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การจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงพื้นที ่
 

การจัดการข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงพ้ืนที่ ได้ข้อมูลประเด็นปัญหาร่วม 4 ประเด็นหลักที่มีระดับความ
รุนแรงและมีความต้องการแก้ไขปัญหามากที่สุดเพ่ือการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยกับ อปท. คู่ความร่วมมือและเครือข่าย 42 พ้ืนที่โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
สรุปประเด็นปญัหาร่วมจากระดับความรุนแรง ความต้องการแก้ไขปัญหา และสรุปรายชื่อ อปท. ที่เข้าร่วม
ลงนามความรว่มมืองาน สสส. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

ที่ เครือข่าย ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 
1. ศจค.หนองกุงสวรรค์ สุขภาพ สวัสดิการสังคม  
2. ทต.ขนวน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สวัสดิการสังคม  
3. ทต.บุแกรง สุขภาพ สิ่งแวดล้อม  
4. ทต.หนองฮี เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อม  
5. ทต.เมยวดี สิ่งแวดล้อม สุขภาพ  
6. อบต.โพนแพง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อม  
7. อบต.เม็กดํา สิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม  
8. อบต.สระบัว สวัสดิการสังคม เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
9. อบต.สันป่าตอง สิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม  
10. อบต.กุดปลาดุก สุขภาพ สิ่งแวดล้อม  
11. อบต.นิคมสงเคราะห์ สุขภาพ สวัสดิการสังคม  
12. อบต.กุดลาด สิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม  
13. อบต.นาทม สวัสดิการสังคม สิ่งแวดล้อม  
14. อบต.หนองจิก สุขภาพ สิ่งแวดล้อม  
15. ศจค.บุ่งเลิศ สุขภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
16. ทต.ช่องเม็ก สุขภาพ สวัสดิการสังคม  
17. ทต.นาหัวบ่อ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม  
18. ทต.พอกน้อย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม  
19. ทต.ภูแล่นช้าง สุขภาพ สวัสดิการสังคม  
20. ทต.เมืองหงษ์ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม  
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ที่ เครือข่าย ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 
21. ทต.สนม สวัสดิการสังคม เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
22. ทต.ห้องแซง สวัสดิการสังคม เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
23. อบต.จารพัต สวัสดิการสังคม เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
24. อบต.หาดคัมภีร์ สวัสดิการสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
25. อบต.เหล่าอ้อย สวัสดิการสังคม สิ่งแวดล้อม  
26. ศจค.เหล่าใหญ ่ สุขภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
27. ทต.โคกล่าม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม  
28. ทต.นาคู สิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม  
29. ทต.บ้านโปร่ง สิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม  
30. ทต.สระพังทอง สิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม  
31. อบต.ดอนจิก สวัสดิการสังคม เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
32. อบต.ไค้นุ่น สิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม  
33. อบต.โพน สิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม  
34. อบต.ยาง สิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม  
35. อบต.หนองคู สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
36. อบต.หนองเหล็ก สุขภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
37. อบต.เหล่า สิ่งแวดล้อม สุขภาพ  
38. อบต.หนองบัว (นอกเครือข่าย) สุขภาพ สวัสดิการสังคม  
39. อบต.แห่ใต้ (นอกเครือข่าย) สิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม  
40. อบต.แพง (นอกเครือข่าย) สิ่งแวดล้อม สุขภาพ  
41. อบต.หัวขวาง (นอกเครือข่าย) สิ่งแวดล้อม สุขภาพ  
42. อบต.กุดรัง (นอกเครือข่าย) สวัสดิการสังคม เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

เลือกประเด็นด้านสุขภาพ 

ที่ เครือข่าย ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 
1 ศจค.หนองกุงสวรรค์ สุขภาพ   
2 ทต.บุแกรง สุขภาพ   
3 ทต.เมยวดี  สุขภาพ  
4 อบต.กุดปลาดุก สุขภาพ   
5 อบต.นิคมสงเคราะห์ สุขภาพ   
6 อบต.หนองจิก สุขภาพ   
7 ศจค.บุ่งเลิศ สุขภาพ   
8 ทต.ช่องเม็ก สุขภาพ   
9 ทต.นาหัวบ่อ สุขภาพ   
10 ทต.พอกน้อย สุขภาพ   
11 ทต.ภูแล่นช้าง สุขภาพ   
12 ทต.เมืองหงษ์ สุขภาพ   
13 ศจค.เหล่าใหญ ่ สุขภาพ   
14 ทต.โคกล่าม สุขภาพ   
15 อบต.หนองเหล็ก สุขภาพ   
16 อบต.เหล่า  สุขภาพ  
17 อบต.หนองบัว (นอกเครือข่าย) สุขภาพ   
18 อบต.แพง (นอกเครือข่าย)  สุขภาพ  
19 อบต.หัวขวาง (นอกเครือข่าย)  สุขภาพ  
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แผนท่ีประเด็นด้านสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศจค.หนองกุงสวรรค ์

ทต.บุแกรง 

ทต.เมยวดี 

อบต.กุดปลาดุก 

อบต.นิคมสงเคราะห์ 

ศจค.บุ่งเลิศ 

ทต.ช่องเม็ก 

ทต.นาหัว

ทต.พอกน้อย 

ทต.ภูแล่นช้าง 

ทต.เมืองหงส์ 

ศจค.เหล่าใหญ่ 

ทต.โคกล่าม อบต.หนองเหล็ก 
อบต.เหล่า 

อบต.หนองบัว 

อบต.แพง อบต.หัวขวาง 

อบต.หนองจิก 
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เลือกประเด็นด้านสวัสดิการสังคม 

ที่ เครือข่าย ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 
1 ศจค.หนองกุงสวรรค์  สวัสดิการสังคม  
2 ทต.ขนวน  สวัสดิการสังคม  
3 อบต.เม็กดํา  สวัสดิการสังคม  
4 อบต.สระบัว สวัสดิการสังคม   
5 อบต.สันป่าตอง  สวัสดิการสังคม  
6 อบต.นิคมสงเคราะห์  สวัสดิการสังคม  
7 อบต.กุดลาด  สวัสดิการสังคม  
8 อบต.นาทม สวัสดิการสังคม   
9 ทต.ช่องเม็ก  สวัสดิการสังคม  
10 ทต.ภูแล่นช้าง  สวัสดิการสังคม  
11 ทต.สนม สวัสดิการสังคม   
12 ทต.ห้องแซง สวัสดิการสังคม   
13 อบต.จารพัต สวัสดิการสังคม   
14 อบต.หาดคัมภีร์ สวัสดิการสังคม   
15 อบต.เหล่าอ้อย สวัสดิการสังคม   
16 ทต.นาคู  สวัสดิการสังคม  
17 ทต.บ้านโปร่ง  สวัสดิการสังคม  
18 ทต.สระพังทอง  สวัสดิการสังคม  
19 อบต.ดอนจิก สวัสดิการสังคม   
20 อบต.ไค้นุ่น  สวัสดิการสังคม  
21 อบต.โพน  สวัสดิการสังคม  
22 อบต.ยาง  สวัสดิการสังคม  
23 อบต.หนองบัว (นอกเครือข่าย)  สวัสดิการสังคม  
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24 อบต.แห่ใต้ (นอกเครือข่าย)  สวัสดิการสังคม  
25 อบต.กุดรัง (นอกเครือข่าย) สวัสดิการสังคม   

 

 

 

แผนท่ีประเด็นด้านสวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศจค.หนองกุงสวรรค์

ทต.ขนวน 

อบต.เม็กดํา 

อบต.สระบัว 

อบต.สันป่าตอง 

อบต.นิคมสงเคราะห์ 
อบต.นาทม 

ทต.ช่องเม็ก 

ทต.ภูแล่นช้าง 

ทต.สนม 

ทต.ห้องแซง 

อบต.จารพัต 

อบต.หาดคัมภีร์ 

อบต.เหล่าอ้อย 

ทต.นาคู 
ทต.บ้านโปร่ง 

ทต.สระพังทอง 

อบต.ดอนจิก 

อบต.ไค้นุ่น 

อบต.โพน 

อบต.ยาง 

อบต.หนองบัว 

อบต. แห่ใต้ 

อบต. กุดรัง 

อบต.กุดลาด 
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เลือกประเด็นด้านสิ่งแวดลอ้ม 

ที่ เครือข่าย ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 
1 ทต.บุแกรง  สิ่งแวดล้อม  
2 ทต.หนองฮี  สิ่งแวดล้อม  
3 ทต.เมยวดี สิ่งแวดล้อม   
4 อบต.โพนแพง  สิ่งแวดล้อม  
5 อบต.เม็กดํา สิ่งแวดล้อม   
6 อบต.สันป่าตอง สิ่งแวดล้อม   
7 อบต.กุดปลาดุก  สิ่งแวดล้อม  
8 อบต.กุดลาด สิ่งแวดล้อม   
9 อบต.นาทม  สิ่งแวดล้อม  
10 อบต.หนองจิก  สิ่งแวดล้อม  
11 ทต.พอกน้อย  สิ่งแวดล้อม  
12 ทต.นาหัวบ่อ  สิ่งแวดล้อม  
13 ทต.เมืองหงส์  สิ่งแวดล้อม  
14 อบต.หาดคัมภีร์  สิ่งแวดล้อม  
15 อบต.เหล่าอ้อย  สิ่งแวดล้อม  
16 ทต.โคกล่าม  สิ่งแวดล้อม  
17 ทต.นาคู สิ่งแวดล้อม   
18 ทต.บ้านโปร่ง สิ่งแวดล้อม   
19 ทต.สระพังทอง สิ่งแวดล้อม   
20 อบต.ไค้นุ่น สิ่งแวดล้อม   
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21 อบต.โพน สิ่งแวดล้อม   
22 อบต.ยาง สิ่งแวดล้อม   
23 อบต.หนองคู สิ่งแวดล้อม   
24 อบต.เหล่า สิ่งแวดล้อม   
25 อบต.แห่ใต้ (นอกเครือข่าย) สิ่งแวดล้อม   
26 อบต.แพง (นอกเครือข่าย) สิ่งแวดล้อม   
27 อบต.หัวขวาง (นอกเครือข่าย) สิ่งแวดล้อม   

 

แผนท่ีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทต.บุแกรง 

ทต.หนองฮี 

ทต.เมยวดี 

อบต.โพนแพง 
อบต.เม็กดํา 

อบต.สันป่าตอง 

อบต.กุดปลาดุก 

อบต.นาทม 

ทต.พอกน้อย 

ทต.เมืองหงส์ 

อบต.หาดคัมภีร์ 

อบต.เหล่าอ้อย 

ทต.โคกล่าม 

ทต.นาคู 
ทต.บ้านโปร่ง 

ทต.สระพังทอง อบต.ไค้นุ่น 

อบต.โพน 

อบต.ยาง 

อบต.หนองคู อบต.เหล่า 

อบต.กุดลาด 

อบต.หนองจิก 

อบต. แห่ใต้ 
อบต.แพง 
อบต.หัวขวาง 

อบต.นาหัวบ่อ 
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เลือกประเด็นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ที่ เครือข่าย ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 
1 ทต.ขนวน เศรษฐกิจสร้างสรรค์   
2 ทต.หนองฮี เศรษฐกิจสร้างสรรค์   
3 อบต.โพนแพง เศรษฐกิจสร้างสรรค์   
4 อบต.สระบัว  เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
5 ศจค.บุ่งเลิศ  เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
6 ทต.สนม  เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
7 ทต.ห้องแซง  เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
8 อบต.จารพัต  เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
9 อบต.หาดคัมภีร์   เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
10 ศจค.เหล่าใหญ ่  เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
11 อบต.ดอนจิก  เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
12 อบต.หนองคู  เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
13 อบต.หนองเหล็ก  เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
14 อบต.กุดรัง (นอกเครือข่าย)  เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
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แผนท่ีประเด็นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.หาดคัมภีร์ 

ทต.ขนวน 

อบต.หนองเหล็ก

อบต.หนองคู 
อบต.สระบัว 

ทต.สนม 

อบต.จารพัต 

ทต.นาหัวบ่อ 

ศจค.เหล่าใหญ่ 

ศจค.บุ่งเลิศ 

ทต.ห้องแซง 

อบต.โพนแพง 

อบต.ดอนจิก 

ทต.หนองฮี 
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