ดานการเมืองการปกครอง

2.1 ประชากร
ขอมูลประชากรจังหวัด ณ เดือนกันยายน 2550 รวมทัง้ สิน้ 936,050 คน เปน
ชาย 463,799 คน หญิง 472,251 คน จํานวนครัวเรือนทัง้ หมด 240,274 ครัวเรือน สําหรับอําเภอ
ทีม่ ปี ระชากรมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ อําเภอเมือง อําเภอโกสุมพิสัย และวาปปทุม มีประชากร
เทากับ 142,559 119,177 และ 113,176 คน ตามลําดับ (ตาราง 1) ความหนาแนนของประชากร
ในจังหวัดมหาสารคามโดยเฉลีย่ เทากับ 179.04 คน/ตร.กม. อําเภอทีม่ คี วามหนาแนนของประชากร
มากทีส่ ดุ คือ อําเภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั รองลงมา คือ อําเภอเมือง และอําเภอเชียงยืน มีความหนาแนน
เทากับ 257.08 256.08 และ 223.04 คน/ตร.กม. ตามลําดับ
2.2 โครงสรางราชการบริหารสวนภูมภิ าค สวนกลาง และทองถิน่ ในจังหวัด
2.2.1 ประกอบดวยสวนราชการทั้งหมดจํานวน 91 หนวยงาน ประกอบดวย สวน
ราชการบริหารสวนกลางจํานวน 56 หนวยงาน สวนราชการบริหารสวนภูมิภาคสังกัดกระทรวง
ทบวง กรม จํานวน
29 หนวยงาน โดยแบงเปน สวนราชการบริหารสวนภูมภิ าคสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอืน่ ๆ จํานวน
24 หนวยงาน และสวนราชการบริหารสวนภูมภิ าคสังกัดกระทรวงมหาดไทยจํานวน 5 หนวยงาน
สวนราชการอิสระจํานวน 5 หนวยงาน สวนราชการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
จํานวน 2 หนวยงาน
2.2.2 สวนราชการบริหารสวนทองถิน่ มี 3 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด
จํานวน 1 แหง เทศบาลจํานวน 11 แหง และองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 131 แหง

แผนผังแสดงโครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาคและทองถิ่นในจังหวัด
ผูวาราชการจังหวัด
ราชการขึ้นตรงตอสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

สวนราชการระดับจังหวัด
สวนราชการบริห ารสวนกลาง
1. สนง.ตรวจบัญชีสหกรณฯ
2. ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมง
น้าํ จืดฯ
3. โครงการชลประทานฯ
4. ศูนยวจิ ัยถายทอดเทคโนโลยีฯ
5. สถานีพัฒนาที่ดนิ ฯ
6. ศูนยบริการวิชาการดานพืชไรฯ
7. สถานีพัฒนาอาหารสัตวฯ
8. ศูนยสงเสริมการปลูกปา ที่ 5
9. แขวงการทางมหาสารคาม
10. ศูนยสรางทางมหาสารคาม
11. สถานีอุตุนิยมวิทยา
12. สพท.มค. เขต 1
13. สพท.มค เขต 2
14. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
15. สนง.คุมประพฤติ
16. สนง.บังคับคดี
17. สสวท.มค.
18. สนง.ประกันภัย
19. สนง.การคาภายใน
20. สนง.พัฒนาธุรกิจการคา
21. สนง.สรรพากรพื้นที่ มค.
22. สนง.สรรพสามิตพื้นที่ มค.
23. สนง.ปองกันและบรรเทาฯ มค
24..สนง.ธนารักษพื้นที่ มค.

ราชการบริหารสวนทองถิ่น

สวนราชการระดับอําเภอ

สวนราชการบริหารสวนภูมิภาค
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. สํานักงานจังหวัด
2. ทีท่ าํ การปกครองจังหวัด
3. สนง.พัฒนาชุมชน
4. สนง.ทีด่ นิ
5. สนง.โยธาธิการและผังเมือง
สวนราชการบริหารสวนภูมิภาคสังกัด
กระทรวง ทบวง กรมอืน่ ๆ
1. ที่ทําการสัสดีจังหวัด
2. สนง.แรงงานจังหวัด
3. สนง.สวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
4. สนง.จัดหางาน
5. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
6. สนง.ประกันสังคม
7. สนง.เกษตรและสหกรณ
8. สนง.เกษตร
9. สนง.สหกรณจังหวัด
10. สนง.ปศุสัตวจังหวัด
11. สนง.ปาไมจังหวัด
12. สนง.ประมงจังหวัด
13. สนง.ปฏิรปู ทีด่ นิ
14. สนง.คลังจังหวัด
15. สนง.ขนสงจังหวัด

สวนราชการระดับ
อําเภอ
1. 13 อําเภอ
2. 133 ตําบล
4. 1,944 หมูบ า น

ราชการบริหารสวนทองถิน่
1. อบจ. 1 แหง
2. เทศบาล 11 แหง
- เมือง 1 แหง
- ตําบล 10 แหง
3. อบต. 131 แหง

25. สนง.จัดรูปทีด่ นิ
26. สถานสงเคราะหคนชรา
27. สถาบันการพลศึกษา ฯ
28. ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย
29. ศูนยการทองเที่ยว กีฬา
30. โรงพยาบาลมหาสารคาม
31. วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม
32. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน ฯ
33. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
34. วิทยาลัยเทคนิค
35. วิทยาลัยเทคโนโลยีและเกษตรกรรม
36. ร.ร. สารคามพิทยาคม
37. ร.ร.ผดุงนารี
38. ร.ร.มหาวิชานุกุล
39. ร.ร.มหาชัยพิทยาคาร
40. สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.
41. สถานีวิทยุ กรมการรักษาดินแดน
42. สถานีวิทยุทหารอากาศ
43. สนง.พัฒนาพลังงานทดแทนที่ 5
44. ว.สารพัดชาง
45. ว.การอาชีพวาปปทุม
46. ว.การอาชีพพยัคฆ
47. สนง.ทองถิน่ จังหวัด
48. สนง. ทางหลวงชนบท
49. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
50. ตํารวจภูธรจังหวัด
51. ศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพเกษตร
52. บานเด็กและครอบครัว
53. สํานักงานประชาสัมพันธฯ
54. สนง.กองทุนฟนฟูและพัฒนาฯ
55. ศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 41
56. สถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนฯ
57. สนง.ยุตธิ รรมจังหวัด

16. สนง.พาณิชยจังหวัด
17. สนง.สาธารณสุขจังหวัด
18. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
20. สนง.สถิติจังหวัด
21. เรือนจําจังหวัดมหาสารคาม
22. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
23. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
24. สํานักงานพระพุทธศาสนา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สวนราชการอิสระ
1. ศาลจังหวัด
2. สนง. กกต. ประจําจังหวัด
3. อัยการจังหวัด
4. สนง.เหลากาชาด
5. สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว

2.3 โครงสรางการบริหารราชการของจังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ ตําบล และหมูบาน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเลมที่ 108 ฉบับพิเศษ ตอน 156 ลงวันที่ 4 กันยายน 2534) ไดกําหนดใหมกี ารจัด
ระเบียบบริหารราชการสวนภูมภิ าค เปนจังหวัดและอําเภอ
จังหวัด มีฐานะเปนนิติบคุ คล การตั้ง ยุบ และเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปน
พระราชบัญญัตผิ วู า ราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชา ขาราชการของหนวยงานตาง
ๆ ทัง้ ในและ นอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย
อําเภอ เปนสวนราชการบริหารรองจากจังหวัด การตัง้ การยุบ และเปลีย่ นเขต
อําเภอใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา มีนายอําเภอเปนหัวหนาปกครอง บังคับบัญชาขาราชการใน
อําเภอ และงานบริหารราชการของอําเภอ
กิง่ อําเภอ เปนสวนหนึง่ ของอําเภอ ตัง้ ตามกฎหมายลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.
2457 มีปลัดอําเภอผูเ ปนหัวหนาประจํากิง่ อําเภอเปนหัวหนา
ตําบลและหมูบ า น เปนหนวยงานการปกครองสวนยอยของอําเภอหรือกิง่ อําเภอ
ตัง้ ตามกฎหมายลักษณะ ปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 ตําบลจัดตั้งขึ้นโดยประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย มีกาํ นันเปนผูร บั ผิดชอบตําบล สวนหมูบ า น จัดตัง้ โดยประกาศจังหวัด มี
ผูใ หญบา นเปนผูร ับผิดชอบหมูบ า น
แผนผังแสดงโครงสรางการบริหารราชการของจังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ ตําบล และหมูบาน
จังหวัด
ผูวาราชการจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัด
สํานักงานจังหวัด

สวนราชการประจําจังหวัด
อําเภอ/กิ่งอําเภอ
นายอําเภอ/ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ

สํานักงานอําเภอ/สํานักงานกิง่ อําเภอ

สวนราชการประจําอําเภอ/กิ่งอําเภอ
ตําบล
กํานัน
หมูบาน
ผูใหญบา น

2.4 การเลือกตัง้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พุทธศักราช 2550 จังหวัดมีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจํานวน 6 คน
มีสมาชิกวุฒสิ ภาจํานวน 1 คน และจากการทีร่ ฐั บาลกําหนดวันที่ 23 ธันวาคม 2550 เปนการ
เลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรโดยทัว่ ไป พบวา มีจาํ นวนผูม สี ทิ ธิการเลือกตัง้ จํานวน 680,568 คน
มีผใู ชสทิ ธิในการเลือกตัง้ จํานวน 486,316 คิดเปนรอยละ 71.45
2.4.1 การเลือกตัง้ แบงเปน 2 เขต ไดแก
- เขตการเลือกตัง้ ที่ 1 ประกอบดวย อ.เมือง อ.โกสุม อ.กุดรัง อ.กันทรวิชยั
อ.เชียงยืน และ อ.ชืน่ ชม
- เขตการเลือกตัง้ ที่ 2 ประกอบดวย อ.แกดํา อ.นาเชือก อ. นาดูน อ.บรบือ
อ.พยัคฆภูมพิ สิ ยั อ.ยางสีสรุ าช และ อ.วาปปทุม
2.4.2 ผลการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร พบวาในเขตการเลือกตัง้ ที่ 1 มี
จํานวนผูม สี ทิ ธิการเลือกตัง้ จํานวน 341,132 คน มีผมู สี ทิ ธิเลือกตัง้ จํานวน 250,839 คน คิดเปนรอย
ละ 73.53 ในเขตการเลือกตัง้ ที่ 2 มีจาํ นวนผูม สี ทิ ธิการเลือกตัง้ 339,436 คน มีผใู ชสทิ ธิในการ
เลือกตัง้ 235,477 คน คิดเปนรอยละ 69.37
2.4.3 ผลคะแนนการเลือกตั้ง ปรากฏคะแนน ดังนี้
1) ผลคะแนนเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้งที่ 1
ลําดับที 1 นายสุทนิ คลังแสง
คะแนนทีไ่ ด 134,365 คะแนน
ลําดับที่ 2 นายจิรวัฒน ศิรพิ าณิชย
คะแนนทีไ่ ด 122,088 คะแนน
ลําดับที่ 3 นายสุรจิตร ยนตตระกูล
คะแนนทีไ่ ด 119,052 คะแนน
2) ผลคะแนนการเลือกตั้ง เขตการเลือกตัง้ ที่ 2
ลําดับที่ 1 นายสรรพภัญู ศิรไิ ปล
คะแนนที่ได 103,169
คะแนน
ลําดับที่ 2 นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร คะแนนทีไ่ ด 91,479 คะแนน
ลําดับที่ 3 นายไชยวัฒน ติณรัตน
คะแนนทีไ่ ด 88,723 คะแนน

