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สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์
1. ลักษณะทั่วไป

1.1 ลักษณะที่ตั้งและขนาด
จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 25
ลิปดา และ 16 องศา 40 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศา 50
ลิปดา และ 103 องศา 30 ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ 5,228,843
ตารางกิโลเมตร หรือ 3,307,302 ไร่ ห่างจากกรุงเทพฯ โดย
ทางรถยนต์ 470 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้
เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและบุรีรัมย์
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
		 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดมหาสารคาม
เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด พื้นที่โดย
ทั่วไปมีความสูงจากระดับน�้ำทะเลประมาณ 130−230 เมตร
ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ เป็นที่ราบสูงในเขต อ�ำเภอ
โกสุมพิสัย อ�ำเภอเชียงยืน และอ�ำเภอกันทรวิชัย ครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ ครึ่งหนึ่งของพื้นที่จังหวัดและค่อยๆ ลาดเทลง
มาทางทิ ศ ตะวั น ออกและทิ ศ ใต้ มี แ ม่ น�้ ำ ส� ำ คั ญ หลายสาย
ไหลผ่านสภาพพื้นที่แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
1.2.1 พื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบลุ่มแม่น�้ำ  เช่น ที่ราบลุ่มล�ำน�้ำชี ในบริเวณอ�ำเภอ
เมืองมหาสารคาม อ�ำเภอโกสุมพิสัย และทางใต้ของจังหวัด
แถบชายทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นแนวยาวไปทางทิศตะวันออก
ถึงอ�ำเภอเมืองมหาสารคาม
1.2.2 พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบสลับกับลูกคลื่นลอนลาด
พบทางบริเวณตอนเหนือของอ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย บริเวณนี้
มีเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ของจังหวัด
1.2.3 พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดสลับกับพื้นที่ลูกคลื่นลอน
ลาดชัน พบทางตอนเหนือและตะวันตกของจังหวัด
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เป็ น ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศแบบมรสุ ม เมื อ งร้ อ น
(Tropical Monsoon Cilmate) ในช่วงมรสุมฤดู จะมีอากาศ
ร้อนอบอ้าว ในช่วงมรสุมฤดูร้อนจะได้รับลมมรสุม ตะวันตก
เฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งท�ำให้เกิดฝนตก
ส�ำหรับปริมาณน�้ำฝนที่พื้นที่บริเวณจังหวัดได้รับนั้น ส่วนมาก
จะเกิดจากผลกระทบของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่าน ประเทศ
เวียดนามและเข้าสู่ประเทศไทย

		 มหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความ
สงบและเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ จึงได้ชื่อว่าเป็น ตักศิลาแห่งอีสาน เนื่องจาก
มี ส ถาบั น การศึ ก ษาอยู ่ ม ากมายหลายแห่ ง อยู ่ ห ่ า งจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 475 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 5,291
ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อ�ำเภอ คือ
อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม กันทรวิชัย โกสุมพิสัย วาปีปทุม
บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย นาเชือก เชียงยืน นาดูน แกด�ำ ยางสี
สุราช กุดรัง และอ�ำเภอชื่นชม

ข้อมูลการเดินทาง

		 จังหวัดมหาสารคามมีระบบขนส่งเพียงอย่างเดียว
คือ เส้นทางรถยนต์ โดยใช้เส้นทางจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัด
สระบุรี - จังหวัดนครราชสีมา - อ�ำ เภอบ้านไผ่ จั ง หวั ด
ขอนแก่น - จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีรถโดยสารประจ�ำทางให้
บริการมาถึงตัวจังหวัดวันละหลายเที่ยว ยังไม่มีทางรถไฟตัด
ผ่าน แต่สามารถใช้รถไฟในจังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์
มาจังหวัดมหาสารคาม อีกประมาณ 71 กิโลเมตร และอีก
สถานีหนึ่งคือสถานีรถไฟอ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จากนั้น
ต่อรถยนต์มาจังหวัดมหาสารคาม อีกประมาณ 69 กิโลเมตร
จังหวัดมหาสารคามไม่มีสนามบินหรือท่าอากาศยาน
แต่สามารถใช้บริการได้ที่ท่าอากาศยานของจังหวัดข้างเคียง
เช่น ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ท�ำให้จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ยังไม่มี
ความพร้อมในด้านการผสมผสานในระบบขนส่งโลจิสติกส์
มีเส้นทางส�ำหรับใช้ในการติดต่อค้าขายและล�ำเลียงผลิตผล
ทางการเกษตรในจังหวัด คือ ทางหลวงชนบทหรือ ทางหลวง
ท้องถิ่น โดยมีระยะทางยาวรวม 1,502,326 กม. ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ประกอบด้วย ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต
รวมระยะทางกว่า 1,000 กม.
(ที่มา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม)
รายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฏิบบัตัติงิงานประจำ
านประจำ��ปีปี2558
2560องค์
องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่ววนจั
นจังงหวั
หวัดดมหาสารคาม
มหาสารคาม
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สารจากนายก
Provincial Administrative Organization
PRESIDENT MAHASARAKHAM

ส

วั ส ดี ค ่ ะ ดิ ฉั น นายกองโท ดร.คมคาย อุ ด รพิ ม พ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ขอกล่าว
ค�ำว่า  “สวัสดีปีใหม่ 2561” พี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะ
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาทีด่ ฉิ นั ด�ำรงต�ำแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามนัน้ ได้มโี อกาส ริเริม่ และพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามในหลายด้าน โดยได้รับความ
ร่วมมือจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานในสังกัด ร่วมกันด�ำเนิน
งานการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามแผนงานและโครงการ เพือ่ แปรเปลีย่ น
งบประมาณเป็นผลงานให้มากทีส่ ดุ โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของประชาชน
และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานตลอดมา ซึง่ ได้รบั ความร่วม
มือเป็นอย่างดี ท�ำให้สามารถด�ำเนินการพัฒนาทั้งด้าน คุณภาพชีวิต
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้ด้วยดี แม้ว่าบางครั้ง
จะประสบปัญหาบ้างก็ตาม แต่ผลจากการท�ำงานแบบ ช่วยกันคิด
ช่ ว ยกั น ท� ำ ของทุ ก ฝ่ า ย จึ ง ท� ำ ให้ ง านออกมามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิดประสิทธิผลต่อจังหวัดมหาสารคามอย่างสูงสุด
ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ดิฉันพร้อมคณะ
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ข้าราชการ พนักงาน
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมกัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี
พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่สนใจ  
และขอน้อมรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อน�ำไป
พัฒนาองค์กรและท้องถิ่นต่อไป

  นายกองโท
(ดร.คมคาย อุดรพิมพ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
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โครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ

คณะผู้บริหาร

นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์
นายก อบจ. มหาสารคาม
นายเดชา ปัสสำ�ราญ
รองนายก อบจ. มหาสารคาม 1

รศ.นพ.วีรยุทธ แดนสีแก้ว
รองนายก อบจ. มหาสารคาม 2

ที่ปรึกษานายก อบจ.มหาสารคาม

นายสุทธิ์สวัสดิ์ บัวบาน

ที่ปรึกษานายก อบจ. มหาสารคาม

นายทวิช ภารัตนวงศ์

ที่ปรึกษานายก อบจ. มหาสารคาม

นางสาวธัญวรรณ เดชอมรธัญ
ที่ปรึกษานายก อบจ. มหาสารคาม

พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ เปลี่ยนขำ�

ที่ปรึกษานายก อบจ. มหาสารคาม

สิบเอกวิทน โชติเมืองปัก

เลขานุการนายก อบจ. มหาสารคาม
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

Mahasarakham Provincial Administrative Organization

5

ข้าราชการ
นายแสวง สำ�ราญดี

รองปลัด อบจ.มหาสารคาม
รักษาราชการแทนปลัด อบจ.มหาสารคาม

นางนงนิตย์ สิทธิสาร

รองปลัด อบจ.มหาสารคาม (คนที่ 2)
รกน.หน.หน่วยตรวจสอบภายใน

นางวาสนา ศรีปัดถา

นายณัฐพงษ์ สุนาโท

หัวหน้าสำ�นักปลัด อบจ. มหาสารคาม

นายสันทัด ทับศรี
ผอ.กองช่าง

6

นายแสวง สำ�ราญดี

รองปลัด อบจ.มหาสารคาม (คนที่ 1)

นางเพ็ญศรี แสงดารา

รองปลัด อบจ.มหาสารคาม (คนที่ 3)
รกท.ผอ.กองคลัง

นางณัฐชา แก้วมรินทร์

ผอ. กองแผนและงบประมาณ

นายฉัตรชัย กุลภัทรเมธา
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
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นายสุนทร พลเสน
ผอ.กองกิจการสภา

ผอ.กองส่งเสริมฯ

นายสุรภีร์ ค่ายหนองสวง
ผอ.กองการศึกษาฯ

ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
อบจ.มหาสารคาม
นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ

ว่าที่ ร.ต.พัสพล เหง้าโคกงาม

นายสุริยา แสนจันทร์

ว่าที่ ร.ต.พัสพล เหง้าโคกงาม

ผอ.โรงเรียนงัวบาวิทยาคม

ผอ.โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำ�รุง

นายภูทิด ผือโย

ผอ.โรงเรียนเลือโก้กวิทยาสรรค์

นายภักดี นามวิจิตร
ผอ.โรงเรียนมัธยมดงยาง

ผอ.โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

นายสุริยา แสนจันทร์

ผอ.โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี

นายศุภชัย ศรีโพธิ์วัง

นายนพดล ศรีวัฒนานุศาสตร์

ดร.วิทยา แสงคำ�ไพ

นายอวยชัย ปัจจัยมงคล

ผอ.โรงเรียนศรีสุขวิทยาคม

ผอ.โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร

ผอ.โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

ดร.ชูชาติ สิทธิสาร

นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์
ผอ.โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์

ผอ.โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

ผอ.โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์

นางแววดาว พานดวงแก้ว

นายทรงศักดิ์ มิทราวงค์

นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์

ผอ.โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

ผอ.โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

ผอ.โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

ผอ.โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์

ผอ.โรงเรียนมะค่าพิทยาคม

นายตรีวิเศษ ทัพไทย

ผอ.โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล

ผอ.โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

นายคมณ์ แคนสุข

ผอ.โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม
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ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายบรรเลง อุ่นพิกุล

ประธานสภา อบจ.มหาสารคาม

นายสงกรานต์ ศิริไปล์

นายวิเชียร จงชูวณิชย์

นางอัจฉรารัตน์ อนุมาศ

รองประธานสภา อบจ.มหาสารคาม (คนที่ 1) รองประธานสภา อบจ.มหาสารคาม (คนที่ 2)

นายจุลพงษ์ พันธุ์สมบัติ
อ.เมือง

นายวิเชียร จงชูวณิชย์
อ.บรบือ

8

นางสาวนงลักษณ์ ทุงจันทร์

นายเชวงศักดิ์ พลลาภ

อ.เมือง

อ.เมือง

นายชนินทร์ มีนาสันติรักษ์
อ.บรบือ

นายสงกรานต์ ศิริไปล์
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อ.บรบือ
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นายณงค์ แสนโกษา

นายบรรเลง อุ่นพิกุล
อ.วาปีปทุม

อ.เมือง

นายโสวัฒน์ ปะติเส
อ.วาปีปทุม

ร.ต.ต.ไพศักดิ์ ปาปะโข

นายทองอินทร์ ปะมา

นายวัฒนา ศิริโยธา

อ.วาปีปทุม

อ.โกสุมพิสัย

นางทิพวรรณ ลืออุติกุลวงศ์

นายสุวรรณ ไชยชิน

นายศิริชัย กุลาศรี

นายบุรินทร์ นามโร

นายทรนง พิมายนอก

นางอัจฉรารัตน์ อนุมาศ

นายประเทือง ศรีจันทร์

อ.วาปีปทุม

อ.กันทรวิชัย

อ.โกสุมพิสัย

นายธัชชัยศิษย์ คลังแสง
อ.เชียงยืน

นายพิชัย สิทธิดา
อ.แกดำ�

อ.กันทรวิชัย

อ.โกสุมพิสัย

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

อ.โกสุมพิสัย

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

นายมานพ เชาวรัตน์

นายเนตร แก้วลาด

นายสถิตย์ ไกรสีห์

นายธีรวัฒน์ ทุมดี

นายคำ�ดี แสงไพร

นายนคร อันทปัญญา

อ.เชียงยืน

อ.ยางสีสุราช

อ.นาเชือก

อ.กุดรัง

อ.นาเชือก

อ.ชื่นชม

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
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“

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

“

คำ�แถลงนโยบาย
นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์

วิสัยทัศน์Vision

ประชาชนมีความรอบรู้ และความสุขอย่างรอบด้าน
ท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

1

นโยบายด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

านสิ่งแวดล้อม
4 นโยบายด้
และการท่องเที่ยว

ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ
พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษาให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ เช่น และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน บ�ำรุงรักษาแม่น�้ำ  ล�ำคลอง
อุทยานการเรียนรู้ (MK PARK) และเติมเต็มสื่อการเรียนการ แหล่งน�้ำต่างๆ ไว้ใช้ในการอุปโภค - บริโภค
สอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่โรงเรียน

2

5

นโยบายด้ า นการบริ ห าร
จัดการที่ดี

ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการบริหารงานตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทาง ในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
พระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตร กลุ่มแม่บ้าน อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้เข้มแข็งและ
มีรายได้เพิ่มขึ้น

3

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

นโยบายด้านสังคม

6

นโยบายด้ า นการบริ ก าร
สาธารณะ

ก่ อ สร้ า งและบ� ำ รุ ง รั ก ษาทางบกและทางน�้ ำ จั ด สรร
งบประมาณให้ มี ร ะบบบรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนตามความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับ โดยเป็น
สนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพ
ไปตามขอบข่ายและอ�ำนาจหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดก่อสร้าง
ชีวติ ให้กบั ประชาชนตลอดจนให้ความรูค้ วามเข้าใจกับประชาชน
ปรับปรุง บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน การสาธารณูปโภค
ในการดูแลรักษาสุขภาพในด้านต่างๆ
ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง กรม ตามที่
กฎหมายก�ำหนด เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

10

รายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฏิบบัตัติงิงานประจำ
านประจำ��ปีปี 2560
2558 องค์
องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่ววนจั
นจังงหวั
หวัดดมหาสารคาม
มหาสารคาม

Mahasarakham Provincial Administrative Organization

1

นโยบายด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

MAHASARAKHAM

นโยบายด้านที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ. มหาสารคาม
2. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ. มหาสารคาม
3. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนในสังกัด อบจ. มหาสารคาม
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ. มหาสารคาม
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาระดับ ม.ต้น นักเรียนยากจน
6. โครงการแข่งขันคนเก่งใน ร.ร. ท้องถิ่น
7. โครงการ 1 คน 2 ใบประกาศ (ค่าเช่ายานพาหนะ)
8. โครงการค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนในสังกัด อบจ. มหาสารคาม
9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
10. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
11. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง (แบบตอกเสาเข็ม)
12. โครงการปรับปรุงห้องน�ำ้ -ห้องส้วม
13. โครงการสนับสนุนกีฬา
14. โครงการค่าจ้างครูต่างชาติ
15. โครงการงานถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
16. โครงการค่าจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์
17. โครงการเงินอุดหนุนเฉาะกิจ
18. โครงการวันครู ปี พ.ศ. 2560
19. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
20. โครงการศึกษาดูงานโครงการด้านการศึกษา
21. โครงการค่ารับรองคณะนักศึกษา มาศึกษาดูงาน
22. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนในสังกัด
23. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแนวทางการศึกษาต่อ
24. โครงการกิจกรรมลูกเสือ
25. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
26. โครงการเงินทุนการศึกษานักเรียน ในสังกัด อบจ. มหาสารคาม
27. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
28. โครงการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร
29. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผีตาโขนเกมส์
30. โครงการถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
31. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี
32. โครงการงานรัฐพิธี
33. โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม
34. โครงการประชุมสัมมนาทิศทางการศึกษาของไทย ร.ร. สังกัด อบจ.มหาสารคาม
35. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุถนน
36. โครงการแข่งทักษะวิชาการ อบจ.มหาสารคาม
37. โครงการส่งเสริมการจัดงานบุญซ�ำฮะ
38. โครงการพัฒนาเด็กพิเศษฯ ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม
39. โครงการอบรม สัมมนาป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน
40. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
41. โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ
นโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ�ำนวน 41  โครงการ เป็นงานทั้งสิ้น
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งบประมาณ
4,788
งบประมาณ
6,800
งบประมาณ
12,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

51,334,505 บาท
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ท�ำบุญต้อนรับปีใหม่

นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
เดินทางมาร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงฆ์ จ�ำนวน 89 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมกันจัดพิธีท�ำบุญครบ 100 วัน เนื่องในวาระครบก�ำหนด สตมวาร ที่วัดมหาชัย
พระอารามหลวงอ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

12

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

Mahasarakham Provincial Administrative Organization

งานวันครู ปี 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ต�ำบลท่าขอนยาง
อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายกองโท ดร.คมคาย
อุ ด รพิ ม พ์ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มหาสารคาม
เดินทางมาเป็นประธานในพิธงี านวันครู ประจ�ำปี 2560 ทีโ่ รงเรียน
ท่ า ขอนยางพิ ท ยาคม ต� ำ บลขามเรี ย ง อ� ำ เภอกั น ทรวิ ชั ย
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งเป็น
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของชาติ
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์ เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่าง
ครู บุคลากร รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนและ
พัฒนาวิชาชีพครูและเพือ่ ธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาติ โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ยังให้เกียรติมอบโล่และประกาศเกียรติคณ
ุ
ให้แก่ครูอีกด้วย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมาคมผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
สมาคมครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความส�ำคัญ และ
คุณูปการที่คุณครูทุกท่านได้ร่วมกันสร้างสรรค์ พัฒนาลูกหลาน
เยาวชนให้เป็นคนดีเป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติบ้านเมืองจึงได้
ร่วมกันจัดงานวันครูขนึ้ โดยการด�ำเนินงานวันครูครัง้ นีม้ กี จิ กรรม
อย่างหลากหลาย เช่น การท�ำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลการมอบโล่ เกียรติบตั รครูดเี ด่น ตลอดจน
กิจกรรมการแสดงของคณะครู และเกียรติบัตรแก่สถานศึกษา
ดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่นปีการศึกษา 2560 โดยมี
ผู้บริหาร และครูได้รับโล่ และเกียรติบัตรซึ่งการจัดงานวันครู
แห่งชาติครั้งที่ 61 ปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงานจ�ำนวน
550 คน
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งานวันเด็ก ปี 2560

นายกองโท ดร. คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเดินทางมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560  
บริ เ วณอุ ท ยานการเรี ย นรู ้ ม หาสารคาม อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเพื่อให้
ทุกภาคส่วนตระหนัก ถึงความส�ำคัญในการพัฒนา
เด็ ก และเยาวชนที่ ก� ำ ลั ง เติ บ โตเป็ น อนาคต
ของชาติอย่างมีคณ
ุ ภาพ เน้นความส�ำคัญของ
เด็กในการปลูกฝัง ความมีนำ�้ ใจโอบอ้อมอารี
และความซือ่ สัตย์เพือ่ ในอนาคตเด็กจะเป็น
ก�ำลังหลักส�ำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศ
ชาติต่อไป อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
มีการพัฒนาการที่ดีในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา กล้าคิด
กล้ า ท� ำ  และกล้ า แสดงออก เนื่ อ งด้ ว ย
รัฐบาลได้ก�ำหนดให้วันเสาร์ที่สองของทุกปี
เป็นวันเด็กแห่งชาติซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 14
มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ
ของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติเป็นประจ�ำทุกๆ ปี เพือ่ เป็นการส่งเสริม
และพั ฒ นาศั ก ยภาพของเด็ ก และเยาวชนได้
ท�ำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์พร้อมทั้งได้แสดง
ความสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในปีนี้
14
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้มงุ่ เน้นการจัดกิจกรรม
เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทีม่ าร่วมงาน ได้ทำ� กิจกรรม
อันเป็นประโยชน์พร้อมทั้งได้แสดงความสามารถแสดงความ
คิดสร้างสรรค์ ซึ่งปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ได้จัดเตรียม อาหาร น�้ำดื่ม กิจกรรมการแสดงบนเวที การแข่งขัน
เซปักตะกร้อและของรางวัลต่างๆ มากมายไว้คอยบริการให้กับ
เด็กๆ และผู้ที่มาร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในอุทยาน
การเรียนรู้มหาสารคามแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดสร้างขึ้นโดยปรับปรุงศาลากลาง
หลังเดิมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพือ่ ให้บริการ
แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ซึง่ วันนีม้ กี ารจัดกิจกรรมนันทนาการ
เล่นเกม แจกของรางวัลภายใน
ห้ อ งต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน
ได้ มี ข วั ญ และก� ำ ลั ง ใจในการ
พัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อม
ทีจ่ ะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต
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ร
ท�ำบุญตักบาตเณ
บรรพชาสาม รภาคฤดูร้อน

ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มหาสารคาม
ร่วมท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสามเณร โครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน “ปลูกต้นกล้าในนาบุญ” รุ่นที่ 5 ปีที่ 5
วัดป่าธรรมอุทยาน ณ บริเวณหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม
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บวงสวงพระบรมธาตุนาดูน

นายกองโท ดร.คมคาย อุ ด รพิ ม พ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
พร้ อ มด้ ว ยข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่ สั ง กั ด
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มหาสารคาม
ร่วมพิธบี วงสรวงสักการะและพิธเี ปลีย่ นผ้าห่ม
พระธาตุ น าดู น เพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคล
และร่วมสวดมนต์ รักษาศีล เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณพุทธมณฑล
อี สาน พระบรมธาตุ น าดูน อ�ำเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม ส�ำหรับพิธีบวงสรวง
สักการะ และพิธเี ปลีย่ นผ้าห่มพระธาตุนาดูน
ชาวอ� ำ เภอนาดู น เชื่ อ ในพุ ท ธานุ ภ าพของ
พระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ภายในองค์
พระธาตุนาดูน และเชือ่ ในเรือ่ งของการท�ำบุญ
ตามหลักบุญกิรยิ าวัตถุ ๓ จึงท�ำให้ชาวอ�ำเภอ
นาดูนปฏิบัติตนให้บริสุทธิ์ทางกาย วาจา
และใจ เพือ่ บูชาพระบรมสารีรกิ ธาตุ โดยกระท�ำ 
การสักการบูชาองค์พระธาตุ ด้วยพิธกี รรมต่างๆ
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เช่น พิธีบวงสรวง พิธีกรรมบ๋า พิธีกรรม
ปงบ๋า พิธีกรรมขอขมา พิธีสรงน�้ำพระธาตุ
พิธเี วียนเทียน พิธปี ฏิบตั ธิ รรมและพิธเี ปลีย่ น
ผ้าห่มพระธาตุ เป็นต้น โดยมีความเชือ่ ว่าเมือ่
กระท�ำเช่นนี้แล้วจะได้รับความคุ้มครองจาก
องค์พระธาตุ ให้อยูเ่ ย็นเป็นสุข และจากความ
เชือ่ นีเ้ อง ก่อให้เกิดงานนมัสการพระธาตุนาดูน
ใน วันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๓ ของทุกปีพระธาตุ
นาดูนมีความส�ำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ประชาชนชาวอ�ำเภอ
นาดูน มีความเชือ่ ว่า พระธาตุมคี วามศักดิส์ ทิ ธิ์
มาก มีเทวดาอารักษ์สถิตอยู่ สามารถดลบันดาล
ให้ผท้ ู ศี่ รัทธาซึง่ กระท�ำการสักการบูชาแคล้วคลาด
ปลอดภัย เป็นสิริมงคลทั้งต่อตนเองและ
ครอบครัว จึงได้มจี ดั พิธกี รรมการบูชาพระธาตุ
เป็นบุญประเพณีประจ�ำปีโดยมีพธิ กี รรมต่างๆ
ตามความเชื่อ มีทั้งพิธีพราหมณ์และพุทธ
จนเกิดเป็นวัฒนธรรม กลายเป็นเอกลักษณ์
ของชาวนาดูนในปัจจุบัน
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เปิดงานบุญเบิก2ฟ5้า60
และกาชาด

นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ปี 2560
โดยมี นางร�ำ  2,498 คน ร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช   และน้อมร�ำลึกในการเสด็จเยือนจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อ พ.ศ.2498 ที่บริเวณสี่แยกธนาคารกรุงเทพ เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ขบวนรถแห่นางพระแม่โพสพ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหาร
และขบวนรถประเพณีฮตี สิบสอง คองสิบสี่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน
พร้อมด้วยนางร�ำจ�ำนวน 2,498 คน สวมชุดพืน้ เมืองสีเหลือง
ห่มสไบและติดริบบิ้นสีด�ำ  ประกอบด้วยข้าราชการ และ
ประชาชน น�ำโดย นางไพเราะ รอยตระกูล รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดมหาสารคาม และนางนิศากร นนทะโชติ นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันร่ายร�ำด้วยความ
สวยงามเคลือ่ นขบวนมาตามถนนนครสวรรค์ เป็นการแสดง
ในพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม
2560 โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน
ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีทดี่ งี ามของท้องถิน่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และหารายได้เพื่อ
กิจกรรมสาธารณกุศลให้กับเหล่ากาชาดมหาสารคาม
ในโอกาสนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม
ยังได้น�ำนางร�ำร่วมแสดงในชุด “มหาสารคาม ร�ำถวายอาลัย
ด้ ว ยหั ว ใจที่ ฮั ก พ่ อ ” เพื่ อ แสดงความอาลั ย พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมร�ำลึกในการเสด็จ
เยือนจังหวัดมหาสารคาม เมื่อ พ.ศ. 2498 ท่ามกลางประชาชน
ชาวมหาสารคามที่มาร่วมชมอย่างเนืองแน่น
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งานประเพณีบุญเบิกฟ้ามหาสารคามและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม
ประจ�ำปี 2560 ก�ำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560  
เพื่อเป็นการบูชาพระแม่โพสพ เทวีแห่งข้าวปลาอาหาร ตามความเชื่อที่ว่า
เมื่อถึงวันขึ้น 3 ค�่ำ เดือน 3 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันที่ 30 มกราคม ฟ้าจะเริ่มไข
ประตูฝน โดยจะมีเสียงฟ้าร้อง และทิศที่ฟ้าร้องเป็นสัญญาณบ่งบอกปริมาณ
น�ำ้ ฝน และถือเป็นการเริม่ ต้นฤดูกาลท�ำนา  ซึง่ ในวันที่ 30 มกราคม จะจัดพิธกี รรม
บวงสรวงแม่โพสพด้วย
ส�ำหรับงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม 2560 มีกิจกรรม
หลากหลาย เช่น นิทรรศการสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง การแสดงผลิตภัณฑ์
โอทอปของดีเมืองมหาสารคาม ร้านจ�ำหน่ายสินค้าชุมชน การออกร้านของ
ส่วนราชการ องค์กรต่างๆ การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล และงาน “ราตรีเส้นสาย
ลายผ้า” ก�ำหนดจัดขึ้นวันที่ 28 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในห้วง
งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดฯ เป็นเวทีให้ผ้าไทยทุกประเภทที่ผลิต
และแปรรูปในจังหวัดมหาสารคาม ได้เผยแพร่เป็นที่นิยมสวมใส่ได้ในทุกโอกาส
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งานประเพณีบุญบั้งไฟ

		 นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
เดิ น ทางเป็ น ประธานเปิ ด งานบุ ญ บั้ ง ไฟ
บ้านหนองโน ต�ำบลหนองโน อ�ำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ประจ�ำปี 2560 เพือ่ สืบสาน
ประเพณีอสี าน ส�ำหรับการจัดประเพณีบญุ บัง้ ไฟ
ของต�ำบลหนองโนอ�ำเภอโกสุมพิสยั เป็นหนึง่
ในฮีตสิบสองของชาวอีสานนิยมท�ำกันในเดือน
6 หรือ เดือน 7 ซึง่ จะตกในราวเดือนพฤษภาคม
อันเป็นช่วงฤดูฝนเข้าสูก่ ารท�ำนาตกกล้า หว่านไถ
เพื่อเป็นการบูชาพญาแถน ขอให้ฝนตกต้อง
ตามฤดูกาล เป็นการอนุรกั ษ์ประเพณีวฒ
ั นธรรม
อีสานให้คงอยู่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกให้เยาวชนรูจ้ กั
รักท้องถิน่ ร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
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อันดีงามไว้ และเป็นการแสดงออกถึงความ
สามัคคีของทุกภาคส่วน อันน�ำไปสู่การสร้าง
ความสมานฉันท์ทงั้ ส่วนราชการและประชาชน
ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้
กับประชาชนในการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตร อีกทั้งท�ำให้ประชาชนเห็นความ
ส�ำคัญและช่วยเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี
ท้ อ งถิ่ น ตลอดจนสร้ า งความสามั ค คี ข อง
ประชาชนในต�ำบลหนองโน และสร้างขวัญ
และก�ำลังใจให้เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีก�ำไรโดยมีพี่น้องประชาชน
ในต�ำบลหนองโนเข้าร่วมในขบวนจ�ำนวนมาก
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ิพธีมอบใบประกาศนียบัตร ปี 2560

นายกองโทดร.คมคาย อุ ด รพิ ม พ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
มอบโอวาทและมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปี 2559 ภายใต้ชื่อ
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ด้านวิชาการเพือ่ การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
และอุดมศึกษาของนักเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ที่หอประชุม
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ต�ำบลท่าขอนยาง
อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ส�ำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูด้ า้ นวิชาการเพือ่ การศึกษาต่อ ในระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา และอุ ด มศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ขึ้น ปีนี้เป็นปีที่ 4 เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคามได้จัดการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา โดยมีโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน

20 แห่ง และในแต่ละปีการศึกษาจะมีผสู้ ำ� เร็จ
การศึกษาเป็นจ�ำนวนมากทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะต้นสังกัด
จึงมีความต้องการทีจ่ ะสร้างขวัญและก�ำลังใจ
ให้กบั ผูส้ ำ� เร็จการศึกษา เพือ่ ให้ผทู้ สี่ ำ� เร็จการ
ศึกษามีความภาคภูมิใจในความส�ำเร็จของ
ตนเอง และในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
มีนักเรียนส�ำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 1,665 คน
จ�ำแนกเป็น ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน
402 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จ�ำนวน 419 คน ซึง่ ในพิธมี อบใบประกาศนียบัตร
ให้ กั บ นั ก เรี ย นที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาในวั น นี้
จัดแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้าและ
รอบบ่าย ส�ำหรับในรอบบ่าย มีนักเรียนที่เข้า
รับใบประกาศนียบัตร จ�ำนวนทัง้ สิน้ 803 คน
จาก 11 โรงเรี ย นเพื่ อ เป็ น การสร้ า งขวั ญ
และก�ำลังใจให้กับนักเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามด้วย
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ไหลเรือไฟทา่ ขอนยาง 59

นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานเทศกาลไหลเรือไฟ ประเพณี
บุญวันออกพรรษา ประจ�ำปี 2559 ณ บริเวณลานกลางบ้าน
บ้านท่าขอนยาง ต�ำบลท่าขอนยาง อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
ทีท่ างเทศบาลต�ำบลท่าขอนยางจัดขึน้ ภายในงานมีการจัดขบวนแห่
อย่างยิ่งใหญ่ สวยงามตระการตา ถือเป็นงานประเพณีประจ�ำปี
ที่ทางเทศบาลต�ำบลท่าขอนยางจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็น
การขอขมาพระแม่คงคา พร้อมนี้ ได้ร่วมลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณ
จุดร่วมลงนาม และร่วมถ่ายภาพกับขบวนแห่และพีน่ อ้ งประชาชน
เป็นที่ระลึกอีกด้วย
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ประเพณีลงแขกเกี่ยวขา้ ว

นายกองโทร ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์วีรยุทธ แดนสีแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
กว่า 100 คน ลงแขกเกีย่ วข้าวในโครงการคืนความสุขให้ประชาชน
ลงแขกเกี่ยวข้าวปรองดองสมานฉันท์ สืบสานประเพณีอีสาน
ที่บริเวณบ้านกุดเป่ง ต�ำบลแก่งเลิงจาน อ�ำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม โดยในการจัดงานครัง้ นีน้ บั เป็นก้าวส�ำคัญ เพือ่ เป็นการ
สร้างบรรยากาศให้กบั ชาวบ้าน ในชุมชนท้องถิน่ เกิดความรัก สามัคคี
ปรองดอง สมานฉันท์ โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย เพือ่ อนุรกั ษ์สบื สานประเพณี
ลงแขกด�ำนาพลิกฟื้นวิถีชีวิตชาวนา แบบดั้งเดิมด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า วันนี้
ทีมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เราลงพืน้ ทีล่ งแขก
เกีย่ วข้าว เป็นวิถชี วี ติ พีน่ อ้ งชาวอีสานซึง่ ปัจจุบนั การลงแขกด�ำนา
หรือลงแขกเกี่ยวข้าวได้หายไปจาก จังหวัดมหาสารคาม วันนี้
ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามได้มาน�ำวิถีชีวิตดั้งเดิม
ให้ ก ลั บ มาเหมื อ นเดิ ม น� ำ ความสุ ข เข้ า สู ่ จั ง หวั ด มหาสารคาม
เราจะรักษา วัฒนธรรม และวิธชี วี ติ ทีด่ ี เพือ่ พัฒนา จังหวัดมหาสารคาม
ของเรา
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สนับสนุนวงดนตรีพื้นบ้าน

นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม เดินทางมาเป็นประธานมอบทุนการศึกษา และ
ทุนสนับสนุนวงดนตรีพนื้ บ้าน โรงเรียนบ้านหวาย ต�ำบลบ้านหวาย
อ� ำ เภอวาปี ป ทุ ม จั ง หวั ด มหาสารคาม จ� ำ นวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรี
พื้นบ้านในท้องถิ่นอีสาน ส�ำหรับการมอบทุนการศึกษาและทุน
สนับสนุนวงดนตรีพนื้ บ้าน โรงเรียนบ้านหวายในครัง้ นี้ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามประสานงานการจัดโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลป
วัฒนธรรมกับโรงเรียนบ้านหวาย อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ด้านแหล่งวิทยากรผู้ถ่ายทอดการบรรเลงดนตรีพ้ืนบ้านโปงลาง
เป็นคณาจารย์ จ�ำนวน 2 คน และนิสิต จ�ำนวน 4 คน จากสาขา
วิชาดุรยิ างคศิลป์พนื้ บ้าน วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ โดยมีกลุม่ เป้าหมาย
เป็นนักเรียน ทั้งหมด 40 คน บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตในรายวิชาปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสติ พร้อมทัง้ การน�ำไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดอย่างยัง่ ยืน
ในการจัดกิจกรรมทางด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียน
ต่อไป
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2 นโยบายด้านเศรษฐกิจ MAHASARAKHAM
2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ
1. งานราตรีสร้อยดอกหมาก (ภาคอวตาร)

งบประมาณ

นโยบายด้านเศรษฐกิจ จ�ำนวน 1 โครงการ เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น

1,300,000

บาท

1,300,000

บาท

รายงานผลการปฏิ
รายงานผลการปฏิบบัตัติงิงานประจำ
านประจำ��ปีปี2558
2560องค์
องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่ววนจั
นจังงหวั
หวัดดมหาสารคาม
มหาสารคาม

Mahasarakham
Mahasakham Provincial Administrative
Adminsirative Organization
Organization
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งานราตรีสร้อยดอกหมาก
ภาคอวตาร

นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคามร่วมงานแถลงข่าว งานราตรีสร้อยดอกหมาก
ครั้งที่ 2 (ภาคอวตาร) ที่สวนสาธารณอ่างเก็บน�้ำแก่งเลิงจาน
ต�ำบลแก่งเลิงจาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้เนรมิต
ให้เป็นพืน้ ทีใ่ นการจัดงาน “ราตรีสร้อยดอกหมาก” ราชินแี ห่งไหม
มัดหมี่ เพื่อต้องการน�ำเสนอผ้าลายสร้อยดอกหมาก ซึ่งเป็นผ้าลาย
เอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
โดยผูท้ มี่ าร่วมงานกว่า 500 คน ต่างสวมใส่ผา้ ลายสร้อยดอกหมาก
ที่ได้มีการออกแบบมาอย่างสวยงามและแปลกตา ตลอดจนการ
เดินแบบชุดผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก โดยในงานมีการเสวนา
ในหัวข้อ วิถไี หม วิถอี สี าน และผ้าไหมสร้อยดอกหมากราชินแี ห่งไหม
มัดมี่ ของดีคู่มหาสารคาม โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม และการแสดงแบบชุ ด ทุ ่ ง ปอเทื อ งกั บ ไหมไทย
โดยนางแบบมืออาชีพ ร่วมสร้างบรรยากาศภายในงาน งานราตรี
สร้ อ ยดอกหมากที่ จั ด ขึ้ น ครั้ ง นี้ เพื่ อ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม ผ้ า ลาย
สร้อยดอกหมาก ซึง่ เป็นผ้าลายเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม
ให้เป็นที่รู้จักและนิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยจะส่งผลดีต่อการ
สร้างรายได้แก่กลุ่มผู้ทอผ้าไหม ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ตลอดจนร้าน
เครือ่ งประดับตกแต่ง จนท�ำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ของจังหวัดมหาสารคาม อีกทั้งยอดจ�ำหน่าย ยอดการสั่งจองผ้า
ลายสร้อยดอกหมาก มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น ในอนาคตทางจังหวัด
มหาสารคาม จะได้หารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีความหลากหลาย มีความทันสมัย เป็นที่นิยมของตลาดด้วย
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3 นโยบายด้านสังคม MAHASARAKHAM
3.นโยบายด้านสังคม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

โครงการเช่ารถ พยาบาลฉุกเฉิน
โครงการครอบครัวผาสุก
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
โครงการจัดชื้อทรายอะเบท
โครงการสัมมนาและประชุมทางการแพทย์
โครงการค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสังคมสงเคราะห์
โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและสั่งการ EMS
โครงการสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ด้อยโอกาส
โครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉิน
โครงการจ่ายเงินค่าป่วยการ
โครงการค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์
โครงการซื้อออกซิเจน สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนกีฬานักเรียน
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านชีวบ�ำบัด
โครงการสนับสนุนอาชีพการท�ำพวงกุญแจ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรทางการแพทย์
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพฯ โรงเรียนหนองโพธิ์ฯ
โครงการส่งเสริมการรับรู้ของชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะปกติ และสาธารณะภัย
นโยบายด้านสังคม จ�ำนวน 20 โครงการเป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น
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งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

970,800
29,680
34,000
16,000
480,000
34,700
74,000
39,851
2,000,000
5,588,095
46,559,800
50,860
580
297,880
15,000
7,890
15,600
6,000
57,900
465,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

56,752,636 บาท
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งาน EMS Forum

Digital EMS Toward Smart
City Development

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธเี ปิดการประชุม
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ
ครัง้ ที่ 3  “การแพทย์ฉกุ เฉินดิจทิ ลั สูก่ ารพัฒนานครอัจฉริยะ”   
(Digital EMS Toward Smart City Development)
ในระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมตักสิลา
จังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมการ
แพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3  
ปี 2560 “การแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลสู่การพัฒนานครอัจฉริยะ”
(Digital EMS toward Smart City Development)
ในวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมตักศิลา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเพือ่ สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉกุ เฉิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สามารถด�ำเนินงานบริหาร
จัดการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Digital EMS Toward Smart
City Development
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Digital EMS Toward Smart
City Development

พิ ธี ป ิ ด การประชุ ม การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 3 “การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ดิ จิ ต อล
สู่การพัฒนานครอัจฉริยะ” (Digital EMS toward Smart City
Development) และส่งมอบธงเจ้าภาพปี 2560 ให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม ส่งมอบธงเจ้าภาพปี 2560 ให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในพิธปี ดิ การประชุมการแพทย์ฉกุ เฉิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การแพทย์
ฉุกเฉินดิจิตอลสู่การพัฒนานครอัจฉริยะ”(Digital EMS toward
Smart City Development)  ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
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โครงการสานสายใยระว่างวัย

นายกองโท ดร.คมคาย อุ ด รพิ ม พ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
เดินทาง มาร่วมโครงการสานสายใยระหว่างวัย
โดยมีพันตรี สุเมฆ ตันเสียดี หัวหน้าชุดครูฝึก
ที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์
เป็นประธานในพิธพี ร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหาร
เข้าร่วมในโครงการ ที่สถานสงเคราะห์คนชรา
มหาสารคาม อ�ำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารมี ค วามเสี ย สละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม บ�ำเพ็ญประโยชน์ รู้จัก
แบ่งปันเพือ่ สังคมและเพือ่ เป็นการส่งเสริมและ
ปลูกฝังการเป็นจิตอาสาตามโครงการต้นแบบ
โครงการ รด. จิตอาสาของหน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน  ซึ่งทางสถานสงเคราะห์จังหวัด
มหาสารคาม เป็นหน่วยงานให้บริการผูส้ งู อายุ
ที่ ป ระสบปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นทางสั ง คม
รับผิดชอบในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบน 11
จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม
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ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม
สกลนคร หนองบัวล�ำภู เลย หนองคาย อุดรธานี
และจังหวัดร้อยเอ็ดส�ำหรับจังหวัดบุรีรัมย์
ปัจจุบนั สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม
มีผรู้ บั การสงเคราะห์ทงั้ หมด 62 คน แยกเป็น
ชาย 26 คน หญิง 36 คน ส่วนมากมีสุขภาพ
ไม่แข็งแรง และนอนติดเตียง เนือ่ งจากร่างกาย
เสื่ อ มไปตามวั ย จึ ง ต้ อ งจั ด เจ้ า หน้ า ที่ ค อย
ให้บริการอยู่บนอาคาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ส�ำหรับการให้การบริการผูส้ งู อายุนนั้ จัดบริการ
แบบสามั ญ หรื อ แบบไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยแต่
ประการใด ซึง่ กิจกรรมดังกล่าว มีการบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ของนักศึกษาวิชาทหาร อาทิ การกวาด
ลานสนามหญ้า การตัดหญ้า และล้างห้องน�้ำ 
โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
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ปล่อยขบวนกวาดลา้ งอาชญากรรม

นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม และนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการต�ำรวจ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธปี ล่อย
แถวระดมกวาดล้างช่วงเทศกาลลอยกระทงประจ�ำปี 2559 และ
อ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจร ที่บริเวณอาคารด้านหน้า
สถานีต�ำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งต�ำรวจภูธรจังหวัด
มหาสารคาม จัดพิธปี ล่อยแถวระดมกวาดล้างเทศกาลลอยกระทง
และอ� ำ นวยความสะดวกด้ า นการจราจร ซึ่ ง ในเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคาม ได้จัดงานวันลอยกระทงบริเวณริมคลอง
สมถวิล ระหว่างวันที่ 4-13พฤศจิกายน 2559 ต�ำรวจทหารและ
ฝ่ายปกครอง จึงได้สนธิกำ� ลังดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
โดยตั้งจุดตรวจรอบเมือง จัดสายตรวจออกตรวจ จัดเจ้าหน้าที่
ประจ� ำ สถานี ที่ จั ด งานเพื่ อ กวดขั น อาวุ ธ ในบริ เวณงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในเรื่องที่ถือเป็น
ความผิดตามกฎหมาย โดยให้ความส�ำคัญคุมเข้มกลุ่มเยาวชน
เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากอยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน อาจก่อความ
ร�ำคาญและสร้างความเดือดร้อน ในโอกาสนี้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคามได้มอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ  
เพื่อสนับสนุนใช้ในงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดของต�ำรวจ
ภูธรจังหวัดมหาสารคามและใช้ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
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ร่วมงานวันอุบัติเหตุ 59

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เดินทาง
มาร่วมงานวันโลกร�ำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
ประจ�ำปี 2559 วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559
และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดมหาสารคาม
ที่ ห น้ า ที่ ว ่ า การอ� ำ เภอเมื อ งมหาสารคาม ต� ำ บลตลาด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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4

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว

MAHASARAKHAM

4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
1. โครงการขุดลอกล�ำห้วย ในเขตจังหวัดมหาสารคาม
2. โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน�ำ้ ทุ่งปอเทือง  
		
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
งบประมาณ

29,172,000
498,000

บาท
บาท

29,172,000

บาท
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โครงการคลองสวยน�้ำใส

นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์
การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมโครงการคลองสวยน�้ำใสประชารัฐร่วมใจ คนไทย
มีสุข เพื่อรักษาแหล่งน�้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ในการอุปโภค บริโภคการท�ำการเกษตร และเป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์น�้ำในพื้นที่ ที่บริเวณคลองแม่น�้ำบ้าน
หนองแดง ต�ำบลหนองแดง อ�ำเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม โดยมีกองก�ำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
อ�ำเภอนาเชือก ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น และประชาชนในพืน้ ที่
เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวนกว่า 100 คน โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อปกป้องรักษาแหล่งน�้ำที่
ประชาชนใช้ประโยชน์รว่ มกันในการอุปโภค บริโภคการ
ท�ำการเกษตร และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำในพื้นที่
รวมถึงการแสดงความสมัครสมาน สามัคคี ตลอดจนสร้าง
จิตส�ำนึก และความรับผิดชอบในการรักษาแม่นำ�้ ล�ำคลอง
ซึ่งทั้งหมดได้ร่วมก�ำจัดผักตบชวา และวัชพืช ซึ่งได้รับ
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การสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการ
คลองสวยน�ำ้ ใส คนไทยมีความสุข เป็นการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการบริหารจัดการ
น�้ำอย่างเป็นระบบส�ำรวจสิ่งกีดขวางทางน�้ำและ
จัดการปัญหาผักตบชวา วัชพืชต่างๆ ที่เป็นสาเหตุ
ส�ำคัญประการหนึ่งของปัญหาโดยท�ำการปรับปรุง
ฟื้นฟูแหล่งน�้ำสาธารณะคลองน�้ำบ้านหนองแดง
ด้ ว ยการขุ ด ลอกวั ช พื ช และสิ่ ง กี ด ขวางทางน�้ ำ
ระยะทางขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 400 เมตร
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล ปรับภูมิทัศน์
ของแหล่งน�้ำให้สะอาดและสวยงาม และเป็นการ
สร้างจิตส�ำนึก การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนตลอด
จนประชาชนในชุมชนส่งผลให้เกิดการบูรณาการ
และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสืบไป ได้รบั ความร่วมมือจาก
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัด อ�ำเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ร่วมแรงร่วมใจในการท�ำกิจกรรมครัง้ นี้
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พิธีหว่านปอเมทืองตามรอยพ่อ

นายกองโท ดร. คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคามเดินทางมาร่วมกิจกรรมหว่านเมล็ดพันธุ์
ปอเทืองในสวนสมุนไพร ตามรอยพ่อ ประชารัฐร่วมใจ ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช
ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ มค. 24 ต�ำบลแวงน่าง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามโดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธี ส�ำหรับกิจกรรม
หว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ในสวนสมุนไพร ตามรอยพ่อ ประชารัฐ
ร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลดุลยเดช ซึง่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลดุลยเดช
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและความใส่พระราชหฤทัยในด้านการ
สาธารณสุขของพสกนิกร ซึง่ พระองค์นอกจากจะทรงใช้วธิ กี ารดูแล
พสกนิกรผ่านทางบุคลากรทางการแพทย์จากหลายสาขาแล้วนั้น
ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกล พระองค์ก็ยังทรงมีพระราชด�ำริ
ให้ความสนใจในสมุนไพรไทย ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์มาเป็นเวลา
นานตั้งแต่ในอดีตจึงทรงเห็นว่าควรจะได้มีการส่งเสริมการใช้และ
การพัฒนาสมุนไพรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น
และในปี 2559 โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้
ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มค. 24 ต�ำบลแวงน่าง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จากกรมธนารักษ์ จ�ำนวน 3 แปลง
เนื้อที่รวม 46 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา เพื่อปลูกสร้างโรงงานผลิต
สมุนไพร เพือ่ ท�ำเป็นสมุนไพรและเป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นพืชสมุนไพร
ให้แก่พี่น้องประชาชนและพื้นที่เหลือปลูกปอเทือง เพื่อปรับปรุงดิน
ดังนั้นโรงพยาบาลมหาสารคาม จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม และส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กองก�ำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จัดท�ำ
โครงการสมุนไพร 90 พรรษาพระบารมีปกเกล้า ประชารัฐร่วมใจ
ถวายพ่อหลวง โดยจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสวน
สมุนไพรเพือ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และเพือ่
ให้การใช้ที่ราชพัสดุเป็นไปตามวัตถุประสงค์การขอใช้ให้เหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุด
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5

นโยบายด้านการบริการ
จัดการที่ดี

MAHASARAKHAM

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1.
2.
3.
4.
5.

โครงการถวายบังคมพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
โครงการสัมมนาและประชุมประชาคมท้องถิ่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดท�ำแผน ปีงบประมาณ 2560
โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริกิตติ์ฯ
โครงการการท�ำดอกไม้จันทน์ในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ
นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี จ�ำนวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น
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งบประมาณ 1,850,600 บาท
งบประมาณ
79,670 บาท
งบประมาณ
2,650 บาท
งบประมาณ
51,000 บาท
งบประมาณ 490,100 บาท
2,474,020 บาท

มสักการะพระบรมศพ
น�ำประชาชนรห่วาน
กรุงเทพม คร

จังหวัดมหาสารคามร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง น�ำประชาชน จ�ำนวน 750 คน ในพื้นที่อ�ำเภอกันทรวิชัย และอ�ำเภอโกสุมพิสัย   
ซึง่ เป็น 2 อ�ำเภอแรกของจังหวัดมหาสารคาม เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราช
วัง กรุงเทพมหานคร ตามที่ ส�ำนักพระราชวัง ได้ประกาศให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวาย
บังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท ภายหลังจากพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน โดยกระทรวงมหาดไทย
ได้กำ� หนดให้นำ� ประชาชนทีม่ คี วามประสงค์จะเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมพระบรมศพฯ
ในแต่ละวันๆ ละ 4 ภาคๆ ละ 1 จังหวัดๆ ละ 750 คน  ส�ำหรับจังหวัดมหาสารคาม มีก�ำหนด
น�ำประชาชนเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมศพฯ อีก 4 ครั้ง คือ วันที่  
24 พฤศจิกายน 2559, วันที่ 13 ธันวาคม 2559, วันที่ 1 มกราคม 2560 และวันที่ 20
มกราคม 2560
ในการนี้ นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  
ได้ร่วมน�ำขบวนประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ในพระบรม
มหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ในครัง้ นีด้ ว้ ย และได้จดั เจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคามร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม อ�ำนวยความสะดวกให้กับพี่น้อง
ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ทุกรอบของการเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ในพระบรม
มหาราชวัง กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียน
แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ท่ี ที่ท�ำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ส�ำรวจรายชื่อของประชาชนในพื้นที่ของตนเองด้วย
ส�ำหรับประชาชนทีเ่ ดินทางเข้าร่วมกิจกรรม มีระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ การแต่งกาย
ต้องใช้เสือ้ ผ้าสีดำ� รองเท้าหุม้ ส้น สุภาพสตรีผา้ ถุงด�ำยาวหรือกระโปรงเลยหัวเข่า ประชาชนที่
เป็นชนเผ่าหรือนับถือศาสนาสามารถแต่งกายตามศาสนิกก�ำหนดไว้หรือตามชนเผ่าได้ ผูท้ จี่ ะ
ร่วมเดินทางมากับรถห้ามดืม่ ของมึนเมา ทรัพย์สนิ เครือ่ งประดับไม่ควรน�ำติดตัวไปจ�ำนวนมาก
กราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชห้ามพกพาอาวุธและระมัดระวังการแอบพกพายาเสพติดมาในรถ ผูท้ จี่ ะเดินทางไป
จะต้องมีความตั้งใจจะถวายบังคมพระบรมศพด้วยความตั้งใจจริง
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6

นโยบายด้านการบริการ
สาธารณะ

MAHASARAKHAM

6. นโยบายด้านการบริการสาธารณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จ�ำนวน 17 สายทาง
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จ�ำนวน 73 สายทาง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง จ�ำนวน 80 สายทาง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน จ�ำนวน 42 สายทาง
โครงการวัสดุปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ�ำนวน 3 สายทาง
โครงการบรรเทาสาธารณภัย-อัคคีภัย จ�ำนวน 1 แห่ง
โครงการบรรเทาสาธารณภัย-อุทกภัย จ�ำนวน 1 แห่ง
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงผิวถนน จ�ำนวน 6 แห่ง
โครงการค่าเช่ารถ จ�ำนวน 2 คัน
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. จ�ำนวน 2 แห่ง
โครงการซ่อมแซมบ้านพักโรงเรียน จ�ำนวน 1 หลัง
นโยบายด้านการบริการสาธารณะ จ�ำนวน 228 โครงการ เป็นเงินทั้งสิน
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งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

7,389,000
35,516,000
38,647,000
20,821,500
1,399,000
3,456
12,000
1,250,044
55,780,000
2,901,000
46,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

163,765,000 บาท

ไฟไหม้เทศบาลเชียงยืน

นายกองโท ดร.คมคาย อุ ด รพิ ม พ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ก�ำลังใจประชาชน
ชาวเทศบาลเชียงยืน อ�ำเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม โดยนายกองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ได้สั่งการ
ให้ ก องช่ า งและฝ่ า ยบรรเทาสาธารณภั ย
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มหาสารคาม
ออกส�ำรวจความเสียหายและจะจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้าน เพื่อเป็นการ
บรรเทาทุกข์เบื้องต้นต่อไป
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นนบา้ นทา่ ตูม
ลงพื้นที่ตรวจหกาสารารท�ำถ
คาม
อ.เมือง จ.ม

นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยกองช่างองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด มหาสารคาม ลงพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย มและติ ด ตาม
การด�ำเนินงานการบูรณาการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทาง
บ้านหมี่ต�ำบลเขวา อ�ำเภอเมือง และบ้านท่าตูม ต�ำบลท่าตูม
อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการ สิ้นฝนถนนดี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามโดยมีผู้น�ำชุมชน
พร้ อ มด้ ว ยชาวบ้ า นให้ ก ารต้ อ นรั บ ส� ำ หรั บ โครงการปรั บ ปรุ ง
เส้นทางคมนาคม ตามโครงการ สิน้ ฝนถนนดี ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดซื้อวัสดุหินคลุกและใช้เครื่องจักรกล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเข้าด�ำเนินการ เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกในการจราจรและขนย้ายพืชผลทางการเกษตรให้แก่
พี่น้องประชาชนในพื้นที่   
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