

1 3 สนง.ศึกษาธกิารจงัหวดั    1,530,300    1,530,300    1,530,300    4,590,900

2.10 โครงการเด็กปฐมวยัเมืองตักสิลา 
มั่นคงในความดี มั่งค่ังในการเรียนรู้
ตลอดชีวติอย่างยั่งยืน บนพื้นฐาน
ความพอเพียง

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   7,000,000    9,000,000   11,000,000   27,000,000

2.11 โครงการให้ใจบันดาลแรง สร้าง
ครอบครัวแสนสุข เสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวยัเต็มศักยภาพ ต่อเนื่อง
ตลอดชีวติ

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   2,029,900    2,029,900    2,029,900    6,089,700

2.12 โครงการประสานสัมพันธน์ าส่ือและ
เทคโนโลยีพัฒนาทักษะชีวติ ส าหรับ
ประชาชนช่วงวยัก่อนประถมศึกษา
โดยใช้กระบวนการวจิยัแบบมีส่วน
ร่วม

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   1,146,600    1,146,600    1,146,600    3,439,800

2.13 โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนรู้ การอ่าน  การ
เขียน  และการคิดวเิคราะห์  ของ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาใน
จงัหวดัมหาสารคาม

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   5,000,000    5,000,000    5,000,000   15,000,000

2.14 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ด้านภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  
โดยใช้สารคามโมเดล

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   1,643,260    1,643,260    1,643,260    4,929,780

2.15 โครงการขับเคล่ือนโรงเรียนจดัการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM  
Education  Focused Schools)

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

      750,000       750,000       750,000    2,250,000

2.16 โครงการยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของครูและผู้เรียนใน
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   5,000,000    5,000,000    5,000,000   15,000,000

2.17 โครงการภาษาอังกฤษสู่อาชีพ 2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   5,000,000    5,000,000    5,000,000   15,000,000
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2.18 โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   1,950,000    1,250,000    1,250,000    4,450,000

2.19 โครงการอาชีวศึกษาเป็นเลิศ 2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

  10,000,000   10,000,000   10,000,000   30,000,000

2.20 โครงการวจิยัและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ และทักษะในศตวรรษที่
 21 โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   5,000,000    5,000,000    5,000,000   15,000,000

2.21 โครงการขับเคล่ือนนโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   3,000,000    4,000,000    4,000,000   11,000,000

2.22 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ในกลุ่มสาระหลัก

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

      947,800       947,800       947,800    2,843,400

2.23 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในเขตจงัหวดั
มหาสารคาม

2 3 ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

      562,500       562,500       562,500    1,687,500

2.24 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนการสอนและการสอบธรรม-
บาลีสนามหลวงให้สูงขึ้น

2 3 ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

      875,500       875,500       875,500    2,626,500

2.25 โครงการขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.
มหาสารคาม เขต 1

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

   3,000,000    3,000,000    3,000,000    9,000,000

2.26 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ   เพื่อการส่ือสารโดย
การจดัการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

   4,128,000    4,128,000    4,128,000   12,384,000

2.27 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เยาวชน ปลูกจติส านึกรักษ์ความเป็น
ไทยในสังคมพหุวฒันธรรม ผ่านการ
เรียนรู้ประวติัศาสตร์ท้องถิ่น

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

      785,900       785,900       785,900    2,357,700

2.28 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero
 Waste  School)

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

      400,000       400,000       400,000    1,200,000

2.29 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT
 และ O-NET)

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

      870,000       870,000       870,000    2,610,000

2.30 โครงการพัฒนาการศึกษาตาม
อัธยาศัย

2 3 ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย

      325,000       325,000       325,000       975,000

2.31 โครงการการจดัท า Professional 
Learning Community  (PLC) ใน
การช่วยเหลือการจดัการศึกษาใน
เด็กพิเศษ

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

       96,584        96,584        96,584       289,752
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2.32 โครงการขับเคล่ือนศาสตร์ของ
พระราชาและพระบรมราโชบาย
สมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ร.10  สู่การ
พัฒนาตักสิลานคร อย่างเป็นระบบ
ด้วยกระบวนการวจิยัแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   5,000,000    5,000,000    5,000,000   15,000,000

2.33 โครงการฝึกอบรมลูกเสือหลักสูตร 
“ลูกเสือเศรษฐกิจพอเพียง”

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

      710,400       710,400       710,400    2,131,200

2.34 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่หน่วยงานทาง
การศึกษาสังกัดส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   3,453,700    3,000,000    3,000,000    9,453,700

2.35 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ  หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

      610,700       610,700       610,700    1,832,100

2.36 โครงการรวมพลังคุณธรรมภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปล่ียนแปลง

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

      950,000    2,121,600    2,121,600    5,193,200

2.37 โครงการขับเคล่ือนนโยบายค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

   2,000,000    2,000,000    2,000,000    6,000,000

2.38  โครงการลูกคูณบ้าน หลานคูณเมือง
 ลือเล่ืองเมืองตักสิลา

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   1,998,500    1,998,500    1,998,500    5,995,500

2.39 โครงการควบคุมดูแลนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบน

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

      358,500       358,500       358,500    1,075,500

2.40 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนและสังคม สู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน ด้วยรูปแบบ 
SARAKHAM Model

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   2,000,000    2,000,000    2,000,000    6,000,000

2.41 โครงการการด าเนินการโครงการ
อาหารกลางวนัส่งเสริมจงัหวดั
ไอโอดีนอย่างยั่งยืน จงัหวดั
มหาสารคาม

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

       93,550        93,550        93,550       280,650

2.42 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

   1,751,370    1,751,370    1,751,370    5,254,110

2.43  โครงการพัฒนาการจดัการเรียน
การสอนภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน  (+3)

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   5,000,000    5,000,000    5,000,000   15,000,000

2.44 โครงการยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของครูและผู้เรียน

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   5,000,000    5,000,000    5,000,000   15,000,000

2.45  โครงการพัฒนาผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนจงัหวดัมหาสารคาม

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

      317,000       317,000       317,000       951,000

2.46 โครงการพัฒนาวนิัยและ
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพของผู้
ประการวชิาชีพทางการศึกษา

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   1,000,000    1,000,000    1,000,000    3,000,000
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2.47 โครงการจดัการเรียนรู้ทั้งระบบเพื่อ
ยกค่าสัมฤทธิท์างการเรียน

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

   2,000,000    2,000,000    2,000,000    6,000,000

2.48 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้อ่านเขียน
ได้ตามช่วงวยั

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

   2,000,000    2,000,000    2,000,000    6,000,000

2.49 โครงการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและความรับผิด ทาง
ละเมิดของเจา้หน้าที่ในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

   2,000,000    2,000,000    2,000,000    6,000,000

2.50 โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวชิาการ
สู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ส าหรับ
บุคลากรทางการศึกษาในจงัหวดั
มหาสารคาม

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

      300,000       300,000       300,000       900,000

2.51 โครงการประเมินและคัดเลือก 
“บุคลากรดีเด่น”

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

       20,000        20,000        20,000        60,000

2.52 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข จงัหวดั
มหาสารคาม

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

      556,000       556,000       556,000    1,668,000

2.53 โครงการนิเทศ  ติดตาม   ระบบ
บริหารและการจดัการศึกษาของ
ส่วนราชการ  หน่วยงานและ
สถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

      500,000       500,000       500,000    1,500,000

2.54 โครงการตรวจสอบภายใน เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการ
บริหารงานภาครัฐของหน่วยงานใน
สังกัด

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

       63,200        63,200        63,200       189,600

2.55 โครงการตรวจราชการ 2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

      830,000       830,000       830,000    2,490,000

2.56 โครงการวดัผลและประเมินผล การ
ติดตาม ตรวจสอบระบบบริหารการ
จดัการศึกษา และการขับเคล่ือน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่
หน่วยงาน/สถานศึกษาในจงัหวดั
มหาสารคาม

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   1,500,000    1,000,000    1,000,000    3,500,000

2.57 โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   1,163,950    1,163,950    1,163,950    3,491,850

2.58 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
กระบวนการนิเทศ

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

      500,000       500,000       500,000    1,500,000

2.59 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต”

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

   2,000,000    2,000,000    2,000,000    6,000,000

2.60 โครงการนิเทศ ติดตาม การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา

2 3 ส านักงานพระพุทธ  
ศาสนาแห่งชาติ

       50,000        50,000        50,000       150,000
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2.61 โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในเขตจงัหวดั
มหาสารคาม

2 3 ส านักงานพระพุทธ  
ศาสนาแห่งชาติ

      387,220       387,220       387,220    1,161,660

2.62 โครงการจดัวางระบบบริหารจดัการ
และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา

2 3 ส านักงานพระพุทธ  
ศาสนาแห่งชาติ

       92,300        92,300        92,300       276,900

2.63 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อ
เตรียมประเมินภายนอกจาก สมศ.
รอบ 4

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

      643,500       643,500       643,500    1,930,500

2.64 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน O-NET

3 3 เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

      651,000       651,000       651,000    1,953,000

2.65 โครงการขับเคล่ือนการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสู่
การยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน

3 3 เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

       50,000        50,000        50,000       150,000

2.66 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย ก้าวไกลสู่ยุค 
Thailand 4.0

3 3 เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

       50,000        50,000        50,000       150,000

2.67 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัมหาสารคาม

3 3 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัมหาสารคาม

      300,000       300,000       300,000       900,000

2.68 โครงการพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม 3 3 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัมหาสารคาม

      500,000       500,000       500,000    1,500,000

2.69 โครงการส่งเสริมการจดัการเรียน
การสอนเพศวถิีศึกษาแบบรอบด้าน

3 3 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัมหาสารคาม

      500,000       500,000       500,000    1,500,000

2.70 โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

3 3 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัมหาสารคาม

      495,600    1,500,000    1,500,000    3,495,600

2.71 โครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการ
เรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์เพื่อ
พัฒนาความสามารถ ด้านค านวณ 
(Numeracy)  สู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน

3 3 เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

       30,000        30,000        30,000        90,000

2.72 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

3 3 เทศบาลเมือง
มหาสารคาม

       50,000        50,000        50,000       150,000

3 โครงการที่ 3 พัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารแบบ Active Learning

1 3 สนง.ศึกษาธกิารจงัหวดั  11,198,000  11,198,000  11,198,000  33,594,000

           -               -    56,395,460  52,936,660  52,936,660   162,268,780

1 โครงการที่ 1 พัฒนาศักยภาพ สร้าง
มูลค่าจากวชิาการสู่ชุมชน

           -               -    56,395,460  52,936,660  52,936,660   162,268,780

1.1 การท านาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการ 
STEM Education  สู่ธรุกิจค้าปลีก 
ในยุคศตวรรษที่ 21

1 3 สนง.ศึกษาธกิาร
จงัหวดั/มหาวทิยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

   3,877,200    3,877,200    3,877,200   11,631,600

1.2 พัฒนาสารคามให้เป็นเมืองสมุนไพร
ก้าวไกลสู่สากล

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

  23,868,900   23,868,900   23,868,900   71,606,700

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการบริการทาง
วิชาการ วิชาชีพและศิลปวัฒนธรรมสู่
ชุมชน
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1.3 การเสริมสร้างทักษะอาชีพ เพื่อ
เตรียมความพร้อมเด็กมหาสารคาม
สู่การเป็นผู้ประกอบการ  รุ่นเยาว์

1 3 สนง.ศึกษาธกิารจงัหวดั    2,767,800    2,767,800    2,767,800    8,303,400

1.4 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ
ให้บริการทางการศึกษาของหน่วย
บริการ

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

      348,880       348,880       348,880    1,046,640

1.5 โครงการบริหารจดัการระบบ
สารสนเทศด้านการศึกษา ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   3,000,000    3,000,000    3,000,000    9,000,000

1.6 โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพ
การจดัการสารสนเทศดิจทิัลของ
หน่วยงานทางการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการเข้าถึงส่ือคลังความรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ดิจทิัลของ
ประชากรวยัเรียน

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   4,472,000    3,000,000    3,000,000   10,472,000

1.7 โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยี
ดิจทิัล

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

   2,030,000    2,030,000    2,030,000    6,090,000

1.8 โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนรู้ประวติัศาสตร์
จงัหวดัมหาสารคาม

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   7,000,000    5,000,000    5,000,000   17,000,000

1.9 โครงการบริการวชิาการทางพล
ศึกษากีฬาเพื่อพัฒนาชุมชนสู่การอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

2 3 กรมพลศึกษา        16,800        30,000        30,000        76,800

1.10 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีใน
พื้นที่เส่ียงตามวถิีชีวติ “คนยุคใหม่
ผองไทอีสาน ไม่กินปลาดิบ”

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

   5,287,000    5,287,000    5,287,000   15,861,000

1.11 โครงการประกวดแข่งขันการจดัท า
โครงการวทิยาศาสตร์ผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์และการประกวดแข่งขัน
หุ่นยนต์

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

      150,000       150,000       150,000       450,000

1.12 โครงการประกวดแข่งขันทักษะทาง
วชิาการและการแข่งขันทักษะวชิาชีพ

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

      150,000       150,000       150,000       450,000

1.13 โครงการศูนย์แลกเปล่ียนเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

      406,000       406,000       406,000    1,218,000

1.14 โครงการสร้างอาชีพเกษตรกรแนว
ใหม่

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

      903,500       903,500       903,500    2,710,500

1.15 โครงการส่งเสริมการบริการทาง
วชิาการการวชิาชีพสู่ชุมชน

2 3 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

      158,600       158,600       158,600       475,800

1.16 โครงการบริการวชิาชีพซ่อมบ ารุง
และล้างเคร่ืองปรับอากาศสู่ชุมชน

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

      100,000       100,000       100,000       300,000

1.17 โครงการพัฒนาครูนักวจิยัเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
ท้องถิ่น

2 3 ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

   1,600,000    1,600,000    1,600,000    4,800,000

1.18 โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. 
ด้านการวจิยัในชั้นเรียน

2 3 ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย

      258,780       258,780       258,780       776,340
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           -               -     8,548,280   7,956,700   7,956,700  24,461,680

1 โครงการที่ 1 ส่งเสริมเครือข่าย
การศึกษามุ่งสู่ความเป็น 
Mahasarakham Center

           -               -     8,548,280   7,956,700   7,956,700  24,461,680

1.1 มหกรรมเปิดโลกการศึกษาตักสิลา
นคร

1 3 สนง.ศึกษาธกิารจงัหวดั 3,500,000 3,500,000 3,500,000   10,500,000

1.2 มหกรรมการแสดงพื้นบ้าน “น า
ความเป็นไทยสู่ใจประชาชน”

1 3 สนง.ศึกษาธกิารจงัหวดั 468,400 468,400 468,400    1,405,200

1.3 โครงการส่งเสริมการจดัหาทุนและ
แหล่งทุนทางการศึกษาเพื่อให้
ผู้เรียนอยู่ในระบบการศึกษาตลอดชีพ

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

97,580 286,000 286,000       669,580

1.4 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
เพื่อส่งเสริมให้ประชากรวยัเรียนทุก
กลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษา ลด
อัตราการออกกลางคัน และจบ
การศึกษาภาคบังคับตาม
ก าหนดเวลาของหลักสูตร จงัหวดั
มหาสารคาม

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

678,600 678,600 678,600    2,035,800

1.5 โครงการจดัการแข่งขันกีฬานักเรียน
 นักศึกษากระทรวงศึกษาธกิาร 
จงัหวดัมหาสารคาม ประจ าปี 2563

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

250,000 250,000 250,000       750,000

1.6 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการบริหารจดัการเรียนรู้สู่อาชีพ  
ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
จงัหวดัมหาสารคาม

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

868,300 868,300 868,300    2,604,900

1.7 การสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work
 Experience) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 3  จงัหวดั
มหาสารคาม

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

925,400 145,400 145,400    1,216,200

1.8  โครงการความร่วมมือร่วมหลักสูตร
ทวศึิกษา (อาชีวศึกษา - 
มัธยมศึกษาตอนปลาย)

2 3 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

1,760,000 1,760,000 1,760,000    5,280,000

แผนงานที่ 3 พัฒนาเครือข่าย
สถาบันการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางบริการทางการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
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 แบบ จ.1

แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565
 พ.ศ. 2561

 - 2565
 3,888,600   4,129,000  39,815,800  42,501,500  42,497,100   132,832,000

           -               -    19,739,100  19,739,100  19,739,100  59,217,300

1 โครงการที่ 1 ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

           -               -    19,739,100  19,739,100  19,739,100  59,217,300

1.1 ลดความยากจน 1 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดั

7,013,700 7,013,700 7,013,700     21,041,100

1.2 ลดพฤติกรรมเส่ียงด้านสุขภาพ 1 3 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดั

12,725,400 12,725,400 12,725,400   38,176,200

           -        877,000   2,685,000   3,909,000   3,909,000  11,380,000

1 โครงการที่ 1 ส่งเสริมอาชีพ            -        877,000   2,685,000   3,909,000   3,909,000  11,380,000
1.1 พัฒนาทักษะฝีมือและพัฒนา

ศักยภาพแรงงานนอกระบบ
1 3 ส านักงานแรงงาน

จงัหวดั
      449,000       449,000

1.2 พัฒนาทักษะแรงงานร่วมกับ
สถานศึกษา

1 3 ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานมหาสารคาม

      428,000       856,000       856,000       856,000    2,996,000

1.3 พัฒนาศักยภาพแรงงานผู้มีรายได้
น้อย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่ม
รายได้

1 3 ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานมหาสารคาม

      605,000       605,000       605,000    1,815,000

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน
นอกระบบให้มีรายได้ที่มั่นคงและ
คุณภาพชีวติที่ดี สู่สังคมเอื้ออาทร 
และสมานฉันท์มหาสารคาม

1 3 ส านักงานแรงงาน
จงัหวดั

   1,224,000    2,448,000    2,448,000    6,120,000

 3,888,600   3,252,000  17,391,700  18,853,400  18,849,000  62,234,700

1 โครงการที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคง  1,029,400   1,817,100   9,819,000   9,903,000   9,898,600  32,467,100
1.1 เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และ

จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
1 1 ที่ท าการปกครอง

จงัหวดั 
(กลุ่มงานปกครอง)

      842,000    2,664,200    2,664,200    2,664,200    8,834,600

1.2 ฝึกอบรมจดัต้ังสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน ประเภทส ารอง กอง
บังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จงัหวดัมหาสารคาม

1 1 ที่ท าการปกครอง
จงัหวดั 
(กลุ่มงานความมั่นคง)

      230,000       230,000       230,000       690,000

1.3 อาสาสมัครแจง้ข่าวอาชญากรรม
และยาเสพติด (ชุดอินทรีย์สตรีเหล็ก)

1 1 ต ารวจภูธรจงัหวดั      820,100       617,500       488,200       488,200       488,200    2,902,200

1.4 เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ  เพื่อสร้าง
ความปรองดอง ลดความเส่ียงและ
ความเปราะบางในชุมชน

1 1 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

   2,897,300    2,897,300    2,897,300    8,691,900

1.5 เสริมสร้างความมั่นคง 
“เสียงตามสาย ส่งถึงพี่น้องเฮา”

1 1 สนง.ประชาสัมพันธ์
จงัหวดั

      619,500       703,500       699,100    2,022,100

1.6 เครือข่ายพลังเยาวชน ส่งเสริมสิทธิ
หน้าที่ภายใต้สังคมประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1 1 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

   1,492,600    1,492,600    1,492,600    4,477,800

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 2 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
เพ่ือความมั่นคงทางอาชีพ

แผนงานที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แบบฟอรม์การจดัท าแผนพัฒนาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบบัทบทวน)
จงัหวดัมหาสารคาม

เปา้หมายการพัฒนาจงัหวดั : เปน็แหลง่ผลติสนิค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนยก์ลางบรกิารทางการศึกษาและวฒันธรรม ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ี

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ

แผนงาน/โครงการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรูร้ักสามัคคี เทิดทูน
สถาบันของชาติ  เอ้ืออาทรและสมานฉันท์
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แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565
 พ.ศ. 2561

 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ

แผนงาน/โครงการ

1.7 เพิ่มศักยภาพผู้น าชุมชนด้าน
การเมือง การปกครองสู่สังคม รู้รัก
สามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ 
สมานฉันท์

1 1 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

      709,600       709,600       709,600    2,128,800

1.8 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอ านวย
ความยุติธรรมในพื้นที่จงัหวดั
มหาสารคาม

1 1 สนง.ยุติธรรมจงัหวดั       360,000       360,000       360,000    1,080,000

1.9 เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเพื่อ
ลดความขัดแย้ง

1 1 ส านักงานจงัหวดั
(ศูนย์ด ารงธรรม)

     209,300       357,600       357,600       357,600       357,600    1,639,700

2 โครงการที่ 2 เมืองปลอดภัย  2,859,200   1,434,900   7,572,700   8,950,400   8,950,400  29,767,600
2.1 ฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือน

ภัย “มิสเตอร์เตือนภัย”
1 1 สนง.ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
จงัหวดั

      819,000    2,196,700    2,196,700    5,212,400

2.2 อยู่สบายใจ เที่ยวปลอดภัย ในแดน
ดินถิ่นตักศิลานคร

1 1 ต ารวจภูธรจงัหวดั    2,652,000    2,652,000    2,652,000    7,956,000

2.3 อบรมเยาวชน กระตุ้น  ให้ตระหนัก 
รู้รักวนิัย ใส่ใจสังคม

1 1 ต ารวจภูธรจงัหวดั    1,220,000    1,220,000    1,220,000    3,660,000

2.4 ปลูกฝังเด็กไทย ให้ใส่ใจวนิัยจราจร 
(ครู จร.)

1 1 ต ารวจภูธรจงัหวดั      551,600       832,500       832,500       832,500    3,049,100

2.5 ฝึกอบรมและเสริมสร้างชุมชน
ต้นแบบ ด้านการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

1 1 สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จงัหวดั

  2,307,600    1,434,900    2,049,200    2,049,200    2,049,200    9,890,100

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ

1 6 ส านักงานจังหวัด
มหาสารคาม

 9,000,000   9,000,000   9,000,000   9,000,000   9,000,000  45,000,000
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๘๙ 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สํงเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลผลิต และการตลาดสินค๎า 
                                   เกษตรและอาหารคุณภาพ  
แผนงานที่ 1 : สํงเสริมกระบวนการผลิต การแปรรูปสินค๎าเกษตรตามความต๎องการของตลาด 
                   อยํางมคีุณภาพได๎มาตรฐาน และพัฒนาสูํเกษตรกรรมยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมและพัฒนาแหลํงน้้าเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่การเกษตร 
2. ความส าคัญของโครงการ  
    หลักการและเหตุผล 

1. ยุทธศาสตร์ชาติได๎ให๎ความส้าคัญกับด๎านการสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขัน สอดคล๎องกับทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ โดยเน๎นการพัฒนาภาคการเกษตร 
โดยพัฒนาแหลํงน้้าขยายโอกาสในการเข๎าถึงพ้ืนที่ท้ากินเสริมสร๎าง
ขีดความสามารถการผลิตในหํวงโซํอุตสาหกรรม เกษตร เรํงขยาย
ผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร 

2. สภาพปัญหา/ความต๎องการ 
ปัจจุบันพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม เป็นที่ราบลุํมเกษตรสํวนใหญํ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมถึงร๎อยละ  60 แตํพบวํามีระบบ
ชลประทานในพ้ืนที่ลุํมน้้าเพียงร๎อยละ 20 ของพ้ืนที่นั้นประกอบ
กับพ้ืนที่จังหวัดสํวนใหญํมีความแห๎งแล๎ง ดังนั้น การพัฒนาแหลํงน้้า
ในพ้ืนที่เพ่ือให๎การสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรที่ยังไมํ
กระจายไปตามพ้ืนที่เพาะปลูกได๎อยํางทั่วถึง ประกอบกับแหลํงน้้า
สํวนใหญํไมํได๎มีการปรับปรุงเป็นเวลานาน ท้าให๎มีสภาพตื้นเขินไมํ
สามารถกักเก็บน้้า เ พ่ือการเกษตรกรรม และการบริ โภคได๎ 
โดยเฉพาะในชํวงภาวะฝนทิ้งชํวง ดังนั้น เพ่ือการแก๎ไขปัญหา
ดังกลําว จึงมีความต๎องการที่จะปรับปรุงและพัฒนาแหลํงน้้าภายใน
พ้ืนที่ เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการเกษตรกรรม และอุปโภค บริโภค 
ของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เ พ่ือปรับปรุงและพัฒนาแหลํงน้้ า ในพ้ืนที่ ให๎ เพียงพอตํอการ
เกษตรกรรม และอุปโภค บริโภค ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
มหาสารคาม 

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ร๎อยละของจ้านวนแหลํงน้้าเปูาหมายได๎รับการปรับปรุงและพัฒนา
เพ่ือการเกษตร/อุปโภคบริโภค ร๎อยละ 100 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดมหาสารคาม 
6.  กิจกรรมหลัก 1. ขุดเจาะบํอบาดาล 

2. ขุดลอกแหลํงน้้า 
3. กํอสร๎างฝาย 
4. ระบบจัดการน้้าด๎วยพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 



๙๐ 
 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
  
 
    
    ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ขุดเจาะบํอบาดาล 
ปี 2563 งบประมาณ 95,060,300 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 95,060,300 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 95,060,300 บาท  
รวม 285,180,000 บาท  
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 
 
     
    ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ขุดลอกแหลํงน้้า 
ปี 2563 งบประมาณ  62,772,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  77,811,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  27,483,000 บาท 
รวม 168,066,000 บาท 
โครงการชลประทานมหาสารคาม 
- 

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

กํอสร๎างฝาย 
ปี 2563 งบประมาณ 36,421,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 14,961,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 3,447,200   บาท 
รวม 54,829,200 บาท 
โครงการชลประทานมหาสารคาม 
- 

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 งบประมาณ  
 
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

      หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ระบบจัดการน้้าด๎วยพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
ปี 2563 งบประมาณ 1,000,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 1,000,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 1,000,000 บาท 
รวม 3,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
- 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน โครงการชลประทานมหาสารคาม 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3  ปี 
9.  งบประมาณ 511,075,200 บาท 
10. ผลผลิต (output) ผลผลิตด๎านการเกษตรได๎รับการสํงเสริมเป็นเกษตรปลอดภัย/

อินทรีย์ 
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เกษตรกร มีรายได๎เพ่ิมข้ึนจากการท้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ 

เนื่องจากเป็นการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าทางการเกษตร 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สํงเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลผลิต และการตลาดสินค๎า 
                                   เกษตรและอาหารคุณภาพ 

แผนงานที่ 1 : สํงเสริมกระบวนการผลิต การแปรรูปสินค๎าเกษตรตามความต๎องการของตลาด 
                   อยํางมคีุณภาพได๎มาตรฐาน และพัฒนาสูํเกษตรกรรมยั่งยืน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ โครงการสํงเสริมกระบวนการผลิตการแปรรูปสินค๎าเกษตร 
ตามความต๎องการของตลาดอยํางมีคุณภาพและได๎มาตรฐาน 

2. ความส าคัญของโครงการ 
    หลักการและเหตุผล 

จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นท่ี 3.3 ล๎านไรํ มีพ้ืนที่ท้าการเกษตร 
จ้านวน 2.8 ล๎านไรํ และประชากรสํวนใหญํอยูํในภาคการเกษตร 
การผลิตสินค๎าเกษตรโดยเฉพาะ ข๎าว มันส้าปะหลัง และอ๎อย
โรงงาน ยังเป็นพืชหลักที่เกษตรกรสํวนใหญํยังคงเพาะปลูกเป็น
อาชีพส้าคัญ และในระยะตํอมาได๎มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการเพาะปลูกในรูปแบบผสมผสาน            
เชํนปลูกพืชผัก ผลไม๎ตํางๆ เพ่ิมขึ้นซึ่งสินค๎าเกษตรที่ได๎นั้นมีทั้ง
ด๎านการน้าไปใช๎ในด๎านการบริโภค และจ้าหนําย ซึ่งเน๎นให๎
ความส้าคัญในเรื่องของเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์เพ่ือให๎
ตอบสนองตํอทิศทางแนวโน๎มของผู๎บริโภคในยุคปัจจุบันและจาก
ข๎อมูล GPP ของจังหวัดมหาสารคามพบวําผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัดมหาสารคาม จ้านวน 54,263.27 ล๎านบาท เป็นรายได๎
จากภาคเกษตร  เป็นจ้านวน 12,226.71 ล๎านบาทตํอปี            
(ปี พ.ศ. 2559)และเป็นรายได๎ที่สูงกวําสาขาอ่ืนๆ ซึ่งจังหวัดต๎อง
ให๎ความส้าคัญในการสํงเสริมขับเคลื่อนการด้าเนินงานให๎กับภาค
เกษตรให๎เกิดความยั่งยืน สร๎างรายได๎ให๎กับเกษตรกรให๎สามารถ
พ่ึงตนเองได๎ โดยให๎ความส้าคัญในการสํงเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจส้าคัญของจังหวัด และพืชอ่ืนๆ เชํนการปลูกและแปรรูป
พืชสมุนไพร ในลักษณะเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และน้า
ความรู๎ในการน้าเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรไปใช๎พัฒนา
อาชีพเกษตรกรรม  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเป็นการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับภาคการเกษตร 
2. เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  เพ่ิมพ้ืนที่การท้าเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดมหาสารคาม  
ปีละ 70,500ไรํ 

5. พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดมหาสารคาม 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 
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6. กิจกรรมหลัก 1. สํงเสริมพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด  
(สํงเสริมการผลิตข๎าวอินทรีย์) 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ๎อยอินทรีย์ 
3. การพัฒนาเมืองสมุนไพร (สํงเสริมการปลูก/แปรรูปพืช 

สมุนไพร) 
4. ชุมชนต๎นแบบการผลิตพืชอาหารและสมุนไพรอินทรีย์

แบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม 
5. พัฒนาวิถีเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยสูํเกษตรกรรุํนใหมํ 

(YSF) 
6. ผลิตพืชผักปลอดภัยใสํใจผู๎บริโภค 
7. สํงเสริมและพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ดินที่ไมํ

เหมาะสม (Agri-Map) เพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรมยั่งยืน 
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

สํงเสริมพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด(สํงเสริมการผลิตข๎าวอินทรีย์) 
ปี 2563 งบประมาณ 5,569,600 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 5,569,600 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 5,569,600 บาท 
รวม 16,708,800 บาท 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ๎อยอินทรีย์ 
ปี 2563 งบประมาณ 2,264,500 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 2,264,500 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 2,264,500 บาท 
รวม 6,793,500 บาท 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

การพัฒนาเมืองสมุนไพร  
ปี 2563 งบประมาณ 19,850,100 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 3,100,000   บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 4,997,400   บาท 
รวม 27,947,500 บาท 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
ส้านักงานเกษตรจังหวัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 
 งบประมาณ  
 
 
 

ชุมชนต๎นแบบการผลิตพืชอาหารและสมุนไพรอินทรีย์ 
แบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม 
ปี 2563 งบประมาณ 880,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 880,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 880,000 บาท 
รวม 2,640,000 บาท 
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    ผู๎รับผิดชอบ 
      หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

พัฒนาวิถีเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยสูํเกษตรกรรุํนใหมํ (YSF) 
ปี 2563 งบประมาณ  638,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  638,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  638,000 บาท 
รวม 1,914,000 บาท 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.6 กิจกรรมหลักท่ี 6  
    งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ผลิตพืชผักปลอดภัยใสํใจผู๎บริโภค 
ปี 2563 งบประมาณ 350,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 350,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 350,000 บาท 
รวม 1,050,000 บาท 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
  
    งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

     หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

สํงเสริมและพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ดินที่            
ไมํเหมาะสม (Agri-Map) เพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรมยั่งยืน 
ปี 2563 งบประมาณ 2,623,500  บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 2,623,500  บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 2,623,500  บาท 
รวม 7,870,500 บาท 
ส้านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3  ปี 
9. งบประมาณ 64,924,300 บาท 
10. ผลผลิต (output) ผลผลิตด๎านการเกษตรได๎รับการสํงเสริมเป็นเกษตรปลอดภัย/

อินทรีย์ 
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เกษตรกร มีรายได๎เพ่ิมข้ึนจากการท้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ 

เนื่องจากเป็นการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าทางการเกษตร 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สํงเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลผลิต และการตลาดสินค๎าเกษตร 
              และอาหารคุณภาพ 

แผนงานที่ 2 : เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและศักยภาพให๎เกษตรกร กลุํมเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร 
                   ในเชิงพาณิชย์ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเกษตรกร กลุํมเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรให๎มี

ศักยภาพและความเป็นเลิศทางด๎านอาชีพ 
2. ความส าคัญของโครงการ  
    หลักการและเหตุผล 

    ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหํ งชาติ  ฉบับที่  ๑๒               
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มุํงเน๎นเสริมสร๎างขีดความสามารถการผลิตใน
หํวงโซํอุตสาหกรรมเกษตร โดยเสริมสร๎างศักยภาพของสถาบัน
การเกษตรการสํงเสริมให๎เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการท้าการ
ประมงให๎สอดคล๎องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความต๎องการของตลาด 
(Zoning)  สํงเสริมและเรํงขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํงเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตใน
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน สนับสนุนเกษตรกรรุํนใหมํ 
      เพ่ือให๎เกษตรกรนั้นมีความรู๎ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม            
ให๎ได๎ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพสามารถสร๎างได๎มีรายได๎และสร๎างรายได๎
ที่ยั่งยืนให๎กับเกษตรกร เพ่ือให๎น้าความรู๎ที่ได๎มาพัฒนาเกษตรกรจ้าเป็น
ที่จะต๎องพัฒนาตัวเอง เพ่ือให๎มีความรู๎และประสบการณ์ที่จะน้ามา
ถํายทอดแกํเกษตรกรในทางที่ถูกต๎องและเห็นเป็นรูปธรรม เพ่ือการเป็น
เกษตรกรมืออาชีพสูํการพัฒนาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามตํอไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด๎านการเกษตร ให๎กับเกษตรกรรุํนใหมํ
และกลุํมเกษตร สูํการผลิตสินค๎าเกษตร และสอดรับนโยบายสินค๎า
เกษตรไทยแลนด์ 4.0 

2.เพ่ือถํายทอดเทคโนโลยีด๎านการพัฒนากระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มีคุณภาพ ปลอดภัยส้าหรับผู๎บริโภค และสํงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  

4. เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ
การตลาดสัตว์ปีกท่ีสะอาด ปลอดภัย และได๎มาตรฐาน ส้าหรับผู๎บริโภค 

5. เพ่ือยกระดับเกษตรกร “เกษตรอัจฉริยะ” 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 
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4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. เกษตรกร 560 ครัวเรือน ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยน้าหลักการท้า
เกษตรทฤษฎีใหมํไปใช๎ 

2. เกษตรกรรุํนใหมํ YOUNG SMART FARMER ( YSF )จังหวัด
มหาสารคาม จ้านวน 50 คน 

3. เกษตรกร จ้านวน ๖๐ ราย ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชลดความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติ มีแปลงเรียนรู๎ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชลด
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปลูกพืช 

4. กลุํมเกษตรกรได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ด๎านปศุสัตว์กลุํมเกษตรกรได๎รับการสํงเสริมและ
พัฒนาด๎านการตลาด 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดมหาสารคาม 
6.  กิจกรรมหลัก 1. สํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํและเกษตรกรรมยั่งยืน 

2.อบรมเพ่ิมศักยภาพดูงาน (YSF) เพ่ือการเป็นเกษตรกรมืออาชีพสูํ
การพัฒนาเกษตรกร 

3.ปูองกันและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปลูกพืช อันเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติ 

4.พัฒนาศักยภาพการสร๎างมูลคําเพ่ิมด๎านปศุสัตว์ 
5.สํงเสริมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาดสัตว์ปีก 

จังหวัดมหาสารคาม 
6.เมืองมหาสารคามสีเขียวสูํเกษตรกรรมยั่งยืนและชุมชนเกษตร

อัจฉริยะ 
7.การลดต๎นทุนอาหารสัตว์ส้าหรับการผลิตปศุสัตว์ 
8.สํงเสริมการเลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อการบริโภคแปรรูปและจ้าหนําย 
9.สํงเสริมการตลาดข๎าวแปลงใหญํ 
10.เพ่ิมศักยภาพการด้าเนินธุรกิจสหกรณ์ 
11. พัฒนาฟาร์มโคนมต๎นแบบและเพ่ิมศักยภาพธุรกิจสหกรณ์เชิง

พาณิชย์ 
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

    งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

     หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

สํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํและเกษตรกรรมยั่งยืน 
ปี 2563 งบประมาณ 2,929,900 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 2,929,900 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 2,929,900 บาท 
รวม 8,789,700 บาท 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
  
    งบประมาณ 
  

อบรมเพ่ิมศักยภาพดูงาน (YSF) เพ่ือการเป็นเกษตรกรมืออาชีพสูํการ
พัฒนาเกษตรกร 
ปี 2563 งบประมาณ 335,200 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 335,200 บาท 
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    ผู๎รับผิดชอบ 

      หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ปี 2565 งบประมาณ 335,200 บาท 
รวม 1,005,600 บาท  
ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
   
    งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

      หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ปูองกันและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปลูกพืช อันเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติ 
ปี 2563 งบประมาณ 1,330,600 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 1,330,600 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 1,330,600 บาท 
รวม 3,991,800 บาท  
ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
    งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

      หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

พัฒนาศักยภาพการสร๎างมูลคําเพ่ิมด๎านปศุสัตว์ 
ปี 2563 งบประมาณ  265,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  278,000 บาท  
ปี 2565 งบประมาณ  292,000 บาท 
รวม 835,000 บาท 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม 
- 

6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
  
    งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

      หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

สํงเสริมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาดสัตว์ปีก จังหวัด
มหาสารคาม 
ปี 2563 งบประมาณ 1,123,200 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 1,417,500 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 1,483,000 บาท 
รวม 4,023,700 บาท 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
- 

6.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

      หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

เมืองมหาสารคามสีเขียวสูํเกษตรกรรมยั่งยืนและชุมชนเกษตรอัจฉริยะ 
ปี 2563 งบประมาณ 3,000,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 3,000,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 3,000,000 บาท 
รวม 9,000,000 บาท 
ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
    งบประมาณ 
  
 
 

การลดต๎นทุนอาหารสัตว์ส้าหรับการผลิตปศุสัตว์ 
ปี 2563 งบประมาณ 690,800 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 690,800 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 690,800 บาท 
รวม 2,072,400 บาท  
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    ผู๎รับผิดชอบ 
      หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม 
- 

6.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
    งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

    หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

สํงเสริมการเลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อการบริโภคแปรรูปและจ้าหนําย 
ปี 2563 งบประมาณ 1,742,700 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 1,742,700 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 1,742,700 บาท 
รวม 5,228,100 บาท 
ส้านักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
    งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

     หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

สํงเสริมการตลาดข๎าวแปลงใหญํ 
ปี 2563 งบประมาณ 733,600    บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 3,573,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 3,573,000 บาท 
รวม 7,879,600 บาท 
ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 
      งบประมาณ 
  
 
 
      ผู๎รับผิดชอบ 

       หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

เพ่ิมศักยภาพการด้าเนินธุรกิจสหกรณ์ 
ปี 2563 งบประมาณ 2,868,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 2,868,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 2,868,000 บาท 
รวม 8,604,000 บาท 
ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 
      งบประมาณ 
  
 
 
      ผู๎รับผิดชอบ 

       หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

พัฒนาฟาร์มโคนมต๎นแบบและเพ่ิมศักยภาพธุรกิจสหกรณ์เชิงพาณิชย์ 
ปี 2563 งบประมาณ 6,720,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 6,720,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 6,720,000 บาท 
รวม 20,160,000 บาท 
ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
- 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 ปี  
9.  งบประมาณ 71,589,900 บาท 
10.  ผลผลิต (output) เกษตรกร กลุํมเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรมีความเป็นเลิศ

ทางด๎านอาชีพ 
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

เกษตรกร กลุํมเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 
จากประกอบอาชีพอยํางยั่งยืน 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สํงเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลผลิต และการตลาดสินค๎า 
       เกษตรและอาหารคุณภาพ 

แผนงานที่ 2 : เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและศักยภาพให๎เกษตรกรกลุํมเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร 
                   ในเชิงพาณิชย์ 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรด๎วยการวิจัยและพัฒนาสูํ
นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการหํวงโซํอุปทาน 

2. ความส าคัญของโครงการ 
    หลักการและเหตุผล 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒         
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มุํงเน๎นให๎พัฒนาความเข๎มแข็งภาคเกษตร 
ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน โดยให๎ความส้าคัญกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร
ให๎เข๎มแข็ง และสามารถใช๎ประโยชน์ได๎อยํางยั่งยืนเพ่ือให๎ภาค
เกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคงโดย
การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตรรวมถึง
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
สํงเสริมการสร๎างมูลคําเพ่ิมสินค๎าเกษตรอาหารและพลังงานบน
พ้ืนฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่นและความรู๎สร๎างสรรค์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการสร๎างความมั่นคงในอาชีพ
และรายได๎ ตลอดจนสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎ภาคเกษตรสามารถ
พ่ึงตนเองได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืน  

จังหวัดมหาสารคามตั้งอยูํกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง
เป็นบริเวณที่ได๎รับอิทธิพลจากดวงอาทิตย์ทั้งในด๎านความสวําง
และความร๎อนมากที่สุดแหํงหนึ่งในประเทศไทยพ้ืนที่จังหวัด
มหาสารคามมีความเข๎มแสงเฉลี่ยรายปี ที่ ๑๘.๑๐ – ๑๘.๙๐     
เมกะจูลตํอตารางกิ โลเมตร คิดเป็นศักยภาพเชิงพลังงาน              
จ้านวน  7,649.85  Ktoe ซึ่งมีศักยภาพเชิงพลังงานแสงอาทิตย์
ที่สูงมากเมื่อเทียบกับศักยภาพเชิงพลังงานทดแทนอ่ืนๆคือ          
ชีวมวลแข็ง ขยะเผาไหม๎ ขยะฝังกลบ น้้าเสียอุตสาหกรรม ดังนั้น 
หากน้าศักยภาพดังกลําวไปปรับใช๎กับกลุํมเกษตรกรด๎วยการใช๎
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเป็นกลไกหลักในกระบวนการผลิตของ
ชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและแปรรูปการเกษตรแบบ
ครบวงจร ในรูปแบบของเทคโนโลยีพลังงานชนิดระบบสูบน้้า
พลั งงานแสงอาทิตย์และโรงอบแห๎ งพลั งงานแสงอาทิตย์              
จะท้าให๎เกิดผลในด๎านการลดต๎นทุนการผลิตหรือลดระยะเวลา

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 
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การผลิตให๎สั้นลง ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมรอบการผลิตมากขึ้นในตัว 
สํงผลให๎เกิดการลดรายจํายและสร๎างโอกาสในการเพ่ิมรายได๎
ให๎กับกลุํมเปูาหมาย รวมถึงจะเป็นแรงกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนา
ตํอยอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมในพ้ืนที่ตํอไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อลดต๎นทุนการผลิต เพ่ิมรายได๎ให๎แกํเกษตรกร 
2. เพื่อผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของผู๎ผลิต
และผู๎บริโภค 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมศักยภาพการผลิต และสร๎างมูลคํา
ผลผลิตทางการเกษตรให๎เพ่ิมขึ้นด๎วยการน้าเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ 

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ร๎อยละของเกษตรกรได๎น้านวัตกรรมมาใช๎เพื่อการประกอบอาชีพ
เพ่ิมข้ึน 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดมหาสารคาม 
6.  กิจกรรมหลัก 1.เพาะเห็ดโคนน๎อยด๎วยนวัตกรรม 

2.สํงเสริมการใช๎สารชีวภัณฑ์ปูองกันก้าจัดศัตรูพืช  
3.สํงเสริมใช๎นวัตกรรมเพ่ือสร๎างอาชีพให๎กับกลุํมเกษตร 
4. ต๎นแบบโรงปุ๋ยหมักเติมอากาศในการทดแทนปุ๋ยเคมีเพ่ือการ
ผลิตพืชอินทรีย์ (13 โรงปุ๋ย 13 อ้าเภอ) 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
    งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

      หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

เพาะเห็ดโคนน๎อยด๎วยนวัตกรรม  
ปี 2563 งบประมาณ  77,800 บาท 
ปี 2664 งบประมาณ  77,800 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  77,800 บาท 
รวม 233,400 บาท 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
    งบประมาณ 
 
  
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

      หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

สํงเสริมการใช๎สารชีวภัณฑ์ปูองกันก้าจัดศัตรูพืช  
ปี 2563 งบประมาณ  1,016,200 บาท 
ปี 2664 งบประมาณ  1,016,200 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  1,016,200 บาท 
รวม 3,048,600 บาท 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
    งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

      หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

สํงเสริมใช๎นวัตกรรมเพ่ือสร๎างอาชีพให๎กับกลุํมเกษตร 
ปี 2563 งบประมาณ 157,700 บาท 
ปี 2664 งบประมาณ 157,700 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 157,700 บาท 
รวม 473,100 บาท 
ส้านักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม 
- 



๑๐๐ 
 

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
  
    งบประมาณ 
 
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

      หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ต๎นแบบโรงปุ๋ยหมักเติมอากาศในการทดแทนปุ๋ยเคมีเพ่ือการผลิต
พืชอินทรีย์ (13 โรงปุ๋ย 13 อ้าเภอ)   
ปี 2563 งบประมาณ 441,400  บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 441,400  บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 441,400  บาท 
รวม 1,324,200 บาท 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 
- 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 ปี 
9.  งบประมาณ 5,079,300 บาท 
10.  ผลผลิต (output) กิจกรรมที่ 1 เพาะเห็ดโคนน๎อยด๎วยนวัตกรรม 

๑. กลุํมสมาชิกเพาะเห็ดนาสีนวนมีความรู๎และสามารถผลิต
เห็ดโคนน๎อย ที่มีคุณภาพเพ่ือจ้าหนํายแกํผู๎บริโภคได๎อยํางเพียงพอ 

๒. กลุํมสมาชิกเพาะเห็ดนาสีนวนสามารถผลิตก๎อนเชื้อเห็ด
คุณภาพดีเพ่ือใช๎เองและเพ่ือจ้าหนํายได๎ตามความต๎องการของ
ลูกค๎าได๎อยํางเพียงพอ 
กิจกรรมที่ 2 มีการใช๎สารชีวภัณฑ์ปูองกันก้าจัดศัตรูพืช  
กิจกรรมที่ 3 มีเทคโนโลยีเพ่ือสร๎างอาชีพให๎กับกลุํมเกษตรกร 

ชุมชนสามารถลดหรือทดแทนต๎นทุนการผลิตด๎านพลังงาน              
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหรือเพ่ิมรอบการผลิตได๎ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 30 ส้าหรับตู๎อบแห๎งพลังงานแสงอาทิตย์ 
กิจกรรมที่ 4 ต๎นแบบโรงปุ๋ยหมักเติมอากาศในการทดแทนปุ๋ยเคมี
เพ่ือการผลิตพืชอินทรีย์ (13 โรงปุ๋ย 13 อ้าเภอ) 
ได๎ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ลดต๎นทุนการผลิต 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เกษตรกรสามารถลดต๎นทุนการผลิตและสร๎างมูลคําเพ่ิมสินค๎า
การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  : สํงเสริมการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์และวัฒนธรรม  

                                    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
แผนงานที่ 1 : พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมขนสํง 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

1. ปัญหาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมขนสํง
ยังเป็นปัจจัยหลักอันดับต๎นๆ ของประเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนรวมถึงการอ้านวยการตํอการคมนาคมขนสํงที่จะ
รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจระดับประเทศ หรือเศรษฐกิจ          
ภายในภูมิภาคหรือแม๎กระทั่งเป็นประโยชน์ตํอประชาชนระดับราก
หญ๎าเพ่ือไปมาหาสูํกัน รองรับการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรของ
เกษตรกร ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข๎อ 2 รัฐบาลได๎ให๎นโยบาย
ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขันโดยให๎ความส้าคัญกับ           
การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการขนสํง ความมั่นคงและ
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา             
เพ่ือสร๎างโอกาสความเสมอภาค และเทําเทียมกันทางสังคมสร๎าง
ความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจและสังคม
นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑2            
ในยุทธศาสตร์ที่  4 การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล๎อมเพ่ือ               
การพัฒนาอยํางยั่งยืนฯ ได๎ให๎ความส้าคัญกับการพัฒนาโครงสร๎าง
พ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมซึ่งเป็น
การกระจายความเจริญสูํชุมชนให๎ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2. สภาพปัญหา/ความต๎องการ 
ในระดับจังหวัดการพัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการคมนาคม
ขนสํงในระดับชุมชน เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสามารถลดอุบัติเหตุทางท๎องถนน เพ่ือลดการสูญเสีย
ชีวิตของประชาชน ปัญหาสภาพถนนที่ช้ารุด หรือสภาพเดิมเป็นดิน
หรือลูกรัง หลายชุมชนก้าลังรอคอยความหวังให๎ภาครัฐเข๎าไป
ชํวยเหลืออยํางเรํงดํวน ซึ่งในเรื่องดังกลําวจังหวัดได๎รับการร๎องเรียน
มาอยํางตํอเนื่องและยังมีอีกหลายเส๎นทางที่ยังไมํได๎รับการพัฒนา
อยํางทั่วถึง ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุหลักที่ต๎องพัฒนาปรับปรุงซํอมแซม
เพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดีขึ้น 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 



๑๐๒ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อการคมนาคมขนสํงระหวํางชุมชนกับชุมชน หรือระหวําง

ชุมชนกับตัวเมืองมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อลดต๎นทางการขนสํงสินค๎าการเกษตร 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ร๎อยละของโครงการเปูาหมายโครงสร๎างพื้นฐานได๎รับการพัฒนาให๎ดี
ขึ้น ร๎อยละ 95 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดมหาสารคาม 
6. กิจกรรมหลัก 1. ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมขนสํงเพ่ือการเกษตร 

2. ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมขนสํงเพื่ออ้านวยความสะดวกสัญจร 
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
 
 
 
   ผู๎รับผิดชอบ 

          หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมขนสํงเพื่อการเกษตร 
ปี 2563 งบประมาณ 52,968,900   บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 119,935,000 บาท  
ปี 2565 งบประมาณ - 
รวม 172,903,900 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 
- 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี  
 งบประมาณ 
 
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

           หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมขนสํงเพื่ออ้านวยความสะดวกสัญจร 
ปี 2563 งบประมาณ 83,962,000   บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 417,202,500 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 276,678,300 บาท 
รวม 777,842,800 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 
- 

7. หน่วยด าเนินงาน จังหวัดมหาสารคาม 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3  ปี 
9. งบประมาณ   950,746,700 บาท 
10. ผลผลิต (output) โครงการเปูาหมายโครงสร๎างพ้ืนฐานได๎รับการพัฒนาให๎ดีขึ้น  
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      (Outcome) 

การคมนาคมขนสํงระหวํางชุมชนกับชุมชน หรือระหวํางชุมชนกับตัว
เมืองมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๓ 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด: สํงเสริมการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์และวัฒนธรรม  
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

แผนงานที่ 2 : สํงเสริมการตลาด พัฒนาผลิตภาพการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎มีคุณภาพได๎     
                   มาตรฐาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด 
2. ความส าคัญของโครงการ     
    หลักการและเหตุผล 

     ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20ปี  (พ.ศ.2561 – 
2580) รัฐบาลได๎ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด๎านการ
แก๎ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้้า และสร๎างการเติบโตจาก
ภายในโดยมีแผนงานส้าคัญรองรับ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนเข๎มแข็ง โดยได๎ก้าชับทุกหนํวยงานให๎ความส้าคัญและรํวมกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยเฉพาะการสํงเสริม          
ให๎ประชาชนมีการรวมกลุํมกัน เพ่ือสร๎างงาน สร๎างอาชีพที่กํอให๎เกิด
รายได๎ขึ้นในระดับชุมชนท๎องถิ่น ซึ่งจะท้าให๎เกิดการไหลเวียนของระบบ
เศรษฐกิจตามมา 
      จังหวัดมหาสารคาม ก้าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตร
และอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” มีสินค๎าเกษตรที่ส้าคัญได๎แกํ ข๎าว อ๎อย 
และมันส้าปะหลัง โดยมีพ้ืนที่ปลูกข๎าวปีการผลิต 2560/61 พ้ืนที่ 
1,941,600 ไรํ ผลผลิต 830,553 ตัน มูลคํากวํา 9,9660 ล๎านบาท 
ผลผลิตสํวนใหญํเป็นข๎าวหอมมะลิ ข๎าวหอมมะลิที่ปลูกในจังหวัด
มหาสารคามเป็นข๎าวหอมมะลิพันธุ์ดี ซึ่งในปี 2559 เกษตรกรผู๎ปลูก
ข๎าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคามได๎รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
จากกรมการค๎าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นอกจากข๎าวหอมมะลิพันธุ์ดี
แล๎วจังหวัดมหาสารคามยังมีการสํงเสริมการเลี้ยงวัวเนื้อและไกํงวงเพ่ือ
การบริโภค และมีสินค๎าผลิตภัณฑ์ชุมชนหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ ได๎แกํ เสื่อกก ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก และผ๎าไหม โดยจังหวัดได๎มี
การประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎ประกอบการและเกษตรกรที่ผลิตสินค๎าขอใช๎ตรา
สัญลักษณ์มหาสารคามรับรองผลิตภัณฑ์จั งหวัดมหาสารคาม 
(Mahasarakham Brand) เพ่ือเป็นการสนับสนุนและสํงเสริมด๎าน
การตลาด ให๎เกิดความเชื่อถือตํอคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
จากจังหวัดมหาสารคาม สินค๎าที่ใช๎ตราสัญลักษณ์มหาสารคาม ได๎แกํ 
ผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 3-5 ดาว ข๎าวขาว ข๎าวกล๎อง 
และผลิตภัณฑ์จากข๎าว สินค๎าเกษตร สินค๎าแปรรูป สินค๎าอุตสาหกรรม 
การบริการ และสินค๎าที่จังหวัดสํงเสริมและได๎รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานจากสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง เชํน มผช. อย. GAP มาตรฐาน Q 
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(Quality) มาตรฐานสินค๎าเกษตร มาตรฐานสินค๎าอินทรีย์ หรือที่สํวน
ราชการรับรอง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุํมผู๎ผลิต
ผู๎ประกอบการ OTOP (รายใหมํ) และเพ่ือเสริมสร๎างโอกาสและเพ่ิม
ชํองทางการตลาดแกํผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ OTOP 

2. เพื่อสํงเสริมและพัฒนากลุํมผู๎ผลิตเส๎นไหมตามมาตรฐาน 
มกษ. และพัฒนาเส๎นไหมให๎สามารถเข๎าสูํกระบวนการผลิตที่ได๎
มาตรฐานตามความต๎องการของตลาดและเชื่อมโยงเครือขํายด๎าน
การตลาดได๎อยํางตํอเนื่อง 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพด๎านการตลาดและเพ่ิมชํองทางการตลาด
ใหมํ และสร๎างภาพลักษณ์สินค๎าของจังหวัดมหาสารคามให๎เป็นที่รู๎จัก
และยอมรับของผู๎บริโภค 

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. กลุํมผู๎ผลิตผู๎ประกอบการ OTOP (รายใหมํ) ได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จ้านวน 30 กลุํม มีรายได๎จากการ
จ้าหนํายเพิ่มขึ้น 

2. เกษตรกรได๎รับการพัฒนาและสามารถผลิตเส๎นไหมตาม
มาตรฐาน มกษ. 8000-2555 มกษ. 5900-2559 

3. มูลคําการจ้าหนํายสินค๎าเปูาหมายของจังหวัด (ข๎าวหอมมะลิ,
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์,เสื่อกก,ผ๎าไหม) เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดมหาสารคาม 
6.  กิจกรรมหลัก 1.พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP 

2.พัฒนาคุณภาพเส๎นไหม 
3. สํงเสริมการตลาดและสร๎างภาพลักษณ์สินค๎า 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 
 
 
 ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP 
ปี 2563 งบประมาณ  2,406,400 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  2,406,400 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  2,406,400 บาท 
รวม 7,219,200 บาท 
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 
 
 
 ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

พัฒนาคุณภาพเส๎นไหม 
ปี 2563 งบประมาณ  1,982,800  บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  2,047,800 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  2,047,800 บาท 
รวม 6,078,400 บาท 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
- 
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6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 
 
 
 ผู๎รับผิดชอบ 

     หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

สํงเสริมการตลาดและสร๎างภาพลักษณ์สินค๎า 
ปี 2563 งบประมาณ  2,100,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  1,500,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  1,500,000 บาท 
รวม 5,100,000 บาท 
ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม 
- 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 ปี 
9.  งบประมาณ 18,397,600 บาท   
10. ผลผลิต (output) กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP 

1. ผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการ OTOP รายใหมํ ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ 
จ้านวน 30 กลุํม 

2. ผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการ OTOP มีโอกาสทางการตลาดเพ่ิมข้ึน 1 
ครั้ง  
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณภาพเส๎นไหม 

เกษตรกรได๎รับการพัฒนาและสามารถผลิตเส๎นไหมตามมาตรฐาน 
มกษ. 8000-2555 มกษ. 5900-2559 
กิจกรรมที่ 3 สํงเสริมการตลาดและสร๎างภาพลักษณ์สินค๎า 

กลุํมเกษตรกร กลุํมสหกรณ์การเกษตร ผู๎ประกอบการและผู๎ผลิต
สินค๎ามีชํองทางการจ้าหนํายสินค๎า 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

เพ่ิมรายได๎ให๎กับผู๎ประกอบการ/กลุํมอาชีพ มีรายได๎เพ่ิมขึ้นจากการ          
จ้าหนํวยผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์เส๎นไหม 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สํงเสริมการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์และวัฒนธรรม   
                                   เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

แผนงานที่ 3 สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการเปิดบ๎านมหาสารคาม 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑2 พ.ศ. ๒๕60– ๒๕64 
ให๎ความส้าคัญกับการมุํงให๎ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่
มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง               
ไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีการกระจายรายได๎และพัฒนาอยํางเทําเทียม  
มีระบบนิเวศท่ีดี สังคมเป็นสุข และน้าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของ
ประเทศคือ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยว
และการบริการ 

จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด๎านการทํองเที่ยว            
ทั้งสถานที่ทํองเที่ยวตามธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา ได๎แกํพระธาตุนาดูนพระพุทธมิ่งเมืองสิม (โบสถ์) โบราณตํางๆ           
จนได๎ชื่อวําเป็น “พุทธมณฑลอีสาน” จังหวัดจึงมีแนวทางการพัฒนา
สํงเสริมการทํองเที่ยวโดยได๎มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของจังหวัดด๎านการทํองเที่ยวอยํางตํอเนื่อง ท้าให๎จ้านวน
นักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ยวจังหวัดมหาสารคามขยายตัวเพ่ิมขึ้นร๎อย
ละ ๐.๙๙ (กรมการทํองเที่ยว 255๙ : เว็บไซต์) 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ือสํงเสริมภาพลักษณ์อันดีงาม และเปิดประตูสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวของจังหวัด 

๒. เพ่ือน้าเสนอภาพลักษณ์มุมมองใหมํที่สร๎างความประทับใจให๎กับ
นักทํองเที่ยวชาวไทยและชาวตํางประเทศ รวมทั้งเพ่ือให๎เกิดความรัก
ตระหนักในคุณคําของธรรมชาติของแหลํงทํองเที่ยวรับรู๎ถึงประวัติศาสตร์ 
ประเพณี  วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของจังหวัด ผํานเรื่องราว
ของการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยว 

3.  เพ่ือเป็นการเพ่ิมจ้านวนนักทํองเที่ยว และกระตุ๎นให๎เกิดรายได๎
จากการทํองเที่ยว เป็นการกระจายรายได๎สูํประชาชนในท๎องที่อีกทางหนึ่ง
และเพ่ิม GDP จากภาคการทํองเที่ยว ให๎เศรษฐกิจในจังหวัดขยายตัวเพ่ิม
มากขึ้นได๎อยํางยั่งยืน 

4. เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพด๎านทํองเที่ยว และยกระดับ
มาตรฐานการให๎บริการด๎านการทํองเที่ยวของจังหวัด 
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4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

๑. มีจ้านวนนักทํองเที่ยวเพ่ิมขึ้นร๎อยละ ๒ 
๒. จ้านวนรายได๎เพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๓ 
๓. นักทํองเที่ยวมีความพึงพอใจ ร๎อยละ ๘๕ 
4. กิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรม และแหลํงทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัด
ได๎รับการเผยแพรํสามารถดึงดูดกลุํมเปูาหมายที่มีศักยภาพท้ังชาวไทยและ
ตํางประเทศเข๎ามารํวมกิจกรรมในจังหวัดมากขึ้น 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดมหาสารคาม 
6.  กิจกรรมหลัก 1. สํงเสริมการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

2. ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว 
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
 
 
 
 ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

สํงเสริมการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ปี 2563  งบประมาณ 12,119,300 บาท 
ปี 2564  งบประมาณ 20,651,400 บาท 
ปี 2565  งบประมาณ 20,651,400 บาท 
รวม 53,422,100 บาท 
ส้านักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 
 
 
 ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว 
ปี 2563  งบประมาณ 1,080,000 บาท 
ปี 2564  งบประมาณ 1,500,000 บาท 
ปี 2565  งบประมาณ 1,500,000 บาท 
รวม 4,080,000 บาท 
ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม 
- 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 ปี 
9.  งบประมาณ 93,530,100 บาท 
10.  ผลผลิต (output) 1. มีการจัดงานออนซอนกลองยาว มีผู๎ เข๎ารํวมกิจกรรมจ้านวน 

๑,๐๐๐ คน/วัน และผู๎รํวมชมจ้านวน ๕๐,๐๐๐ คน จ้านวน ๑ ครั้ง โดยมี
ระยะเวลา 3 วัน 

2. มีการจัดงานบุญเบิกฟูาของจังหวัดจ้านวน ๑ ครั้งประกอบด๎วย
สื่อมวลชน และบุคลากรด๎านการทํองเที่ยวภาครัฐ สมาคมธุรกิจการ
ทํองเที่ยว สภาอุตสาหกรรม หอการค๎าจังหวัด สื่อมวลชนทุกแขนง 
นักทํองเที่ยว และประชาชนผู๎ที่มีความสนใจเข๎ารํวมชมไมํน๎อยกวํา 
๑๐,๐๐๐ คน/วันโดยมีระยะเวลา 3 วัน 

3. มีการจัดงานนมัสการพระธาตุนาดูน ประกอบด๎วย การแสดงแสง 
สี เสียง และการจัดขบวนแหํวิถีไทย๔  ขบวนงานนมัสพระธาตุนาดูนโดยมี
ระยะเวลา 2 วัน 

4. ขบวนแหํ “หุํนกระติ๊บข๎าวและหุํนนานาชาติ” เป็นขบวน แหํที่
ประกอบไปด๎วย หุํนจักสานยักษ์ หุํนกระติ๊บขนาดกลาง หุํนกระติ๊บขนาด



๑๐๘ 
 

เล็ก หุํนนานาชาติ 
5. มีการจัดงานไหลหุํนเรือไฟ ของประชาชน ชุมชนไทญ๎อต้าบลทํา

ขอนยาง มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมจ้านวน ๑0,๐๐๐ คน/วัน และผู๎รํวมชม
จ้านวน 3๐,๐๐๐ คน จ้านวน ๑ ครั้งโดยมีระยะเวลา 1 วัน 

6. บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูํบ๎านคูํเมืองจังหวัดมหาสารคาม 4 แหํง 
ได๎แกํ 1) ศาลหลักเมืองมหาสารคาม 2) พระประธานกันทรวิชัย3) อนุสว
รีย์ท๎าวมหาชัย (กวด) 4) พระบรมนุสารีย์รัชกาลที่ 5 (หน๎าศาลากลาง
จังหวัดมหาสารคาม) และร้าบวงสรวงและแหํพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์              
13 อ้าเภอ 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

๑. มีจ้านวนนักทํองเที่ยวเพ่ิมขึ้นร๎อยละ ๒ 
๒. จ้านวนรายได๎เพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๓ 
๓. นักทํองเที่ยวมีความพึงพอใจ ร๎อยละ ๘๕ 
4. กิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรม และแหลํงทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัด
ได๎รับการเผยแพรํสามารถดึงดูดกลุํมเปูาหมายที่มีศักยภาพท้ังชาวไทยและ
ตํางประเทศเข๎ามารํวมกิจกรรมในจังหวัดมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สํงเสริมการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์และวัฒนธรรม 
                                เปน็มิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

แผนงานที่ 3 สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งได๎จัดท้าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ได๎มีแนวทางในการพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํส้าหรับคนทุกกลุํมในสังคม 
โดยมีความปลอดภัย สิ่งแวดล๎อมดี เศรษฐกิจดีเดินทางสะดวก 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและทั่วถึง และเน๎น
ความสอดคล๎องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของ
เมืองบนพ้ืนฐานการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในสังคมโดยพัฒนา
สภาพแวดล๎อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํเพ่ือ
การใช๎งานของคนทุกกลุํมในสังคมอยํางเทําเทียม เอ้ือตํอการ
ขยายตั วทาง เศรษฐกิจและสั งคมอยํ า งมีสม ดุ ลจั ดระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอตํอความ
ต๎องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ
บริการสังคมที่ได๎มาตรฐาน ให๎ความส้าคัญตํอการผังเมือง การเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว จึงมีแผนงานการพัฒนาเพ่ือยกระดับการทํองเที่ยวเชิง
สุขภาพโดยใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญหา
ท๎องถิ่น ด๎วยการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม            
และชุมชน 
     จากแนวนโยบายการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยว จังหวัดมีความ
จ้าเป็นต๎องพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยงเข๎าไปสูํแหลํง
ทํองเที่ยว เพ่ืออ้านวยความสะดวกให๎กับนักทํองเที่ยวหรือผู๎สนใจ    
ให๎สามารถเดินทางเข๎าไปยังแหลํงทํองเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัดได๎
อยํางสะดวก โดยเฉพาะ สถานที่ทํองเที่ยวแกํงเลิงจานเป็นสถานที่
ทํองเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งสามารถพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว
ส้าคัญของจังหวัด และสามารถสร๎างรายได๎ ให๎กับจั งหวัด
มหาสารคามได๎เป็นอยํางดี แตํพ้ืนที่ดังกลําวยังมีปัญหาในเรื่องของ
ถนนเข๎าสูํแหลํงทํองเที่ยว จึงมีความจ้าเป็นต๎องพัฒนาปรับปรุงเพ่ือ
อ้านวยความสะดวก และเป็นการสํงเสริมการทํองเที่ยว 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 



๑๑๐ 
 

   สรุปสาระส าคัญ  
   สภาพปัญหา/ความต้องการ สภาพพ้ืนที่ยังไมํสวยงามหาก
ได๎รับการพัฒนาจะเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงคุณภาพที่เป็นประโยชน์
ตํอชุมชนและจังหวัดมหาสารคาม และพัฒนาเส๎นทางคมนาคมเพ่ือ
ใช๎ในการสัญจรไปมาของประชาชน และอ้านวยความสะดวกให๎กับ
นักทํองเที่ยวไปยังแหลํงทํองเที่ยว 
      ความเร่งด่วน  : ควรปรับปรุงเป็นแหลํงทํองเที่ยวภายใน
จังหวัดมหาสารคาม ให๎เป็นที่ดึงดูนักลงทุนและนักทํองเที่ยว ใน
การเข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดมหาสารคามเพ่ิมมากขึ้น และแก๎ไข
ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนและนักทํองในการใช๎เส๎นทา
สัญจรไปมา 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสํงเสริมภาพลักษณ์อันดีงาม มุมมองใหมํที่สร๎างความ
ประทับใจให๎กับนักทํองเที่ยวชาวไทย และชาวตํางประเทศ เพื่อ
เป็นการเพ่ิมจ้านวนนักทํองเที่ยว และกระตุ๎นให๎เกิดรายได๎จากการ
ทํองเที่ยว   
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางไปยังแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัด
มหาสารคาม 
3. เพ่ือพัฒนาเส๎นทางคมนาคมในการสัญจรของประชาชนใน
จังหวัดมหาสารคาม 

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. เส๎นทางเชื่อมไปยังแหลํงทํองเที่ยวภายในจังหวัดได๎รับการ
พัฒนาปรับปรุง 

 2. แหลํงทํองเที่ยวได๎รับการพัฒนาปรับปรุง เพื่อสร๎างภาพลักษณ์ 
    ที่ด ี

5.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่อ้าเภอเมืองมหาสารคาม 
6.  กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพื่อการทํองเที่ยว 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
  
  
    ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพื่อการทํองเที่ยว 
ปี 2563 งบประมาณ  7,360,000   บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  10,000,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  10,000,000 บาท 
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม 
- 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 ปี 
9.  งบประมาณ 27,360,000 บาท 
10.  ผลผลิต (output) 1. เส๎นทางเชื่อมไปยังแหลํงทํองเที่ยวภายในจังหวัดมีการพัฒนา

ปรับปรุง 
2. แหลํงทํองเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุง เพื่อสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดี 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  รายได๎จากการทํองเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
 



๑๑๑ 
 

 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด: สํงเสริมการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์และวัฒนธรรม  
   เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  

แผนงานที่ 4 : ปูองกันแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมและสํงเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยํางเป็นระบบ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     ปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมของประเทศยังเป็นปัญหาอีกด๎านหนึ่งที่รัฐบาล
ได๎พยายามแก๎ไขมาอยํางตํอเนื่อง ในปัจจุบันรัฐบาลได๎วางกรอบแนวคิดที่
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในข๎อ 5 ด๎านการสร๎างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม รวมถึงการจัดระบบอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู
และปูองกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยตั้งเปูาหมายเพ่ือการ
รํวมกันลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 
ให๎ความส้าคัญกับการแก๎ไขสิ่งแวดล๎อมโดยวางหลักไว๎ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน อนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม๎ และเป็นการสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดี ลดมลพิษ
และผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ และการเรํงรัด
แก๎ไขปัญหาการจัดการขยะ 
    สภาพปัจจุบันด๎านสิ่งแวดล๎อมของจังหวัดสภาพพ้ืนที่ปุาไม๎ของจังหวัดมี
สภาพปุาเสื่อมโทรมและแนวโน๎มลดลงอยํางมาก ซึ่งมีการลักลอบตัดไม๎
ท้าลายปุา การเผาปุา การบุกรุกท้าลายปุาเพ่ือต๎องการที่ดินเป็นที่อยูํอาศัย 
และท้าการเกษตร เป็นต๎น ดังนั้นการสํงเสริมอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาให๎มีสภาพที่
สมบูรณ์และเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎ของจังหวัดยังคงต๎องด้าเนินการอยํางตํอเนื่อง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือรักษา ฟ้ืนฟูปุาในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ให๎มีการใช๎
ประโยชน์อยํางยั่งยืน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.เพ่ือสร๎างความรู๎ ความเข๎าถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ปุา ดิน และ
น้้า ในพื้นที่ปุาจังหวัดมหาสารคาม 

3.เพ่ือเป็นการสนองพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ร๎อยละของพ้ืนที่ปุาไมใ๎นเขตจังหวัดเพ่ิมข้ึน 0.1 
5.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดมหาสารคาม 
6.  กิจกรรมหลัก 1.อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาสาธารณประโยชน์ / เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว  

2. สนับสนุนการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 



๑๑๒ 
 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
    งบประมาณ 
 
 
 
 ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาสาธารณประโยชน์ / เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว  
ปี 2563 งบประมาณ  7,578,800 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  7,578,800 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  7,578,800 บาท 
รวม 22,736,400 บาท 
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 

 งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

สนับสนุนการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 
ปี 2563 งบประมาณ  300,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  300,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  300,000 บาท 
รวม 900,000 บาท 
ส้านักงานจังหวัดมหาสารคาม 
- 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดมหาสารคาม 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 ปี 
9.  งบประมาณ 23,636,400 บาท   
10.  ผลผลิต (output) 1. พื้นที่ปุาในจังหวัดมหาสารคาม ได๎รับการส้ารวจ และจัดท้า

ฐานข๎อมูลทรัพยากรท๎องถิ่นตามแนวกรอบแนวทางของ อพ.สธ. และ
น้าไปสูํการรักษาทรัพยากรชีวภาพเพ่ิมมากขึ้น 

2. ปุาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามได๎รับการรักษา ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่เสื่อม
โทรม โดยการมีสํวนรํวมของประชาชนเพิ่มขึ้น 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      (Outcome) 

ระบบนิเวศเกิดความสมดุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของ
จังหวัดแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด: สํงเสริมการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ และวัฒนธรรม  

                                   เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
แผนงานที่ 4 :  ปูองกันแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมและสํงเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
           อยํางเป็นระบบ 
 
หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการปูองกันแก๎ไขปัญหาน้้าทํวม 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

1. ความส้าคัญของโครงการ 
    ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๙ การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. 2560 - 2565)  ซึ่งได๎จัดท้าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได๎มีแนวทางในการพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํส้าหรับคนทุกกลุํมในสังคมโดย
มีความปลอดภัยสิ่งแวดล๎อมดีเศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบ
สาธารณูปโภคมีคุณภาพและทั่วถึงและเน๎นความสอดคล๎องกับ          
อัตลักษณ์ความหลากและศักยภาพของเมือง 
2. สภาพปัญหา/ความต๎องการ 
     แมํน้้าชีมีต๎นก้าเนิดจากจังหวัดชัยภูมิ มีทิศทางการวางตัวทอดยาว
จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก สภาพภูมิประเทศในชํวงที่ไหล
ผํานจังหวัดมหาสารคามจะคํอนข๎างราบและเปิดโลํงมีต๎นไม๎ใหญํ          
ปกคลุมน๎อย สภาพล้าน้้ามีความคดเคี้ยวมากมีสภาพเป็นดินทราย
บริเวณริมตลิ่งมีการพังทลายเป็นชํวงๆ เนื่องจากการกัดเซาะของ
กระแสน้้าในฤดูน้้าหลากจนตลิ่งมีลักษณะความลาดชันมาก ประกอบ
กับน้้าทํวมล๎นตลิ่งในฤดูน้้าหลากเม่ือน้้าลดลงน้้าในมวลดินยังคงค๎างอยูํ
ท้าให๎ดินเกิดการพังทลายในหลายพ้ืนที่ที่แมํน้้าชีไหลผํานเป็นแหลํง
ชุมชนและสาธารณสถานได๎ เนื่องจากในบางพ้ืนที่มีการกัดเซาะตลิ่ง
จนพังทลายถึง 1.00 เมตร ตํอปีจ้าเป็นต๎องได๎รับการแก๎ไขเป็นกรณี
เรํงดํวนหากไมํรีบด้าเนินการปูองกันและแก๎ไขอาจจะเกิดความ
เสียหายเป็นบริเวณกว๎าง จนยากแกํการปูองกันและแก๎ไขปัญหาใน
อนาคต 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. กํอสร๎างเขื่อนปูองกันตลิ่งเพ่ือปูองกันความเสียหายเส๎นทาง
คมนาคมของชุมชน สิ่งกํอสร๎างภายในชุมชนและระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนและเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร 

 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 



๑๑๔ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย จ้านวนพื้นที่ท่ีได๎รับผลกระทบได๎รับการแก๎ไขปัญหาหรือฟ้ืนฟูไมํน๎อย

กวํา 5 แหลํง 
5. พื้นที่เป้าหมาย จงัหวัดมหาสารคาม 
6. กิจกรรมหลัก ซํอมแซมเข่ือนปูองกันตาลิ่งริมแมํน้้าชี 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ปูองกันแก๎ไขปัญหาน้้าทํวม 
ปี 2563 งบประมาณ  95,000,000  บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  30,000,000  บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  22,500,000  บาท 
รวม 147,500,000 บาท 
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม 
- 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม 
8. ระยะเวลาในการด าเนินการ 3 ปี 
9. งบประมาณ 147,500,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) การรักษาสภาพแวดล๎อมคุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น และทรัพย์สิน

ของราษฎรและสาธารณสถานได๎รับการปูองกันความเสียหาย 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      (Outcome) 

ประชาชนในพื้นท่ีได๎รับประโยชน์จากการพัฒนาและการปูองกันการ
พังทลายของตลิ่งริมแมํน้้ามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สํงเสริมและพัฒนาจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสูํการเป็นศูนย์กลาง 

                      บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนงานที ่1 บูรณาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ การวิจัย และการสร๎างองค์ความรู๎ทั้งระบบ 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุํงสูํเด็กตักสิลา 4.0  
(Smart Kids Taksila 4.0) 

2. ความส าคัญของโครงการ  
    หลักการและเหตุผล 

เปูาหมายสูงสุดของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านสาธารณสุขที่มี
ความส้าคัญประการแรก คือ ระดับสติปัญญาเด็ก ( IQ) ซึ่งในปี 
2554 เด็กอายุ 6-12 ปี ของภาคอีสานมีระดับ IQ เทํากับ 95.79 
(ต่้ากวําทุกภาค) และจังหวัดมหาสารคาม เด็กอายุ 6-12 ปี มีระดับ 
IQ เทํากับ 95.28 (อยูํในกลุํม 10 จังหวัดต่้าสุด) (เกณฑ์มาตรฐาน
เทํากับ 100) ในปี 2557 นักเรียน ป.1 ของจังหวัดมหาสารคามมี
ระดับ IQ เทํากับ 89.7 และปี 2559 นักเรียน ป.1 ของจังหวัด
มหาสารคามมีระดับ IQ เทํากับ 95.09 (เกณฑ์มาตรฐานเทํากับ 
100) โดยระดับสติปัญญามีผลกระทบโดยตรงตํอระดับคุณภาพ
การศึกษา มีผลกระทบโดยตรงตํอระดับคุณภาพชีวิตในทุกด๎าน        
มีผลกระทบโดยตรงตํอระดับเศรษฐกิจครอบครัว และมีผลกระทบ
โดยตรงตํอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศและกระทบตํอ
ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนในที่สุด ซึ่งพบวําไอโอดีน
เป็นแรํธาตุส้าคัญและเป็นสํวนประกอบของการสร๎างฮอร์โมน       
ธัยรอยด์ ในรํางกายมนุษย์ซึ่งมีความส้าคัญตํอพัฒนาการทางสมอง
และการเจริญเติบโตของทารก ตั้งแตํในครรภ์จนกระทั่งคลอด      
หากขาดไอโอดีนจะมีผลตํอพัฒนาการทั้งทางรํางกายและทางสมอง 
ท้าให๎เกิดภาวะตัวเตี้ย ปัญญาอํอน ซึ่งการได๎รับสารไอโอดีนในเกลือ
บริโภคและอาหารถือวําส้าคัญและงํายในการสํงเสริมให๎ประชาชนได๎
บริโภคอยํางตํอเนื่องทุกครัวเรือน จะต๎องสํงเสริมการผลิตและการ
กระจายเกลือไอโอดีและอาหารที่มีไอโอดีน โดยอาศัยการมีสํวนรํวม
ของภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได๎ด้าเนินงาน
จังหวัดไอโอดีนยั่ งยืนมา ตั้ งแตํปี  2559 เนื่องจากมีสถานที่
ประกอบการเกลือไอโอดีนถึง 45 แหํง มากที่สุดในประเทศ              
มีการด้าเนินงานควบคุมปูองกันโรคขาดสารไอโอดีนอยํางตํอเนื่อง 
พร๎อมทั้งในปี 2558 ได๎รับการรับรองเป็นจังหวัดไอโอดีน 1 ใน 7 
จังหวัดของประเทศ และจังหวัดมหาสารคามมีความเหมาะสมที่จะ
ด้าเนินงานโครงการเกลือไอโอดีนยั่งยืน ซึ่ งเป็นจังหวัดน้ารํอง
ระดับประเทศ สอดคล๎องกับเปูาหมายประเทศที่จะยกระดับการ
พัฒนาประเทศให๎ เป็น Thailand4.0 โดยภารกิจที่กระทรวง

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 



๑๑๖ 
 

สาธารณสุขจะต๎องรํวมด้าเนินการคือ การสร๎างคนไทย 4.0 (Smart 
Citizens) ซึ่งเปูาหมายต๎นน้้าที่ส้าคัญคือต๎องสร๎างให๎เป็น Smart 
Kids ที่ประกอบด๎วย ดี เกํง มีสุข (ดี: มีวินัย เกํง: ใฝุเรียนรู๎ มีทักษะ 
มีสุข: แข็งแรง)  

เพ่ือเป็นการสํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างคนมหาสารคามเป็น
คนไทย 4.0 (Smart Citizens) จังหวัดมีความจ้าเป็นที่จะต๎อง
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานจังหวัดไอโอดีน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนมหาสารคาม มุํงสูํเด็กมหาสารคาม 4.0 (Smart Kids Taksila 
4.0)ของจั งหวัดมหาสารคามโดยด้า เนินงานด๎ วยกลไกของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอให๎บรรลุตาม
เปูาประสงค์ และจังหวัดได๎แตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการขับเคลื่อนการด้าเนินงานจังหวัดไอโอดีน เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชี วิ ตคนมหาสารคาม  มุํ ง สูํ เ ด็ กมหาสารคาม  4.0                
(Smart Kids Taksila 4.0) ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมี 5 
เปูาประสงค์ที่ส้าคัญ คือ (1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตเกลือ
เสริมไอโอดีนในจังหวัดมหาสารคามให๎มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ             
มีการกระจายเกลือเสริมไอโอดีนอยํางครอบคลุมให๎ทุกครัวเรือนมี
และบริโภคอยํางเพียงพอ (2) เพ่ือให๎เด็กมหาสารคาม ดี เกํง มีสุข            
(ดี: มีวินัย เกํง: ใฝุเรียนรู๎ มีทักษะ มีสุข: แข็งแรง) (3) เพ่ือให๎เด็ก
มหาสารคามได๎รับการบริโภคอาหารที่จ้าเป็นและเพียงพอ ได๎แกํ            
ไขํนมผั กและปลา (4) เ พ่ือให๎หญิ งวั ย เจริญพันธุ์ ในจั งหวั ด
มหาสารคามเข๎าถึงบริการด๎านอนามัยเจริญพันธุ์  การปูองกันการ
ตั้งครรภ์ไมํพึงประสงค์ การดูแลระหวํางการตั้งครรภ์ และการ
ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน และมีความรอบรู๎ที่จ้าเป็นตํอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนมหาสารคาม ที่มุํงสูํเด็กมหาสารคาม 4.0 (5) เพ่ือให๎
ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามได๎รับความรู๎และขําวสารที่เพียงพอ 
เพ่ือให๎เกิดความตระหนัก และมีความรอบรู๎ที่จ้าเป็นตํอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนมหาสารคามที่มุํงสูํเด็กมหาสารคาม 4.0 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนในจังหวัด
มหาสารคามที่มีคุณภาพให๎เป็นที่ยอมรับ และมีการกระจายเกลือ
เสริมไอโอดีนให๎ทุกครัวเรือนมีและบริโภคอยํางเพียงพอ 

2. เพ่ือให๎เด็กมหาสารคาม ดี เกํง มีสุข (ดี มีวินัย เกํง ใฝุเรียนรู๎ 
มีทักษะ แข็งแรง) 

3. เพ่ือให๎หญิงวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัดมหาสารคามเข๎าถึง
บริการด๎านอนามัยเจริญพันธุ์ การปูองกันการตั้งครรภ์ไมํพึงประสงค์ 
การดูแลระหวํางการตั้งครรภ์  

4. เพ่ือให๎ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามได๎รับความรู๎และ
ขําวสารที่เพียงพอ เพื่อให๎เกิดความตระหนัก และมีความรอบรู๎ที่
จ้าเป็นตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มุํงสูํเด็กมหาสารคาม 4.0 
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4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

1. เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี่ย (ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 100)  

2. ร๎อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ไมํต่้ากวําเกณฑ์
มาตรฐาน (เทํากับ 70) 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดมหาสารคาม 
6.  กิจกรรมหลัก 1. ยกระดับมาตรฐานการ ผลิตเกลือเสริมไอโอดีนในจังหวัด

มหาสารคามที่มีคุณภาพให๎เป็นที่ยอมรับ และมีการกระจายเกลือ
เสริมไอโอดีนให๎ทุกครัวเรือนมีและบริโภคอยํางเพียงพอ 

2. พัฒนาเด็กมหาสารคาม ดี เกํง มีสุข (ดี มีวินัย เกํง ใฝุเรียนรู๎ 
มีทักษะ แข็งแรง) 

3. การพัฒนาเพื่อให๎หญิงวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัดมหาสารคาม
เข๎าถึงบริการด๎านอนามัยเจริญพันธุ์ การปูองกันการตั้งครรภ์ไมํพึง
ประสงค์ การดูแลระหวํางการตั้งครรภ์ และการปูองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน และมีความรอบรู๎ที่จ้าเป็นตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มุํงสูํ
เด็กมหาสารคาม 4.0 

4. สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามได๎รับ
ความรู๎และขําวสารที่เพียงพอ เพื่อให๎เกิดความตระหนัก และมีความ
รอบรู๎ที่จ้าเป็นตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มุํงสูํเด็กมหาสารคาม 4.0 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
  
 
    งบประมาณ 
  
 
    
    ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

กิจกรรมที่  1 ยกระดับมาตรฐานการ ผลิตเกลือเสริมไอโอดีนใน
จังหวัดมหาสารคามที่มีคุณภาพให๎เป็นที่ยอมรับ และมีการกระจาย
เกลือเสริมไอโอดีนให๎ทุกครัวเรือนมีการบริโภคอยํางเพียงพอ 
ปี 2563 งบประมาณ 850,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 850,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 850,000 บาท 
รวม 2,550,000 บาท 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม, ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดมหาสารคาม, ชมรมผู๎ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ,ส้านักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัด
มหาสารคาม, ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามและเทศบาล
เมืองมหาสารคาม 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
  
    งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

กิจกรรมที่  2 พัฒนาเด็กมหาสารคาม ดี เกํง มีสุข (ดี มีวินัย เกํง ใฝุ
เรียนรู๎ มีทักษะ แข็งแรง) 
ปี 2563 งบประมาณ  1,322,400 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 1,322,400 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 1,322,400 บาท 
รวม 3,967,200 บาท 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
ส้านักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม,องค์กร
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ปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกแหํง, ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม,ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
จังหวัดมหาสารคาม,องค์การบริหารสํวนจังหวัดมหาสารคามและ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 
 
 
 
    งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

      หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

กิจกรรมที่   3 การพัฒนาเพ่ือให๎หญิงวัยเจริญพันธุ์ ในจังหวัด
มหาสารคามเข๎าถึงบริการด๎านอนามัยเจริญพันธุ์ การปูองกันการ
ตั้งครรภ์ไมํพึงประสงค์การดูแลระหวํางการตั้งครรภ์ และการปูองกัน
โรคขาดสารไอโอดีน และมีความรอบรู๎ที่จ้าเป็นตํอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่มุํงสูํเด็กมหาสารคาม 4.0 
ปี 2563 งบประมาณ 910,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 910,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 910,000 บาท 
รวม 2,730,000 บาท 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
ส้านักงานสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม, 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม, วิทยาลัยสารพัดชํางมหาสารคาม, 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม,ส้านักงานเหลํากาชาดจังหวัด
มหาสารคาม และเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
  
 
 
    งบประมาณ 
 
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

     หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

กิจกรรมที่ 4 สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม
ได๎รับความรู๎และขําวสารที่เพียงพอ เพ่ือให๎เกิดความตระหนัก        
และมีความรอบรู๎ที่จ้าเป็นตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มุํงสูํ เด็ก
มหาสารคาม 4.0 
ปี 2563 งบประมาณ 2,500,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 2,500,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 2,500,000 บาท  
รวม 7,500,000 บาท 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม  

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 ปี 
9.  งบประมาณ  16,747,200 บาท 
10. ผลผลิต (output) 
 

1. มีไอโอดีนผํานเกณฑ์มาตรฐาน 
2. มีการใช๎ไอโอนควบคุมในพ้ืนที่จังหวัด 
3. หญิงวัยเจริญพันธุ์ได๎รับความรู๎ในการบริโภคเกลือที่มีสารไอโอดีน 
4. เด็กได๎รับความรู๎ในการบริโภคเกลือที่มีสารไอโอดี 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 

เด็กมหาสารคาม ดี เกํง มีสุข มีระดับสติปัญญาที่ดีขึ้น  (IQ) 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สํงเสริมและพัฒนาจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสูํการเป็นศูนย์กลาง 

                      บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนงานที ่1 บูรณาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ การวิจัย และการสร๎างองค์ความรู๎ทั้งระบบ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาท้ังระบบเพ่ือความยั่งยืน 
2. ความส าคัญของโครงการ 
    หลักการและเหตุผล 

     ด๎วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด๎านการพัฒนาและ
เสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนาคนทุกมิติและ
ทุกชํวงวัย เ พ่ือให๎คนเป็นคนเกํง คนดี  คนมีคุณภาพ เชํนเดียวกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์มีเปูาหมาย
ในการพัฒนาคนให๎คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ โดยคนไทย
สํวนใหญํต๎องมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
คนในสังคมไทยทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ และความสามารถเพ่ิมขึ้น              
คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และสถาบันทาง
สังคมมีความเข๎มแข็งและมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน 
สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

จังหวัดมหาสารคามมีวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดประการหนึ่ง คือ             
การพัฒนาจังหวัดให๎เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม  
ซึ่งการจะพัฒนาจังหวัดให๎เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาจ้าเป็นที่
จะต๎องวางรากฐานการศึกษาเรียนรู๎ภายในจังหวัดให๎มั่นคงซึ่งจังหวัด
มหาสารคามมีเปูาหมายที่จะพัฒนาคนทุกชํวงวัยตั้งแตํอยูํในครรภ์มารดา
จนถึงวัยชรา ผํานระบบการศึกษาและกลไกความรํวมมือจากทุกภาคสํวน 
นอกจากนี้ จังหวัดมหาสารคามยังได๎ก้าหนดทิศทางการพัฒนาคนผําน
ระบบการศึกษาโดยมีเปูาหมายการพัฒนา 3 สํวนควบคูํกันไป คือ               
การพัฒนาผู๎เรียน การพัฒนาครู/อาจารย์ และการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ แตํในท๎ายที่สุดผลลัพธ์สุดท๎ายของการพัฒนาจะต๎องบังเกิดผลแกํ
ผู๎เรียนเป็นส้าคัญ คือ ผู๎เรียนในจังหวัดมหาสารคามจะต๎องมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี มีความเป็น
เลิศด๎าน IQ EQ MQ และมีชีวิตที่ดีตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่เน๎นพัฒนาคนทุกมิติ ทั้งด๎าน
สติปัญญา ด๎านคุณธรรมจริยธรรม และด๎านสุขภาพ เป็นต๎น 
     เพ่ือให๎การพัฒนาจังหวัดในมิติของการพัฒนาคนบรรลุตามเปูาหมายที่
วางไว๎ จึงได๎จัดท้า “โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทั้งระบบ

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 



๑๒๐ 
 

เพ่ือความยั่งยืน” ขึ้น ประกอบด๎วย 9 กิจกรรมหลัก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชํวย
สํงเสริมการยกระดับสติปัญญาของผู๎เรียน การสํงเสริมสุขภาพด๎านรํางกาย
และจิตใจ การสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การยกระดับทักษะด๎าน IT และ
ดิจิทัลเพ่ือให๎ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และสอด
รับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงการสํงเสริมให๎สถาบันครอบครัว
เข๎ามาขับเคลื่อนและมีสํวนรํวมในการพัฒนาคนมากข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสํงเสริมผู๎เรียนในจังหวัดให๎ได๎รับการพัฒนาทุกด๎าน คือ ด๎าน
รํางกาย  
ด๎านสติปัญญา ด๎านอารมณ์ และด๎านคุณธรรม/จริยธรรม 

2. เพื่อสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนในจังหวัดให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึน 

3. เพื่อสํงเสริม พัฒนาผู๎เรียนและครูในจังหวัดให๎มีทักษะด๎าน IT ก๎าว
ทันเทคโนโลยี และมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 

4. เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎ประชากรทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทาง
การศึกษา อยํางเทําเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม 

5. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎สถาบันครอบครัวเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การพัฒนาคนในจังหวัด 

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

ร๎อยละความส้าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในกลุํมเปูาหมายที่ก้าหนด 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดมหาสารคาม 
6.  กิจกรรมหลัก 1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของ

สถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคามด๎วยกระบวนการ SARAKHAM Model 
2. เด็กจังหวัดมหาสารคาม “รวมพลังฟิต พิชิต NT, O-Net” 
3. คํายสํงเสริมและพัฒนาการเป็นคนอารมณ์ดี  มีคุณธรรม น้า

ความสุขสูํชีวิต  ครอบครัว และสังคม 
4. การสํงเสริม และพัฒนาความสามารถด๎านดนตรีของนักเรียนใน

จังหวัดมหาสารคามด๎วยเครือขํายความรํวมมือ 
5. การพัฒนาการกีฬานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน มุํงสูํเมืองแหํง

สุขภาพของจังหวัดมหาสารคาม 
6. การให๎การศึกษาผู๎ปกครองเพ่ือเสริมสร๎างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

จังหวัดมหาสารคาม 
7. กลไกบูรณาการและสํงเสริมเครือขํายเมืองแหํงการเรียนรู๎เพื่อเด็ก

และเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม 
8. การศึกษาเมืองตักสิลานคร Thailand 4.0   
9. การยกระดับกระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียนสูํการพัฒนานวัตกรรม 

เชิงเทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ 
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6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
  
 
     
    ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาใน
จังหวัดมหาสารคามด๎วยกระบวนการ SARAKHAM Model   
ปี 2563 งบประมาณ 523,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 523,000 บาท  
ปี 2565 งบประมาณ 523,000 บาท 
รวม 1,569,000 บาท 
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
กศน.,อาชีวะ,สถานศึกษาเอกชน,สพท. 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

เด็กจังหวัดมหาสารคาม “รวมพลังฟิต  พิชิต NT, O-Net” 
ปี 2563 งบประมาณ  5,000,000  บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  5,000,000  บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  5,000,000  บาท 
รวม 15,000,000 บาท 
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
หนํวยงานทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

 งบประมาณ 
  
   
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

     หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

คํายสํงเสริมและพัฒนาการเป็นคนอารมณ์ดี  มีคุณธรรม น้าความสุขสูํชีวิต  
ครอบครัว และสังคม 
ปี 2563 งบประมาณ  9,167,200 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  9,167,200 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  9,167,200 บาท 
รวม 27,501,600 บาท 
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
หนํวยงานทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 

 งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

     หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

การสํงเสริมและพัฒนาความสามารถด๎านดนตรีของนักเรียนในจังหวัด
มหาสารคามด๎วยเครือขํายความรํวมมือ 
ปี 2563 งบประมาณ  1,000,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  1,000,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  1,000,000 บาท 
รวม 3,000,000 บาท 
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
หนํวยงานทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 

 งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

     หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

การพัฒนาการกีฬานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน มุํงสูํเมืองแหํงสุขภาพ
ของจังหวัดมหาสารคาม 
ปี 2563 งบประมาณ  ๖๑๒,๐๐๐  บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  ๖๑๒,๐๐๐  บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  ๖๑๒,๐๐๐  บาท 
รวม 1,836,000 บาท 
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
หนํวยงานทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
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6.6  กิจกรรมหลักที่ 6 
 

  งบประมาณ 
  
  
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

     หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

การให๎การศึกษาผู๎ปกครองเพ่ือเสริมสร๎างพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัด
มหาสารคาม 
ปี 2563 งบประมาณ  3,638,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  3,638,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  3,638,000 บาท 
รวม 10,914,000 บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หนํวยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด๎าน
การดูแลเด็กปฐมวัย และชุมชนท๎องถิ่น 

6.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
 

 งบประมาณ 
  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

     หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

กลไกบูรณาการและสํงเสริมเครือขํายเมืองแหํงการเรียนรู๎เพ่ือเด็กและ
เยาวชนจังหวัดมหาสารคาม 
ปี 2563 งบประมาณ  1,800,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  1,800,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  1,800,000 บาท 
รวม 5,400,000  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หนํวยงานทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และหนํวยงานที่ท้างานด๎าน
เด็กและเยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม 

6.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
 งบประมาณ 
  
 
 
   ผู๎รับผิดชอบ 

    หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

การศึกษาเมืองตักสิลานคร Thailand 4.0    
ปี 2563 งบประมาณ  6,071,600  บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  6,071,600  บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  6,071,600  บาท 
รวม 18,214,800 บาท 
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม กศน. และมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม 
หนํวยงานทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม หนํวยงานทุกภาคสํวน 

      6.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
 
           งบประมาณ 

  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

การยกระดับกระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียนสูํการพัฒนานวัตกรรม 
เชิงเทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ 
ปี 2563 งบประมาณ  ๑,๕๓๐,๓๐๐ บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  ๑,๕๓๐,๓๐๐ บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  ๑,๕๓๐,๓๐๐ บาท 
รวม 4,590,900 บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
๒. โรงเรียน   
๓. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26   
๔. ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
๕. เทศบาลเมืองมหาสารคาม   
๖. องค์การบริหารสํวนจังหวัดมหาสารคาม 



๑๒๓ 
 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 ปี 
9.  งบประมาณ 88,026,300บาท 
10.  ผลผลิต (output) 1. ผู๎เรียนในจังหวัดมหาสารคามได๎รับการพัฒนาทุกด๎าน คือ ด๎านรํางกาย  

ด๎านสติปัญญา ด๎านอารมณ์ และด๎านคุณธรรม/จริยธรรม 
2. ผู๎เรียนในจังหวัดมหาสารคามมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
3. ผู๎เรียนและครูในจังหวัดมหาสารคามมีทักษะด๎าน IT ก๎าวทันเทคโนโลยี 
และมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
4. ประชากรทุกชํวงวัยในจังหวัดมหาสารคามได๎รับโอกาสทางการศึกษา 
อยํางเทําเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม 
5. สถาบันครอบครัวได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาคนในจังหวัด
มหาสารคาม 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ผู๎เรียนและประชากรทุกชํวงวัยในจังหวัดมหาสารคามมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี มีความเป็นเลิศ ด๎าน 
IQ EQ MQ มีชีวิตที่ดีตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ภูมิค๎ุมกันตํอการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สํงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเป็นศูนย์กลาง 
                                 บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนงานที่ 1 บูรณาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ การวิจัย และการสร๎างองค์ความรู๎ทั้งระบบ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแบบ  

Active Learning    
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส้าคัญในการก๎าวเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน ประกอบกับปัจจุบันประชากรโลกใช๎ภาษาอังกฤษเป็น
หลักในการสื่อสารมากขึ้น ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงรํวมมือกับ
หนํวยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนเครือขํายด๎านความรํวมมือสอน
ภาษาตํางประเทศ เพ่ือเป็นการสํง เสริม สนับสนุนให๎คนไทยใช๎
ภาษาอังกฤษอยํางกว๎างขวาง มีความกล๎าและสร๎างความคุ๎นเคยในการใช๎
ภาษาอังกฤษ กํอให๎เกิดการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู๎แบบไร๎พรหมแดน 
รวมถึงสามารถสร๎างศักยภาพ ความพร๎อมของประชาชนในการก๎าวสูํการ
เป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความรอบรู๎และมั่นใจ 
       การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน                  
และหนํวยงานในสังกัดส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม              
พบวํา  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูใช๎เทคนิควิธีการ
สอน สื่อ นวัตกรรม ยังไมํหลากหลาย ไมํสนองตอบความสนใจ 
ความสามารถของผู๎ เรียน ครูขาดการน้าสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัย            
ที่สามารถพัฒนาศักยภาพด๎านภาษาอังกฤษของผู๎เรียนมาใช๎ในห๎องเรียน 
สํ งผลให๎การจัดกิจกรรมไมํสอดคล๎องกับจุด เน๎นของส้ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลจากการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ  พบวํา ปัญหาที่ส้าคัญเป็นปัญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพของครูผู๎สอน  โดยมีสาเหตุใหญํๆ  คือ ครูที่จบเอกภาษาอังกฤษ
มีน๎อยไมํครบทุกโรงเรียน ครูไมํได๎ผํานการอบรมการสอนภาษาอังกฤษ  
แตํมีความจ้าเป็นต๎องสอนภาษาอังกฤษ  หรือครูที่ได๎รับการอบรมมาแล๎ว  
แตํไมํได๎น้าความรู๎ที่ได๎จากการฝึกอบรมไปใช๎ท้าให๎การจัดการเรียนการ
สอนไมํสามารถพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนได๎ตามเปูาหมายที่หลักสูตรก้าหนด
ไว๎ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีนโยบายที่จะพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเปู าหมายความส้าเร็จ เพ่ือให๎ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู๎ เรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ  ควบคูํกับการพัฒนาให๎นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตส้านึก

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 



๑๒๕ 
 

ความเป็นไทย จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning                     
โดยส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จะสนับสนุนการ
ด้าเนินงานและนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงาน เพ่ือให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 จากความส้าคัญดังกลําว  ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม จึงได๎จัดท้าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแบบ Active  Learning    

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาครูผู๎สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  6  ให๎สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแบบ 
Active  Learning  
2. เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย - ม.6  
ทุกคน   
3.  เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้นให๎มีความสามารถด๎านภาษาอังกฤษ
ทั้ง 4 ทักษะ 
4.  เพ่ือพัฒนาครูแกนน้าภาษาอังกฤษ  แตํละเขตพ้ืนที่  และระดับ
จังหวัดให๎ได๎รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ 
Active Learning  สูํการเป็น Best  Practice  ด๎วยกระบวนการวิจัย
และพัฒนา 
 5. จัดแขํงขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6   
6. เพ่ือพัฒนาระบบ  และกระบวนการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล 
7. เพ่ือคัดเลือก  Best  Practice  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และน้าเสนอ
ผลการด้าเนินงานตามโครงการ   
8. เพ่ือจัดท้าเอกสารสรุปแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของจังหวัด
มหาสารคาม  เผยแพรํ   Best  Practice  เทคนิคและวิธีการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแบบ Active  Learning     
9. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  สรุปและเผยแพรํผลการด้าเนินงาน   

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. ร๎อยละ  100  ของครูผู๎สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6  ที่จัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารแบบ Active  Learning  และมี  Best  Practice   
2. ร๎อยละ  100  ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ม.6  ได๎รับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ   
3. ร๎อยละ  100  ของนักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถด๎านทักษะ
ภาษาอังกฤษในการแขํงขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับที่สูงขึ้น 
4. ร๎อยละ  100  ของครูแกนน้าภาษาอังกฤษ  แตํละเขตพ้ืนที่ ได๎รับ
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
แบบ Active  Learning  และพัฒนาสูํการเป็น Best  Practice  ด๎วย
กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
5. ร๎อยละ  100  ของสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดมหาสารคามได๎รับการ



๑๒๖ 
 

นิเทศ  มีการพัฒนาระบบ  และกระบวนการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล 
ทั้งในระดับจังหวัด  เขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษา 
6. ร๎อยละ  100  ของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เขตพ้ืนที่การศึกษา  
สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีการคัดเลือก  Best  Practice  
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และน้าเสนอผลการด้าเนินงานตามโครงการ   
7. ร๎อยละ  100  ของหนํวยงาน  และสานศึกษาท่ีเกี่ยวข๎อง มีการ
จัดท้าเอกสารสรุปแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแบบ 
Active  Learning  ของจังหวัดมหาสารคาม  เผยแพรํ  Best  Practice  
เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแบบ 
Active  Learning  สรุปและเผยแพรํผลการด้าเนินงาน   

5.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดมหาสารคาม 
6.  กิจกรรมหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    งบประมาณ 
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 
    หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

1. พัฒนาศึกษานิเทศก์  ครู  ที่เป็นแกนน้า  ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
และมีความตระหนักในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
แบบ Active  Learning ด๎วยกระบวนการ PLC 

2. พัฒนาเทคนิคและกระบวนการนิเทศ และสร๎างเครื่องมือนิเทศ 
ติดตาม  การด้าเนินงานตามโครงการ 

3. พัฒนาครูผู๎สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  6  ให๎สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารแบบ Active  Learning  และพัฒนาสูํการเป็น Best  Practice  
ด๎วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
แบบ Active  Learning ของครูผู๎สอนทุกชั้นทุกระดับด๎วยกระบวนการ 
PLC 

4.จัดการแขํงขันทักษะภาษาอังกฤษ /จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
5.คัดเลือก Best  Practice 
6.สรุป ถอดบทเรียน จัดท้าเป็นนวัตกรรมระดับจังหวัด 
7.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  เสวนาวิชาการ จัดแสดงผลงานที่เป็น 

Best  Practice มอบรางวัล  ประกาศเกียรติคุณ  นักเรียน  ครู  
ศึกษานิเทศก์ ผู๎บริหาร ที่มีผลงานดีเดํน 

8. สรุปผลการด้าเนินงาน  เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ 
ปี 2563 งบประมาณ 11,198,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 11,198,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 11,198,000 บาท 
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกแหลํง 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 ปี 
9.  งบประมาณ 33,594,000 บาท 
10.  ผลผลิต (output) 1. ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6           



๑๒๗ 
 

จัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแบบ Active  
Learning  และพัฒนาสูํการเป็น Best  Practice  ด๎วยกระบวนการวิจัย
และพัฒนา   
2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ม.6 ได๎รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   
3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถด๎านทักษะภาษาอังกฤษในการ
แขํงขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับที่สูงขึ้น 
4. ครูแกนน้ าภาษาอังกฤษ  แตํละเขต พ้ืนที่  ได๎ รับการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแบบ 
Active Learning และพัฒนาสูํการเป็น Best Practice ด๎วย
กระบวนการวิจัยและพัฒนา   
5. สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดมหาสารคามได๎รับการนิเทศ  มีการพัฒนา
ระบบ  และกระบวนการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล ทั้งในระดับจังหวัด  
เขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษา 
6. ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษาและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  มีการคัดเลือก  Best  Practice จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และน้าเสนอผลการด้าเนินงานตามโครงการ   
7. หนํวยงาน และสถานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง มีการจัดท้าเอกสารสรุปแนว
ทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของจังหวัดมหาสารคาม เผยแพรํ Best  
Practice  เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารแบบ Active  Learning  สรุปและเผยแพรํผลการด้าเนินงาน   

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 
 

1. เด็กมีความสามารถด๎านภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 
2. นักเรียนใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพและมี
คะแนนผลการทดสอบ O-NET  สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สํงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการ 
                                   ทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แผนงานที่ 2 สํงเสริมการบริการทางวิชาการ วิชาชีพ และศิลปวัฒนธรรมสูํชุมชน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพสร๎างมูลคําจากวิชาการสูํชุมชน 
2. ความส าคัญของโครงการ  
   หลักการและเหตุผล 

      ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน มีการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน
แนวคิด ๓ ประการ ได๎แกํ  

(๑) “ตํอยอดอดีต”โดยมองกลับไปที่รากเหง๎าทางเศรษฐกิจ 
อัตลั กษณ์  วัฒนธรรม ประเพ ณี  วิ ถี ชี วิ ตและจุ ด เดํนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย  
      (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสูํอนาคต ผํานการพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐานของประเทศในมิติตํางๆ ทั้งโครงขํายระบบ
คมนาคมและขนสํง โครงสร๎างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และดิจิทัล  
      (๓) “สร๎างคุณคําใหมํในอนาคต” ด๎วยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู๎ประกอบการ พัฒนาคนรุํนใหมํรวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ               
เ พ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการตํอยอดอดีตและ
ปรับปัจจุบัน พร๎อมทั้งการสํงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให๎
ประเทศไทยสามารถสร๎างฐานรายได๎และการจ๎างงานใหมํ              
ขยายโอกาสทางการค๎า และการลงทุนในเวทีโลกควบคูํไปกับการ
ยกระดับรายได๎และการกินดีอยูํดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้น
กลางและลดความเหลื่อมล้้าของคนในประเทศได๎ในคราวเดียวกัน   
       ดั งนั้ น  เ พ่ื อ ให๎ ทั นตํ อ คว ามก๎ า วหน๎ า ของวิ ทย ากา ร           
สร๎างความสามารถในการแขํงขัน สํงเสริมการใช๎ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่สํ งผลให๎ผู๎ที่จบการศึกษามีความรู๎และทักษะที่
สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 

จังหวัดมหาสารคามจึงมีการพัฒนาหลักสูตร “การท้านาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎วยกระบวนการ STEM 
Education สูํธุรกิจค๎าปลีก ในยุคศตวรรษที่ ๒๑”ซึ่งหลักสูตร
ดังกลําวได๎มีการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ซึมซับและเกิดเจตคติที่ดีตํออาชีพ

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 



๑๒๙ 
 

เกษตรกรรมการท้านา และน้าหลักการของ STEM Education  
ซึ่งได๎แกํศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ มาบูรณาการ ประยุกต์ ในเรื่องของการท้านา เพ่ือสํง
ให๎การท้านาเกิดคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และที่ส้าคัญสามารถตอบโจทย์
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการ
สร๎างความสามารถในการแขํงขัน ได๎ทุกประการ และสมารถสนอง
ยกระดับพัฒนาให๎บรรลุตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๕๘๐ เพ่ือให๎
คนในจังหวัดได๎รับการพัฒนาเป็นพลเมืองและพลโลกที่มีคุณภาพ
ในอนาคต ดังนั้น จึงควรจัดการเรียนการสอนควบคูํกับการ
เสริมสร๎างทักษะและประสบการณ์อาชีพให๎กับนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป เพ่ือพัฒนาไปสูํสังคมคุณภาพได๎อยํางมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรตํอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และน้าไปใช๎ตามบริบทของพ้ืนที่ 

2. เพื่อให๎หนํวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม  
มีนวัตกรรมด๎านเทคโนโลยีบูรณาการการท้านา 

3. เพื่อเสริมสร๎างและพัฒนาประชากรวัยเรียนเป็นไปความ
ต๎องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาทักษะชีวิตตามบริบทของ
พ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามซึมซับคุณคําการน๎อมน้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในวิถีชีวิต 

4. เพ่ือจัดท้าข๎อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓          
ทุกสังกัดรายบุคคล ในการทราบความถนัด ความสามารถพิเศษ 
ผลการเรียน ทักษะชีวิต ครอบครัว ความสนใจในการศึกษาตํอและ
ประกอบอาชีพ  

5. สร๎างความเข๎าใจและสร๎างประสบการณ์อาชีพให๎กับ
นักเรียน/นักศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งภาคีเครือขําย
ความรํวมมือตํางๆ และสนับสนุนให๎นักเรียนอยํางมีเปูาหมายตรง
ตามความถนัด 

6. เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือ การซํอมบ้ารุงและเสริมสร๎าง
ประสบการณ์ด๎านการบริหารจัดการแกํชุมชน 

7. เพ่ือให๎ค้าแนะน้าถํายทอดความรู๎ให๎แกํนักเรียน/นักศึกษา/
ประชาชน ให๎รู๎วิธีการใช๎การดูแล รักษาซํอมบ้ารุงเครื่องมืออุปกรณ์
การประกอบอาชีพและเครื่องใช๎ในครัวเรือน เพ่ือลดรายจํายโดย
การยืดอายุการใช๎งานของเครื่องมือ 

8. เพ่ือสร๎างองค์ความรู๎และแนวทางการประกอบอาชีพด๎าน
การประกอบธุรกิจสํวนตัวด๎านการซํอมบ้ารุง เกษตรกรแนวใหมํ 
และการค๎าขายปลีก ธุรกิจขนาดยํอย เพ่ือตํอยอดในอนาคต 

 



๑๓๐ 
 

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. ร๎อยละของประชากรวัยเรียน มีกระบวนการคิดอยํางมี
เหตุผล ซึมซับคุณคําการน๎อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช๎ในวิถีชีวิตเพ่ิมขึ้น 

2. จ้านวนหนํวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม รํวมพัฒนาหลักสูตรตํอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และน้าไปใช๎ตามบริบทของ
พ้ืนที่ได๎ 

3. จ้านวนหนํวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
มหาสารคาม  
มีนวัตกรรมด๎านเทคโนโลยีบูรณาการการท้านา  

4. ร๎อยละของประชากรวัยเรียนได๎พัฒนาทักษะชีวิตเป็นไป
ความต๎องการของตลาดแรงงาน  

5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของจังหวัดมหาสารคาม 
ทุกคน ทุกสังกัด ได๎รับทราบทรรศนะมุมมอง และทักษะด๎านอาชีพ
ในสถานประกอบการ (Industry or company) หนํวยงาน แหลํง
งาน (Work Place) รวมถึงศูนย์การเรียนรู๎ด๎านอาชีพ และการ
สร๎างความเข๎าใจเสริมสร๎างประสบการณ์อาชีพให๎กับนักเรียน 

6. จ้านวนนักเรียน ชั้น ม. ๓ อยํางน๎อย ๖๕๐ คน เข๎ารํวม
การฝึกประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ในสถาน
ประกอบการ 

7. บริการฝึกอบรมวิชาชีพทางชํางให๎กับนักเรียน/นักศึกษา/
ประชาชนที่สนใจ อยํางน๎อยจ้านวน ๒ หลักสูตร 

8. บริการตรวจสอบเครื่องยนต์ เครื่องใช๎ไฟฟูา 
เครื่องปรับอากาศ อยํางน๎อยจ้านวน ๑,๓๐๐ ชิ้น 

9. ฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรแนวใหมํให๎กับ นักเรียน/
นักศึกษาทุกสังกัด และประชาชนที่สนใจ อยํางน๎อย ๔๐๐ คนใน 
๑๓ อ้าเภอ 

10. อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให๎กับ นักเรียน/นักศึกษาทุกสังกัด และประชาชนที่สนใจ 
๔ รุํน ๆ ละ ๑๐๐ คน 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  หนํวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
6.  กิจกรรมหลัก 1. การท้านาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎วย

กระบวนการ STEM Education สูํธุรกิจค๎าปลีก ในยุคศตวรรษที่ 
๒๑  

2. การเสริมสร๎างทักษะอาชีพ เพื่อเตรียมความพร๎อมเด็ก
มหาสารคามสูํการเป็นผู๎ประกอบการรุํนเยาว์ 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 

การท้านาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎วยกระบวนการ 
STEM Education สูํธุรกิจค๎าปลีก ในยุคศตวรรษที่ ๒๑  
ปี 2563 งบประมาณ  3,877,200 บาท 



๑๓๑ 
 

  
 
 
    ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 

ปี 2564 งบประมาณ  3,877,200 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  3,877,200 บาท 
รวม 11,631,600 บาท 
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
กศน. และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หนํวยงานทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 

 งบประมาณ 
  
 
 
   ผู๎รับผิดชอบ 

    หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

การเสริมสร๎างทักษะอาชีพ เพ่ือเตรียมความพร๎อมเด็กมหาสารคาม
สูํการเป็นผู๎ประกอบการรุํนเยาว์ 
ปี 2563 งบประมาณ  2,767,800  บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  2,767,800  บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  2,767,800  บาท 
รวม 8,303,400 บาท 
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
หนํวยงานทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 ปี 
9.  งบประมาณ 19,935,000บาท 
10.  ผลผลิต (output) 1. ประชากรวัยเรียน ตระหนักรู๎ เข๎าใจ และมีกระบวนการ

คิดอยํางมีเหตุผล ซึมซับคุณคําการน๎อมน้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในวิถีชีวิตอยํางมีคุณภาพ 

2. หนํวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม 
มีนวัตกรรมด๎านเทคโนโลยีบูรณาการอยํางมีคุณภาพ 

3. ประชากรวัยเรียน ได๎เสริมสร๎างและพัฒนาประชากรวัย
เรียนเป็นไปความต๎องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาทักษะชีวิต
ตามบริบทของพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 

4. สถานประกอบการและนักเรียนกลุํมเปูาหมายจ้านวน 
๖๕๐ คน  
เข๎ารํวมกิจกรรมตามโครงการ ๑๐๐ % 

5. นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนที่สนใจ ได๎รับการฝึกวิชาชีพ 
ให๎บริการตรวจสอบเครื่องยนต์ เครื่องใช๎ไฟฟูา เครื่องปรับอากาศ  
7. ฝึกอาชีพเกษตรกรแนวใหมํในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม จ้านวน 
๑๓ อ้าเภอ 

6. เกษตรกรมีความรู๎ความเข๎าใจด๎านอาชีพเกษตรตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ้านวน ๔๐๐ คน 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ประชากรวัยเรียนมีทักษะด๎านอาชีพ ทักษะชีวิตตามบริบทพ้ืนที่ มี
ทักษะการบริการวิชาการและวิชาชีพสูํชุมชน และด้าเนินชีวติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 



๑๓๒ 
 

 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : สํงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการ 
    ทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนงานที่ 3 พัฒนาเครือขํายสถาบันการศึกษา เพ่ือน้าไปสูํการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษา 
    ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ สํงเสริมเครือขํายการศึกษา มุํงสูํความเป็น Mahasarakham Center 
2. ความส าคัญของโครงการ     
    หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได๎ก้าหนดเปูาหมายในการพัฒนาประเทศไทย
ให๎เป็นประเทศที่มีความมั่นคง การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน             
การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและ
เทําเทียมกันทางสังคม การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ประกอบกับแผนการศึกษาชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560- 2575 มีเปูาหมาย
มุํงพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
      การผลิตและพัฒนาก้าลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร๎างขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย 
และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเทําเทียมทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การพัฒนาระบบประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการ และแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ก้าหนด
เปูาหมายในการพัฒนาคือ ความมั่นคง การตํางประเทศเพ่ือนบ๎านและ
ภูมิภาค การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจ และแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วิจัยและนวัตกรรม การสร๎างความเป็นธรรม ลดความเลื่อมล้้าในสังคม           
การพัฒนาภูมิภาค เมืองและพ้ืนที่ พิ เศษ การเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน การเพ่ิมประสิทธิภาพ และธรรมาภิ
บาลภาครัฐ การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ทั้งนี้เพ่ือให๎
คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมี คุณภาพ
ด้ารงชีวิตอยํางเป็นสุข สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21   
       ดังนั้น การสํงเสริมเครือขํายการศึกษา จึงมีสํวนส้าคัญในการเป็น
ศูนย์กลางในการสร๎างความสามารถในการแขํงขันทางการศึกษา           
และพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพคนไทยทุกคนให๎ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง
และเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางได๎มีคุณภาพ เป็นการสร๎างเสริมการมีสํวนรํวม
ทางการศึกษาจากทุกภาคสํวน เกิดการระดมทรัพยากร บุคลากร 
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งบประมาณ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ รวมถึงความรํวมมือทางวิชาการ 
      จังหวัดมหาสารคามจึงจ้าเป็นต๎องมีการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ
ทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือแสดงผลงานทางวิชาการให๎เป็น
ที่ประจักษ์และได๎รับการยอมรับ และเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
จังหวัดให๎สาธารณชนได๎รับทราบ  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให๎ทุกภาคสํวนเกิดความตระหนัก
และให๎ความรํวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด
มหาสารคามอยํางจริงจัง 

2. เพื่อจัดงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาตักสิลานคร เผยแพรํการ
ด้าเนินงานด๎านการศึกษาท่ีเป็น  Best  Practice  ของจังหวัดและ
หนํวยงานตํางๆ 

3. เพื่อจัดเวทีสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลการด้าเนินงานด๎าน
การจัดการศึกษาและวัฒนาธรรมของจังหวัดมหาสารคามเพ่ือให๎เป็นที่รู๎จัก
อยํางกว๎างขวางตํอสาธารณชน 

4. เพ่ือประเมินผลการด้าเนินงานด๎านการจัดการศึกของจังหวัด
มหาสารคาม 

5. เพ่ือประเมินผลการจัดงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาตักสิลานคร 
6. เพื่อปลูกฝังจิตส้านึกความเป็นไทยให๎เด็กและเยาวชน ตระหนักถึง

ความส้าคัญของการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
7. เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด๎านดนตรี นาฏศิลป์ไทย และพ้ืนบ๎าน

ให๎แกํเด็กและเยาวชน 
8. เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํสถานศึกษาในการสํงเสริมการเรียนรู๎

ในด๎านดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพ้ืนบ๎าน 
9. เพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎แสดงออกเชิงสร๎างสรรค์ในการถํายทอด

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านสูํประชาชนในท๎องถิ่น 
10. เพ่ือให๎สถานศึกษาได๎แสดงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองและจ้าหนําย

ในงานการแสดงพ้ืนบ๎าน “น้าความเป็นไทยสูํใจประชาชน” 
11. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแสดงพ้ืนบ๎านอีสาน 

รํวมกับการแสดงนานาชาติของประเทศเพ่ือนบ๎านในระดับอาเซียน 
4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

เผยแพรํผลงานวิชาการทางการศึกษาและกิจกรรมสร๎างสรรค์ของนักเรียน
นักศึกษาได๎รับการเผยแพรํไมํน๎อยกวํา 50 กิจกรรม 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดมหาสารคาม 
6.  กิจกรรมหลัก 1. มหกรรมเปิดโลกการศึกษาตักสิลานคร  

2. มหกรรมการแสดงพ้ืนบ๎าน “น้าความเป็นไทยสูํใจประชาชน” 
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
  
 
 

มหกรรมเปิดโลกการศึกษาตักสิลานคร  
ปี 2563 งบประมาณ  3,500,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  3,500,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  3,500,000 บาท 
รวม 10,500,000 บาท 
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    ผู๎รับผิดชอบ 
 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
หนํวยงานทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
   
 
    
    ผู๎รับผิดชอบ 

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

มหกรรมการแสดงพ้ืนบ๎าน “น้าความเป็นไทยสูํใจประชาชน” 
ปี 2563 งบประมาณ  ๔68,๔๐๐ บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  ๔68,๔๐๐ บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  ๔68,๔๐๐ บาท 
รวม 1,405,200 บาท 
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
หนํวยงานทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 ปี 
9.  งบประมาณ 11,905,200 บาท 
10.  ผลผลิต (output) ผลงานด๎านวิชาการ กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได๎น้ามาเผยแพรํ

เปลี่ยนความรู๎ให๎เกิดประโยชน์แกํนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. หนํวยงานทางการศึกษาทุกภาคสํวนตระหนัก เข๎าใจ และรํวมมือ
กันในการพัฒนาการจัดการศึกษา เกิดเครือขํายความรํวมมือในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

2. จังหวัดมหาสารคามเป็นศูนย์กลางเครือขํายการศึกษาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

 
        การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด :  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูํสังคมรู๎รักสามัคคี เทิดทูนสถาบัน 
                                    ของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 

แผนงานที่ 1 สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการสํงเสริมความเข๎มแข็งให๎ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

2. ความส าคัญของโครงการ      
    หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2580)  ด๎านที่  4 คือ        
การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 –
2565)ได๎ก้าหนดยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้้าในสังคมเป็น ๑ ใน ๑๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนฯ 
และรัฐบาลได๎ก้าหนดนโยบายการบริหารราชการแผํนดิน จ้านวน 
11 ด๎านซึ่งมีนโยบายด๎านการลดความเหลื่อมล้้าของสังคมและการ
สร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการของรัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายส้าคัญที่มุํงหวัง
แก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับปากท๎องของประชาชนในระดับฐานรากซึ่งเป็น
คนสํวนใหญํของประเทศ สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
มหาสารคามปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ด๎านที่ 4 ซึ่งก้าหนดให๎        
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูํสังคมรู๎รักสามัคคี เทิดทูน
สถาบันของชาติเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โดยให๎มีการสํงเสริมการมี
สํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมุํงหวังให๎ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีความสุข 
      จังหวัดมหาสารคาม ได๎สํงเสริมการพัฒนาหมูํบ๎านตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเกณฑ์ในการสร๎างและพัฒนา
หมูํบ๎าน / ชุมชนให๎เป็น “หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ”         
ใน 3 ระดับ ได๎แกํ ๑. ระดับ “พออยูํ พอกิน” 2.ระดับ “อยูํดี กินดี” 
และ 3. ระดับ “มั่งมี ศรีสุข”ตลอดจนได๎ด้าเนินการขับเคลื่อนงาน
ด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด โดยใช๎กลไกของกองทุน
แมํของแผํนดินมาอยํางตํอเนื่อง มีหมูํบ๎าน / ชุมชนกองทุนแมํของ
แผํนดิน จ้านวน 325 หมูํบ๎าน / ชุมชน (ข๎อมูลปี 2561) จากการ
ประเมินสถานะเพ่ือการพัฒนาหมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดิน              
(การตรวจสุขภาพกองทุนแมํของแผํนดิน) ผลปรากฏวํามีหลาย
หมูํบ๎านสามารถบริหารจัดการและด้าเนินการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดในหมูํบ๎าน / ชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และมีอีก
หลายหมูํบ๎านที่เป็นหมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดิน แตํยังมีการแพรํ
ระบาดของยาเสพติดอยํางตํอเนื่อง ซึ่งสํวนหนึ่งเกิดจากการขาด
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ความรู๎ความเข๎าใจและความรํวมมือของคนในชุมชน 
       ในด๎านประชากรผู๎สูงอายุ จังหวัดมหาสารคามมีการประเมิน
ศักยภาพผู๎สูงอายุตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ้าวัน
(ADL) ปี 2561 จ้านวนคัดกรอง 123,519 คนร๎อยละ 90.03 
พบวํา มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น  ดังนั้นจึงต๎องมีการเตรียมความพร๎อมให๎
ผู๎สูงอายุมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงพาตนเองได๎               
โดยบูรณาการการด้าเนินงานรํวมกับภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน 
โดยเฉพาะองค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น รวมถึงครอบครัว และชุมชน 
เพ่ือท้าให๎เกิดระบบการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาวได๎อยํางเหมาะสมกับ
บริบทแตํละชุมชนโดยผู๎ สู งอายุกลุํ ม พ่ึง พิงมี  Care Manager               
เป็นผู๎จัดการระบบการดูแลผู๎สูงอายุ จัดท้า Care Plan รายบุคคล           
ให๎ Care Giver และทีมสหวิชาชีพ  ออกให๎บริการดูแลผู๎สูงอายุตาม 
Care Plan สํวนผู๎สูงอายุติดสังคม(Healthy Aging) มีโรงเรียน
ผู๎สูงอายุ ครอบคลุมทุกอ้าเภอ เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการรองรับ
ภาวะสังคมผู๎สูงอายุในสถานการณ์ปัจจุบัน  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร๎างหมูํบ๎านต๎นแบบในการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎สูํชุมชนเข๎มแข็ง 

2. เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแมํ
ของแผํนดินในการน๎อมน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎
ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

3. เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุกลุํมพ่ึงพิง(ติดบ๎าน ติดเตียง)ได๎รับการดูแลระยะ
ยาว โดยมีผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ (Care giver) ให๎การดูแลตามแผนการดูแล
ผู๎สูงอายุรายบุคคล (Care plan) ที่ผู๎จัดการการดูผู๎สูงอายุ (Care 
manager)  เป็นผู๎ก้าหนด  

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. ประชาชนในหมูํบ๎านมีการน๎อมน้าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช๎ในการด้าเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความสุข ร๎อยละ 80 

2. หมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดิน(หมูํบ๎านระดับ B และระดับ C)  
มีระดับการพัฒนาที่ดีข้ึน จ้านวน 199 กองทุน 

3. มี Care giver ที่ผํานการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมง กรม
อนามัย เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน (Care giver 1 คนตํอผู๎สูงอายุ
กลุํมพ่ึงพิง 5 คน)  จ้านวน 60 คน   

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดมหาสารคาม 
6. กิจกรรมหลัก 1. ลดความยากจน 

2. ลดพฤติกรรมเสี่ยงด๎านสุขภาพ 
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
      งบประมาณ 
 
 

ลดความยากจน 
ปี 2563 งบประมาณ 7,013,700 บาท  
ปี 2564 งบประมาณ 7,013,700 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 7,013,700 บาท 



๑๓๗ 
 

 
     ผู๎รับผิดชอบ 
     หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

รวม 21,041,100 บาท 
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
      งบประมาณ 
 
 
 
     ผู๎รับผิดชอบ 
     หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ลดพฤติกรรมเสี่ยงด๎านสุขภาพ 
ปี 2563 งบประมาณ 12,725,400 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 12,725,400 บาท  
ปี 2565 งบประมาณ 12,725,400 บาท 
รวม 38,176,200 บาท 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
- 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 ปี  
9. งบประมาณ 59,217,300 บาท 
10.  ผลผลิต (output) 1. หมูํบ๎านต๎นแบบในการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ สูํชุมชนเข๎มแข็ง 
2. หมูํบ๎านต๎นแบบรอบรู๎ด๎านสุขภาพ 

11. ผลที่คาดจะได้รับ 
(outcome) 

1. จ้านวนหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบเพ่ิมมากข้ึน 
2. ประชาชนทุกกลุํมวัยมีความรอบรู๎ด๎านสุขภาพที่เพียงพอ

น้าไปสูํการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะตนเองเฝูาระวังและจัดการกับความรู๎ด๎านสุข
ภาวะที่ไมํถูกต๎อง จนเกิดเป็นทักษะทางปัญญาและสังคมเป็นการ
เพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูํสังคมรู๎รักสามัคคี เทิดทูนสถาบัน 
                                  ของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 

แผนงานที ่2 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการสํงเสริมอาชีพ 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 1. รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได๎แถลง
นโยบายตํอสภาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 รัฐบาลมีนโยบาย
ตํางๆ 11 ด๎าน โดยได๎น้ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศวําด๎วย
ความเข๎า ใจ เข๎ าถึ ง  และพัฒนาตามแนวพระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเป็นส้าคัญ ใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งทรงเน๎นความพอดี พอสมแกํฐานะ ความมีเหตุมีผล 
และการมีภูมิคุ๎มกันมาเป็นแนวคิด นโยบายที่ 3 : นโยบายการลด
ความเหลื่อมล้้าของสังคมและการสร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการของรัฐ
ในระยะเฉพาะหน๎าจะเรํงสร๎างโอกาส อาชีพ และการมีรายได๎ที่
มั่นคงแกํผู๎ที่เข๎าสูํตลาดแรงงานโดยให๎แรงงานทั้งระบบมีโอกาส
เข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอยํางมี
มาตรฐาน ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการค๎ามนุษย์ด๎านแรงงาน 

 2. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติเน๎นการใช๎กลยุทธ์
การท้างานเชิงพ้ืนที่ (Area based approach) โดยสํงเสริม
สนับสนุนให๎หนํวยงาน หรือองค์กรในพ้ืนที่มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนงานรํวมกับสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบสูํ
การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
      ผลการส้ารวจสภาวะการท้างานของประชากรจังหวัด
มหาสารคามมีประชากรผู๎อยูํ ในวัยท้างาน อายุ 15 ปีขึ้นไป 
จ้านวน 667,958 คน  
      การมีงานท้า  ส้าหรับผู๎มีงานท้าจ้านวน 492,337 คน 
พบวําท้างานในภาคเกษตรกรรมจ้านวน 224,426 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 49.65 ของผู๎มีงานท้าทั้งหมด สํวนผู๎ท้างานนอกภาค
เกษตรกรรมมีจ้านวน 247,911 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.35 ของ
ผู๎มีงานท้าทั้งหมด 

อัตราการวํางงาน ซึ่งค้านวณจากผู๎วํางงานตํอผู๎อยูํในก้าลังแรงงาน
มีอัตราร๎อยละ 1.57 (7,828 คน) 

  แรงงานนอกระบบ ส้าหรับแรงงานนอกระบบ ข๎อมูลเบื้องต๎น      
ปี 2559 จากผลการศึกษาของส้านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 



๑๓๙ 
 

พบวําปัจจุบันผู๎มี งานท้าอยูํ ในแรงงานนอกระบบมีจ้านวน 
360,584 คน แรงงานนอกระบบเหลํานี้จะท้างาน ในภาคเกษตร
เป็นสํวนใหญํ 
 การขับเคลื่อนของจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือด้าเนินกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพแรงงานผู๎มีรายได๎น๎อย เพ่ือสร๎างงาน สร๎างอาชีพ เพ่ิม
รายได๎ ให๎กับกลุํมผู๎ยากจน ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎มีรายได๎น๎อย          
เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าของสังคมและการสร๎างโอกาสการเข๎าถึง
บริการของรัฐ และเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให๎มีทักษะ ความรู เข๎าสูํเกณฑ
มาตรฐานฝมือแรงงาน 

2. เพื่อเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบให๎มี
ทักษะฝีมือเพ่ิมข้ึน  

3. เพื่อให๎ผู๎มีรายได๎น๎อยมีความรู๎ความสามารถ และทักษะฝีมือ 
ทัศนคติที่ดี น้าไปใช๎ในการท้างานหรือประกอบอาชีพอิสระ 

4. เป้าหมายและตัวชี้วัด     กลุํมเปูาหมาย :  
1. นักศึกษา ที่อยูํระหวํางการศึกษาชั้นปีสุดท๎าย จ้านวน 200 คน 
2. ผู๎ยากจน ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎มีรายได๎น๎อย จ้านวน 200 คน 
3. จ้านวนแรงงานนอกระบบที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ (คน) 
ตัวชี้วัด : จ้านวนของแรงงานที่ผํานการพัฒนาฝีมือแรงงานไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 80 

5. พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดมหาสารคาม 
6. กิจกรรมหลัก 1. พัฒนาทักษะแรงงานรํวมกับสถานศึกษา 

2. พัฒนาศักยภาพแรงงานผู๎มีรายได๎น๎อย เพ่ือสร๎างงาน สร๎าง
อาชีพ เพ่ิมรายได ๎
3. สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบให๎มีรายได๎ที่
มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี  สูํสังคมเอ้ืออาทร และสมานฉันท์
มหาสารคาม 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
      งบประมาณ 
 
 
 
      ผู๎รับผิดชอบ 
      หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

พัฒนาทักษะแรงงานรํวมกับสถานศึกษา 
ปี 2563 งบประมาณ 856,000 บาท  
ปี 2564 งบประมาณ 856,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 856,000 บาท 
รวม 2,568,000 บาท 
ส้านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม   
- 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
        
      งบประมาณ 
 
 

พัฒนาศักยภาพแรงงานผู๎มีรายได๎น๎อย เพ่ือสร๎างงาน สร๎างอาชีพ  
เพ่ิมรายได ๎
ปี 2563 งบประมาณ 605,000 บาท  
ปี 2564 งบประมาณ 605,000 บาท 
ปี 2665 งบประมาณ 605,000 บาท 



๑๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
       ผู๎รับผิดชอบ 
       หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

รวม 1,815,000 บาท 
ส้านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม   
- 

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 
       งบประมาณ 
    
 
 
       ผู๎รับผิดชอบ 
       หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบให๎มีรายได๎ที่มั่นคง
และคุณภาพชีวิตที่ดี สูํสังคมเอ้ืออาทร และสมานฉันท์มหาสารคาม 
ปี 2563 งบประมาณ 1,22๔,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 2,448,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 2,448,000 บาท 
รวม 6,120,000 บาท 
ส้านักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามและ 
- 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม  
8. ระยะเวลาในการด าเนินการ 3 ปี 
9. งบประมาณ 10,503,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) พัฒนาศักยภาพแรงงานให๎มีทักษะ ความรู เข๎าสูํเกณฑมาตรฐานฝ

มือแรงงาน 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(Outcome) 
ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมสามารถน้าความรู๎ที่ได๎ไปประกอบอาชีพเพ่ิม
รายได๎ให๎แกํครัวเรือน 
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แบบ จ.๑-๑/กจ.๑-๑ 
(Project Brief รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูํสังคมรู๎รักสามัคคี  เทิดทูนสถาบันของชาติ  
       เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 

แผนงานที ่๓ เสริมสร๎างความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑.ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร๎างความมั่นคง 
๒.ความส าคัญของโครงการ  
   หลักการและเหตุผล 
 
 

 

   จากนโยบายของรัฐบาลในการจัดท้าแผนงบประมาณที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕80)ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแหํงชาติ             
(พ.ศ. ๒๔๕๘-๒๕๖๔) และนโยบายส้าคัญของรัฐบาลและแผนแมํบท
อ่ืนๆ ให๎ความส้าคัญกับสถาบัน พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ส้าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการ
ปกครองของไทย 
    ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคามได๎จัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยได๎น้าปัจจัยสภาพแวดล๎อม ได๎แกํ นโยบาย
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผํนดินยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕80) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาค
ต ะ วั น ออก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ต อน ก ล า ง  ( พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๑ -๒ ๕ ๖ ๔ )                      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ ยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ ในการพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจั งหวัด          
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ซึ่งประเทศไทยยังคงประสบสภาวะแวดล๎อม
และบริบทของการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ จึงจ้าเป็นต๎องมีการเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของเครือขํายในการเฝูาระวังด๎านความมั่นคง เพ่ือให๎ประเทศ
และจังหวัดมหาสารคาม พัฒนาสูํสังคมที่มีความสุขและอยูํรํวมกัน
อยํางยั่งยืน 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร๎างเครือขํายความรํวมมือ แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา
หมูํบ๎านชุมชนให๎เกิดความเข๎มแข็งและยั่งยืน ให๎มีความรู๎ความสามารถ
ด๎านกฎหมาย  

2. เพ่ือสร๎างความปรองดองสมานฉันท์ในพ้ืนที่และสร๎างความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยผํานกิจกรรมสามัคคีปรองดองและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปูองกัน และปราบปรามคดีอาชญากรรม และคดี
ยาเสพติด ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให๎ได๎ผลมากยิ่งขึ้น 
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4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

๑. ร๎อยละของกลุํมเปูาหมายที่เข๎ารํวมกิจกรรมสมานฉันท์ในพ้ืนที่  
๒. ร๎อยละของจ้านวนคดีอาชญากรรมท่ีจับกุมได๎ 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดมหาสารคาม 
6. กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร๎างความรู๎รักสามัคคี และจงรักภักดีตํอ 

                พระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมที่ ๒ ฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภท 
                 ส้ารอง กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน 
                 จังหวัดมหาสารคาม 
กิจกรรมที่ 3  อาสาสมัครแจ๎งขําวอาชญากรรมและยาเสพติด 
                  (ชุดอินทรีสตรีเหล็ก) 
กิจกรรมที่ 4 เครือขํายเยาวชนต๎นแบบเพื่อสร๎างความปรองดอง 
                 ลดความเสี่ยง และความเปราะบางในชุมชน 
กิจกรรมที่ 5 เสริมสร๎างความมั่นคง“เสียงตามสาย 
                 สํงถึงพ่ีน๎องเฮา” 
กิจกรรมที่ 6 เครือขํายพลังเยาวชน สํงเสริมสิทธิหน๎าที่ภายใต๎สังคม 
                 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
กิจกรรมที่ 7 การเพ่ิมศักยภาพผู๎น้าท๎องถิ่นด๎านการเมือง การปกครอง 
                 สูํสังคม รู๎รักสามัคคีเทิดทูลสถาบันของชาติสมาฉันท์ 
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาศักยภาพเครือขํายอ้านวยความ 
                 ยุตธิรรมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 
กิจกรรมที่ 9 เสริมสร๎างความรู๎ด๎านกฎหมายเพื่อลดความขัดแย๎ง 
                 ศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม 

6.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑  
       งบประมาณ 
       
 
       ผู๎รับผิดชอบ 
       หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

เสริมสร๎างความรู๎รักสามัคคี และจงรักภักดีตํอ พระมหากษัตริย์ 
ปี 2563 งบประมาณ 2,664,200 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 2,664,200 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 2,664,200 บาท  
รวม 7,992,600 บาท 
ที่ท้าการปกครองจังหวัดมหาสารคาม  
- 

6.๒ กิจกรรมหลักท่ี ๒  
 
       งบประมาณ 
        
        
 
       ผู๎รับผิดชอบ 
       หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทส้ารอง กอง
บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม 
ปี 2563 งบประมาณ  230,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  230,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  230,000 บาท 
รวม 690,000 บาท 
ที่ท้าการปกครองจังหวัดมหาสารคาม  
- 
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6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3  
       งบประมาณ       
       
 
 
       ผู๎รับผิดชอบ 
       หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

อาสาสมัครแจ๎งขําวอาชญากรรมและยาเสพติด (ชุดอินทรีสตรีเหล็ก) 
ปี 2563 งบประมาณ 488,200 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 488,200 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 488,200 บาท 
รวม 1,464,600 บาท 
ต้ารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม   
- 

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4  
 
       งบประมาณ       
        
 
 
      ผู๎รับผิดชอบ 
      หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

เครือขํายเยาวชนต๎นแบบเพื่อสร๎างความปรองดอง ลดความเสี่ยง และ
ความเปราะบางในชุมชน 
ปี 2563 งบประมาณ 2,897,300 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 2,897,300บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 2,897,300 บาท 
รวม 8,691,900 บาท  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

- 
6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5  
       งบประมาณ       
        
 
 
       ผู๎รับผิดชอบ 
       หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

เสริมสร๎างความมั่นคง“เสียงตามสาย สํงถึงพ่ีน๎องเฮา” 
ปี 2563 งบประมาณ 619,500 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 703,500 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 699,100 บาท 
รวม 2,022,100 บาท 
ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.6 กิจกรรมหลักท่ี 6  
 
       งบประมาณ       
         
 
 
       ผู๎รับผิดชอบ 
       หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

เครือขํายพลังเยาวชน สํงเสริมสิทธิหน๎าที่ภายใต๎สังคมประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ปี 2563 งบประมาณ  1,492,600 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ  1,492,600 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  1,492,600 บาท 
รวม 4,477,800 บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
- 

6.7 กิจกรรมหลักท่ี 7  
 
       งบประมาณ       
         
 
 
       ผู๎รับผิดชอบ 
       หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

การเพ่ิมศักยภาพผู๎น้าท๎องถิ่นด๎านการเมือง การปกครองสูํสังคม รู๎รัก
สามัคคีเทิดทูลสถาบันของชาติสมาฉันท์ 
ปี 2563 งบประมาณ 709,600 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 709,600 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 709,600 บาท 
รวม 2,128,800 บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
- 
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6.8 กิจกรรมหลักท่ี 8  
        
       งบประมาณ       
         
 
 
       ผู๎รับผิดชอบ 
       หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

พัฒนาศักยภาพเครือขํายอ้านวยความยุติธรรมในพื้นท่ีจังหวัด
มหาสารคาม 
ปี 2563 งบประมาณ 360,000  บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 360,000  บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 360,000  บาท 
รวม 1,080,000 บาท 
 ส้านักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.9 กิจกรรมหลักท่ี 9  
      งบประมาณ       
         
 
 
      ผู๎รับผิดชอบ 
      หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

เสริมสร๎างความรู๎ด๎านกฎหมายเพื่อลดความขัดแย๎ง 
ปี 2563 งบประมาณ 357,600  บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 357,600  บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 357,600  บาท 
รวม 1,072,800 บาท 
ส้านักงานจังหวัดมหาสารคาม กลุํมงานศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัด 
- 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท้าการปกครองจังหวัดมหาสารคาม 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 ปี 
9. งบประมาณ 29,620,600 บาท 
10. ผลผลิต (output) ๑. ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามมีความจงรักภักดีตํอสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ไมํมีปัญหาแตกแยกทางความคิด ประชาชนมีความ
สามัคคีปรองดอง 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สังคมสงบสุข เกิด
ความ 
สามัคคี และสมานฉันท ์

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome)  

1. มีประชาชนต๎นแบบ ที่ผํานการอบรม เพ่ือเป็นเครือขํายขยายผล 
ให๎จังหวัดมหาสารคามเป็นสังคมรู๎รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ 
เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
2. เครือขํายและอาสาสมัคร มีความรู๎ด๎านกฎหมาย มีความเข๎าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย การปูองกันอาชญากรรม 
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แบบ จ.๑-๑/กจ.๑-๑ 
(Project Brief รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด  :  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูํสังคมรู๎รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ 
                                       เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
แผนงานที่ 3  :  เสริมสร๎างความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการเมืองปลอดภัย 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

1. ภายใต๎กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) ที่ได๎ก้าหนดวิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมุํงเน๎นด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน และสํงเสริมให๎
ประชาชนได๎ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่พึง
ประสงค์ ดั่งเชํน นโยบายด๎านการระเบียบสังคมที่รัฐบาลพยายามสร๎าง
ความสงบเรียบร๎อยให๎กับประชาชน อันเป็นการลดภาวะเสี่ยงในการใช๎
ชีวิตประจ้าวัน ได๎แกํ นโยบายด๎านการจัดระเบียบสังคมพ้ืนที่เสี่ยงภัยยา
เสพติด การลดอุบัติเหตุทางท๎องถนน และการจัดตั้งศูนย์บริการรํวมตาม
มาตรา 32 ตาม พ.ร.ฎ.วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2550 โดยให๎แตํละจังหวัดจัดตั้งศูนย์ด้ารงธรรมเพ่ือ
รับเรื่องร๎องเรียน การให๎ค้าปรึกษาด๎านกฎหมายแกํประชาชน เป็นต๎น 
นโยบายดังกลําวข๎างล๎วนเป็นประเด็นส้าคัญที่จังหวัดพยายามสร๎าง
กระบวนการทั้งลดและก้าจัด เพ่ือให๎เกิดความสงบสุขในการด้ารงชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม 

2. สภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในแตํละด๎าน 
- ด๎านการกวดขันวินัยจราจร โดยนายกรัฐมนตรีและหัวหน๎า คสช. สั่งการ
ให๎ส้านักงานต้ารวจแหํงชาติเพ่ิมความเข๎มงวดในการกวดขันวินัยจราจร
ผู๎ใช๎รถใช๎ถนนโดยเฉพาะผู๎ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมักมีพฤติกรรมฝุาฝืน
กฎจราจรเสี่ยงอันตราย ดังนั้นการสานตํอนโยบายดังกลําว เชํน การเพ่ิม
ความรู๎ด๎านวินัยจราจรให๎แกํเด็กและเยาวชน อาสาสมัครชุมชน หรือ
บุคลากรในสถานศึกษา สถานพยาบาล จังหวัดจึงยังมีความจ้าเป็นต๎องเรํง
ด้าเนินการอยํางตํอเนื่อง 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. ประชาชนมีความรู๎ด๎านการปูองกันและแก๎ปัญหาความปลอดภัยทาง  
     ถนนในพ้ืนที่ 
2. เพื่อลดสถิติการเกิดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
3. เพื่อลดซํองโหวํของกลุํมบุคคลที่มุํงหวังกระท้าความผิดกฎหมายอาญา 
และกํอความไมํสงบเรียบร๎อย ขึ้นในสังคม 



๑๔๖ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
4. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน๎าที่ของต้ารวจในการปูองกัน
อาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร๎อย 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎าฝึกอบรมเป็นครัวเรือนต๎นแบบด๎านการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน/หมูํบ๎าน 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดมหาสารคาม 
6. กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก 1. ฝึกอบรมเครือขํายอาสมัครเตือนภัย“ มิสเตอร์เตือนภัย” 

กิจกรรมหลัก 2. อยูํสบายใจ เที่ยวปลอดภัย ในแดนดิน ถิ่นตักสิลานคร 
กิจกรรมหลัก 3. อบรมเยาวชน กระตุ๎น ให๎ตระหนัก รู๎รักษ์วินัย ใสํใจ
สังคม 
กิจกรรมหลัก 4. ปลูกฝังเด็กไทย ให๎ใสํใจวินัยจราจร (ครู จร.) 
กิจกรรมหลัก 5. ฝึกอบรมและเสริมสร๎างชุมชนต๎นแบบ ด๎านการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
  งบประมาณ 
 
 
 
  ผู๎รับผิดชอบ 
  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ฝึกอบรมเครือขํายอาสมัครเตือนภัย “ มิสเตอร์เตือนภัย ” 
ปี 2563 งบประมาณ 819,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 819,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 819,000 บาท 
รวม 2,457,000 บาท 
ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
  งบประมาณ 
 
 
 
  ผู๎รับผิดชอบ 
  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

อยูํสบายใจ เที่ยวปลอดภัย ในแดนดิน ถิ่นตักสิลานคร 
ปี 2563 งบประมาณ 2,652,000 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 2,652,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 2,652,000 บาท 
รวม 7,956,000 บาท 
ต้ารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
  งบประมาณ 
 
 
 
  ผู๎รับผิดชอบ 
  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

อบรมเยาวชน กระตุ๎น ให๎ตระหนัก รู๎รักษ์วินัย ใสํใจสังคม 
ปี 2563 งบประมาณ 1,220,000 บาท  
ปี 2564 งบประมาณ 1,220,000 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 1,220,000 บาท 
รวม 3,660,000 บาท 
ต้ารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
  งบประมาณ 
 
 
 

ปลูกฝังเด็กไทย ให๎ใสํใจวินัยจราจร (ครู จร.) 
ปี 2563 งบประมาณ 832,500 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 832,500 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 832,500 บาท 
รวม 2,497,500 บาท 



๑๔๗ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
  ผู๎รับผิดชอบ 
  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ต้ารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม 
- 

6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 

งบประมาณ 
 
 
 
ผู๎รับผิดชอบ 
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

ฝึกอบรมและเสริมสร๎างชุมชนต๎นแบบ ด๎านการปูองกันและลดอุบัติเหตุ           
ทางถนน   
ปี 2563 งบประมาณ 2,049,200 บาท 
ปี 2564 งบประมาณ 2,049,200 บาท 
ปี 2565 งบประมาณ 2,049,200 บาท 
รวม 6,147,600 บาท 
ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม 
- 

7.หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม 
8. ระยะเวลาด าเนินงาน 3 ปี 
9. งบประมาณ 22,718,100 บาท 
10. ผลผลิต (Output) 1. สามารถลดอุบัติเหตุทางท๎องถนนได๎ตามเปูาหมายมีเครือขํายด๎าน

การปูองกันและแจ๎งเตือนภัยในพื้นที่ ผู๎ผํานการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติ
หน๎าที่อาสาสมัครเตือนภัยในการเฝูาระวังติดตามสถานการณ์ และจ้านวน
ผู๎กระท้าผิดกฎหมายจราจรลดลง 

2. สถิติการเกิดคดีอาชญากรรมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมา 
ประชาชนได๎รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สถาบันครอบครัว      
มีความเข๎มแข็ง สังคมมีความสงบสุขอยํางมั่นคง ยั่งยืน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. ประชาชนในชุมชนสามารถแจ๎งเหตุสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในด๎านตํางๆ ทั้งด๎านยาเสพติ
และด๎านความมั่นคงอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ 

2. สถิติคดีลดลงสังคมมีความสงบสุขมลพิษทางเสียงจากทํอไอเสีย
ลดลง ครอบครัว เยาวชนไทยมีวินัยจราจร 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 





๑๔๙ 
 

ภาคผนวก ข 
 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) (ฉบับทบทวน) 
 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561–2565) 

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการ
พัฒนา 

เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร                
และอาหารคุณภาพ ศูนย์กลาง
บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร                
และอาหารคุณภาพ ศูนย์กลาง
บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
- คงเดิม 

 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

1. ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและ
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับจังหวัด 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
เติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน 
3. เป็นศูนย์กลางบริการทาง
การศึกษาและวัฒนธรรม 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1. ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและ
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับจังหวัด 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
เติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน 
3. เป็นศูนย์กลางบริการทาง
การศึกษาและวัฒนธรรม 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
 

- คงเดิม 
 

ประเด็นการ
พัฒนา 

1. ปรับโครงสร้างการผลิต              
ด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิต
สินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ 
 
 

2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน               
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์               
และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษา เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ศูนย์กลางบริการทางการศึกษา   
และวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี 
เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทร
และสมานฉันท์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต 
การแปรรูปผลผลิต และการตลาด
สินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ 
 
 

2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน            
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์              
และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษา เพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ศูนย์กลางบริการทางการศึกษา  
และวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี 
เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทร
และสมานฉันท์ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ผลิตด้านการเกษตร 
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง 
ปลายทาง 

- คงเดิม 
 
 
 
 

- คงเดิม 
 
 
 
 
 

- คงเดิม 
 
 
 

---------------------------------------------- 


