
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  

ที่ตั้ งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแห่ ใต้  จ านวนหมู่บ้าน 19 หมู่บ้ าน 
ประกอบด้วย 

หมู่ที่ 1   บ้านแห่ใต้  หมู่ที่ 11   บ้านดอนสว่าง  
หมู่ที่ 2   บ้านแห่ใต้  หมู่ที่ 12   บ้านสันติสุข  
หมู่ที่ 3   บ้านแห่ศรวีิลัย  หมู่ที่ 13   บ้านห้วยม่วง  
หมู่ที่ 4   บ้านเหล่าแดง  หมู่ที่ 14   บ้านดอนอิเอ็นเหนือ 
หมู่ที่ 5   บ้านคันจ้อง  หมู่ที่ 15   บ้านโพนทอง  
หมู่ที่ 6   บ้านโพนทอง  หมู่ที่ 16   บ้านสันติสุข  
หมู่ที่ 7   บ้านโนนคัดเค้า          หมู่ที่ 17   บ้านดอนสว่างโพธิ์ไทร 
หมู่ที่ 8   บ้านคุยกอก  หมู่ที่ 18   บ้านปุาปอ  
หมู่ที่ 9   บ้านคุยปอ                หมู่ที่ 19   บ้านโนนสะอาดนาแค 
หมู่ที่ 10   บ้านดอนอิเอ็น   

ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลแห่ใต้ 
ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่ 1  ต าบลแห่ใต ้ อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม   
- โทรศัพท์ / โทรสาร  043-998036    
 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  เป็นที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ าชี  เหมาะแก่การเพาะปลูกและการประมง เป็นต าบลที่อยู่ในเขต
ชลประทาน ประชาชนในต าบลมีอาชีพหลักในการท านา เพาะเลี้ยง พันธุ์ปลา อาชีพเสริมซึ่งท ารายได้ให้แก่
ประชาชนมากคือ ทอเสื่อกก 

 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ต าบลแห่ใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Monsoon climate) ในช่วงฤดู

ร้อน จะมีอากาศร้อนอบอ้าว ในช่วงมรสุมฤดูร้อนจะได้รับลมมรสุมตะวันตอเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย 
ซึ่งท าให้เกิดฝนตก ส าหรับปริมาณน้ าฝนที่พ้ืนที่บริเวณจังหวัดได้รับนั้น ส่วนมากจะเกิดจากผลกระทบของพายุ
หมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านประเทศเวียดนามและเข้าสู่ประเทศไทย 

 

 1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายและเหนียว  
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลแห่ใต้ เดิมเป็นหมู่บ้านที่รวมอยู่กับต าบลยางน้อย ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๖ ได้แยกการปกครอง 
เป็นต าบลแห่ใต้ ในปี ๒๕๔๐ สภาต าบลแห่ใต้ ได้จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลแห่ใต้ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี ๒๕๔๐ ในเขตท้องที่อ าเภอโกสุมพิสัย  ต าบล
แห่ใต ้มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 28,875 ไร่ หรือประมาณ 46.2 ตารางกิโลเมตร  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอ าเภอโกสุมพิสัย อยู่ห่างจากอ าเภอ 10 กิโลเมตร     

อาณาเขตติดต่อขององค์การบริหารส่วนต าบลแห่ใต้ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  จด ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน 
  ทิศใต้   จด ต าบลเลิงใต้  อ าเภอโกสุมพิสัย 
  ทิศตะวันออก  จด ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกันทรวิชัย 
  ทิศตะวันตก  จด ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพิสัย 
 

 2.2 การเลือกตั้ง 
  ต าบลแห่ใต้  ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่ใต้  ทั้งเขตต าบลเป็น ๑ 
เขตเลือกตั้ง  และสมาชิกสภา อบต.  ออกเป็น  19  เขต  ดังนี้ 

 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑    ประกอบด้วย   หมู่ที่ 1   บ้านแห่ใต้      
เขตเลือกตั้งท่ี ๒    ประกอบด้วย   หมู่ที่ 2   บ้านแห่ใต้ 
เขตเลือกตั้งท่ี 3    ประกอบด้วย   หมู่ที่ 3   บ้านแห่ศรวีิลัย 
เขตเลือกตั้งท่ี 4    ประกอบด้วย   หมู่ที่ 4   บ้านเหล่าแดง 
เขตเลือกตั้งท่ี 5    ประกอบด้วย   หมู่ที่ 5   บ้านคันจ้อง 
เขตเลือกตั้งท่ี 6    ประกอบด้วย   หมู่ที่ 6   บ้านโพนทอง 
เขตเลือกตั้งท่ี 7    ประกอบด้วย   หมู่ที่ 7   บ้านโนนคัดเค้า 
เขตเลือกตั้งท่ี 8    ประกอบด้วย   หมู่ที่ 8   บ้านคุยกอก 
เขตเลือกตั้งท่ี 9    ประกอบด้วย   หมู่ที่ 9   บ้านคุยปอ 
เขตเลือกตั้งท่ี 10  ประกอบด้วย   หมู่ที่ 10   บ้านดอนอิเอ็น 
เขตเลือกตั้งท่ี 11  ประกอบด้วย   หมู่ที่ 11   บ้านดอนสว่าง 
เขตเลือกตั้งท่ี 1๒  ประกอบด้วย   หมู่ที่ 12   บ้านสันติสุข 
เขตเลือกตั้งท่ี 13  ประกอบด้วย   หมู่ที่ 13   บ้านห้วยม่วง 
เขตเลือกตั้งท่ี 14  ประกอบด้วย   หมู่ที่ 14   บ้านดอนอิเอ็นเหนือ 
เขตเลือกตั้งท่ี 15  ประกอบด้วย   หมู่ที่ 15   บ้านโพนทอง 
เขตเลือกตั้งท่ี 16  ประกอบด้วย   หมู่ที่ 16   บ้านสันติสุข 
เขตเลือกตั้งท่ี 17  ประกอบด้วย   หมู่ที่ 17   บ้านดอนสว่างโพธิ์ไทร 
เขตเลือกตั้งท่ี 18  ประกอบด้วย   หมู่ที่ 18   บ้านปุาปอ 
เขตเลือกตั้งท่ี 19  ประกอบด้วย   หมู่ที่ 19   บ้านโนนสะอาดนาแค 
 ประชาชนในเขตต าบลแห่ใต้ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชน

ในเขตต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองาน และเสนอแนะในกิจกรรมขององค์การ
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บริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาฯ ประชุม
ประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ  

  

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕65)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก อบต.    5,014   คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.    5,003   คน 

  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (28 พฤศจิกายน ๒๕65) 
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต.  4,078 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 5,014 คน  

คิดเป็นร้อยละ  81.33   
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.  4,068 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 5,003 
คน  คิดเป็นร้อยละ  81.31 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านแห่ใต้ 106 189 167 356 
2 บ้านแห่ใต้ 191 292 279 571 
3 บ้านแห่ศรีวิลัย 128 233 278 511 
4 บ้านเหล่าแดง 91 170 168 338 
5 บ้านคันจ้อง 104 173 212 385 
6 บ้านโพนทอง 97 135 131 266 
7 บ้านโนนคัดเค้า 89 155 168 323 
8 บ้านคุยกอก 62 101 109 210 
9 บ้านคุยปอ 54 87 86 173 

10 บ้านดอนอิเอ็น 86 147 136 283 
11 บ้านดอนสว่าง 82 151 138 289 
12 บ้านสันติสุข 108 193 166 359 
13 บ้านห้วยม่วง 125 260 244 504 
14 บ้านดอนอิเอ็นเหนือ 105 205 176 381 
15 บ้านโพนทอง 91 130 142 272 
16 บ้านสันติสุข 87 173 153 326 
17 บ้านดอนสว่างโพธิ์ไทร 79 153 151 304 
18 บ้านปุาปอ 77 125 144 269 
19 บ้านโนนสะอาดนาแค 48 78 67 145 

รวม 1,810 3,150 3,115 6,265 
: ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565 

 

หมายเหตุ :  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  135.61  คน/ตารางกิโลเมตร 
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๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ จ านวนประชากร หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อายุต่ ากว่า     18  ปี 635 603 1,238  
อายุระหว่าง   18 – 60  ป ี 2,083 2,028 4,111  
อายุมากกว่า   60  ปี ขึ้นไป 432 484 916  

รวม 3,150 3,115 6,265  
 

 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา          6    แห่ง 
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน     19    แห่ง 
-  ศูนย์การเรียนชุมชน          1    แห่ง 
-  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร     1    แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              3    แห่ง 
 

๔.2 สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล       2    แห่ง 
-  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า       ร้อยละ 100 
 

๔.3 อาชญากรรม 
  ต าบลแห่ใต้ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และท าลาย
ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจ
ข้อมูลพื้นฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 

๔.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของต าบลแห่ใต้  พบว่าในเขตต าบลแห่ใตม้ีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบ

กับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของต าบลแห่ใต้สามารถท าได้เฉพาะตาม
อ านาจหน้าที่ เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้   ถ้า
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 

๔.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแห่ใต้ ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ในเขต

ต าบลแห่ใต้    
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.๑ การคมนาคมขนส่ง 
-  ถนนลาดยาง       3 สาย 
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  115 สาย 
-  ถนนลูกรัง      32 สาย 
 

5.2 การไฟฟ้า 
-  มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน    
-  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา      1,810   ครัวเรือน 

 

5.3 การประปา 
-  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา   ทุกหลังคาเรือน 

 

5.4 โทรศัพท์ 
-  โทรศัพท์สาธารณะ          -     แห่ง 

 

5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง  
  -  มีไปรษณีย์อ าเภอโกสุมพิสัย  จ านวน ๑ แห่ง  ทีบ่ริการขนส่งวัสดุ และครุภัณฑ์ ถึงต าบลแห่ใต้  
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์     

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.๑ การเกษตร 
  -  ประชากรในเขตต าบลแห่ใต้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา การท าประมง 
เลี้ยงสัตว์ และหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นบางส่วน 
 

6.2 การประมง 
  -  ประชากรในเขตต าบลแห่ใต้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา  
 

6.3 การปศุสัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยง

ไก ่เป็ด โค สุกร กระบือ  เป็นต้น  
 

6.4 การบริการ 
-  ร้านอาหาร  12 แห่ง  
-  ร้านเกมส์    1      แห่ง 

 

6.5 การท่องเที่ยว 
  - ในเขตต าบลแห่ใต้ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การ
จัดงานประเพณีต่างๆ     
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6.6 การอุตสาหกรรม 
  -  ในเขตต าบลแห่ใต้มีอุตสาหกรรมชุมชน          1    แห่ง     
  -  ในเขตต าบลแห่ใต้มีอุตสาหกรรมครัวเรือน      4    แห่ง     

-  โรงส ี                     5   แห่ง 
 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
-  ร้านค้าต่างๆ  33 แห่ง  
-  ร้านซ่อม    6      แห่ง 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  4  กลุ่ม 

  ๑. กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา 
  ๒. กลุ่มผ้าฝูายหมักโคลน 
  3. กลุ่มทอเสื่อกก 
  4. กลุ่มเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา 
 

6.8 แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในก าลังแรงงาน แต่ค่าแรง
ในพ้ืนที่จะต่ ากว่าในเขตอุตสาหกรรม โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี 
บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไป
ท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
การจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 100  
     - วัด      9    แห่ง         
 

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน  มกราคม 
-  ประเพณีบุญข้าวจี่   ประมาณเดือน  กุมภาพันธ์ 
-  ประเพณีบุญเผวด   ประมาณเดือน  มีนาคม-เมษายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน  เมษายน 
-  ประเพณีบุญบั้งไฟ    ประมาณเดือน  มิถุนายน 
-  ประเพณีบุญเข้าพรรษา   ประมาณเดือน  กรกฎาคม   
-  ประเพณีบุญข้าวประดับดิน  ประมาณเดือน  สิงหาคม-กันยายน   
-  ประเพณีบุญข้าวสาก   ประมาณเดือน  กันยายน   
-  ประเพณีบุญออกพรรษา  ประมาณเดือน  ตุลาคม   
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน  ตุลาคม-พฤศจิกายน 
-  ประเพณีกฐิน    ประมาณเดือน  พฤศจิกายน 
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 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลแห่ใต้ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการท า
เครื่องจักรสานใช้ส าหรับในครัวเรือน วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 100%  พูดภาษาอีสาน    
 

 7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลแห่ใตไ้ด้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่ายบ้าง 
ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าฝูายและผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่ และการแปรรูปอาหารจาก
ปลา (ปลาส้ม)      
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ า   
ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจาก ห้วย/หนองน้ าสาธารณะ ซึ่ง

จะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียง
ได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

 

8.๒ ป่าไม้   
ในเขตต าบลแห่ใต้ไม่มีปุาไม้ 
 

8.๓ ภูเขา   
ในเขตต าบลแห่ใต้ไม่มีภูเขา 
 

8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่ของตำบลแห่ใต้ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ท าการประมง (เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา)  

ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากร 
ธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ าใต้
ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภค ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจาก
แหล่งอ่ืน และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน ปัญหาคือมีแหล่งน้ าใช้ ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาด้าน
ขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา ต าบลแห่ใต้ได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชน
และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการคัดแยกขยะ(ท าปุ๋ยหมักและน้ าหมัก) ให้ครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที ่โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบลแห่ใต้  ฯลฯ   

 

  8.4.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่   
       8.4.1.1 ที่สาธารณประโยชน์  239  ไร่  แยกเป็น 
       1.  โคกปุาช้า  ตั้งอยู่ที่  บ้านสันติสุข หมู่ 16  เนื้อท่ี 32 ไร่ 37 ตารางวา 
       2.  ท านบหนองยาง  ตั้งอยู่ที่  บ้านคุยกอก หมู่ที่ 8  เนื้อท่ี 33 ไร่ 67 ตารางวา 
       3.  โนนปุาม่วง  ตั้งอยู่ที่  บ้านคันจ้อง หมู่ 5  เนื้อที่ 25 ไร่ 91 ตารางวา 
       4.  หนองอ้อมแก้ว  ตั้งอยู่ที่  บ้านห้วยม่วง หมู่ 13  เนื้อท่ี 6 ไร่ 85 ตารางวา 
       5.  ดอนหัวโสก  ตั้งอยู่ที ่ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13  เนื้อท่ี 11 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา 
       6.  ดอนปูุตา  ตั้งอยู่ที ่ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13  เนื้อท่ี 6 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา 
       7.  ดอนส้มโฮง  ตั้งอยู่ที ่ บ้านคุยปอ หมู่ที่ 9  เนื้อท่ี 5 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา 
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       8.  ดอนปูุตา  ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนคัดเค้า หมู่ที่ 7  เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา 
       9.  ดอนกู ่ ตั้งอยู่ที่  บ้านดอนอิเอ็น หมู่ที่ 10  เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา 
       10. ดอนปูุตา  ตั้งอยู่ที่  บ้านดอนอิเอ็น หมู่ที่ 10  เนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา 
       11. หนองเข้  ตั้งอยู่ที ่ บ้านโพนทอง หมู่ 6  เนื้อท่ี 14 ไร่ 97 ตารางวา 
       12. หนองโดน  ตั้งอยู่ที่  บ้านโพนทอง หมู่ 6  เนื้อที่ 6 ไร่ 99 ตารางวา 
       13. ดอนปุาไผ่  ตั้งอยู่ที่  บ้านโพนทอง หมู่ 6  เนื้อที่ 8 ไร่ 79 ตารางวา 
       14. ดอนหนองจอก  ตั้งอยู่ที่  บ้านโพนทอง หมู่ 6  เนื้อท่ี 4 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา 
       15. ดอนปูุตา  ตั้งอยู่ที่  บ้านโพนทอง หมู่ 6  เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา 
       16. ดอนปูุตา  ตั้งอยู่ที่  บ้านโพนทอง หมู่ 6  เนื้อที่ 23 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา 

 
9. อื่นๆ  

9.1 มวลชนจัดตั้ง 
-  ลูกเสือชาวบ้าน  3   รุ่น  496 คน 

 

9.2 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
9.2.1 จ านวนบุคลากรทั้งสิ้น  72  คน  แยกเป็น 
       1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่บ้านละ  2  คน  จ านวน  19  หมู่บ้าน  
         รวม  19  คน  ประกอบด้วย 

1.1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
  1. นายบุญศิล  สีสังข์  ด ารงต าแหน่ง รองประธานสภาฯ 

1.2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 
  1. นายประสิทธิ์  จันทร์ดาโรจน์ 

1.3  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 
  1. นางมยุรี  ศรีคาม 

1.4  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
  1. นายพิทักษ์  ลาสุนนท์  ด ารงต าแหน่ง ประธานสภาฯ 

1.5  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
  1. นางรัศมี  ศรีท าบุญ 

1.6  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
  1. นางล าไพ  ดรพลก้อม 

1.7  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 
  1. นายเดชศักดิ์  รัตนประเสริฐ 

1.8  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
  1. นายกฤษณะ  ศิริโยธา 

1.9  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
  1. นางล าปาง  หลักค า 

1.10  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 10 
  1. นางบุญเหลือ  โสภาวรรณ 
 



- ๙ - 

 

1.11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 11 
  1. นายไพทูล  ดรมิ่งคุณ 

1.12  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 12 
  1. นายทวี  ดอนพันเมือง 

1.13  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 13 
  1. นายโสภณ  ดรบ้านเขียว 

1.14  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 14 
  1. นายสมพร  ดอนบุรมย์ 

1.15  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 15 
  1. นางรุ่งวิกรัย  พรมโคตร์ 

1.16  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 16 
  1. นางบัว  เรียนพิษ 

1.17  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 17 
  1. นายศักดิ์ศรี  แสงชัย 

1.18  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 18 
  1. นายส าเนียง  เนื่องโพนงาม 

1.19  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 19 
  1. นายทองค า  ไชยหงษา 
 

2. ผู้บริหารและผู้ช่วยที่มาจากการแต่งตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
                         ประกอบด้วย 

 1. นางสาวสายหยุด  สีหาบวั      ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่ใต้ 
 2. นายปรีชา  ศรีคาม  ต าแหน่ง รองนายกฯ คนที่ 1 
 3. นางยุพิณ  ชินศรี      ต าแหน่ง รองนายกฯ คนที่ 2 
 4. นายศิริศักดิ์  ดรบ้านเขียว ต าแหน่ง เลขานุการนายกฯ  
 

3. พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  19  คน  
1. นางคนางค์  ภูถมดี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นายไพบูลย์  โพธิ์ขี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 

 3. สิบเอกบัณฑิต  ปักกุนนัน ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
 4. นางสาวมะลิ  แสงจันทร์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 5. นางพัชรี  ฐานะวุฒิ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

6. นางแสงเดือน  ล าเพย  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 
7. นางสาวกาญจนา  กินรี ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 
8. นางสาวิตรี  วรบุตร  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

 9. พ.จ.อ.บุญเรือง  ดีวันวงค์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันฯ ช านาญงาน 
10. นางสาวนันทวัน  บวัใหญ่ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 
11. นางสาวจิรภา  อ้นสันเทียะ ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 

 12. นางกรรณิกา  เถื่อนนาดี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
13. นางสาวชารินี  แสงไชยราช ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
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14. นางสาววราภรณ์  จ าปาแดง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน 
15. นางสาวปนิดา  สิมสิน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน 

 16. นางนพรัตน์  บรรเทา ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแห่ใต้ 
 17. นางสุมาลี  เขตชมพู   ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแห่ใต้ 

18. นางประดิษฐ์  แสงชัย ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสันติสุข 
 19. นางทองขันธ์  เรียนพิษ ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสันติสุข 
 

4. ลูกจ้างประจ า  จ านวน  1  คน  
 1. นายอังคาร  บรรเทา  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 

5. พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  11  คน  
 1. นางสาวอารยา  ดวงแสนวอ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 2. นางสาวจริญา  แสงไชย ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
 3. นางสาวฐิติพร  ศรีตะ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

4. นางสาวรัชดาพร  นุพล ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแห่ใต้ 
 5. นายวัฒนา  วงษาวุธ  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 
 6. นางสาวสุจิตรา  นาสุรวิงค์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 7. นายอ านาจ  นันค า  ต าแหน่ง พนักงานขับรถกู้ชีพ 
 8. สิบเอกสถาพร  ศิริโยธา ต าแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง 

9. นางสาวสิรินทรา  สารสวัสดิ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสันติสุข 
10. นางสาวพันทิวา  ภูทะวัง ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนทอง 
11. นางสาววาสนา  ชอค าศรี ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนทอง 
 

6. พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  2  คน  
 1. นางสาวทัศนี  แสงชัย  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
 2. นายไพทูลย์  ดรพลก้อม ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถบรรทุกขยะ 
 

7. พนักงานจ้างเหมาบริการ  จ านวน  16  คน  
1. นายสุรชา  ดอนบุรมย์     (ช่วยงานกองสาธารณสุขฯ) 
2. นางสาวโชติกา  วัชรกรบวรกุล    (ช่วยงานพัสดุ) 
3. นายวัชรวรงค์   เดชศิริ    (ช่วยงานจัดเก็บรายได้) 
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปิดตังนาโพธิ์   (ช่วยงานบัญชี) 
5. นายชลนที  แสนวชิัย     (ภารโรง) 
6. นางหนูเบ็น  แสงจันดา   (แม่บ้าน) 
7. นายวีรวุฒ ิ อุทรส   (ช่วยงานไฟฟูา) 
8. นายวิษณุ  ตุริรัมย์     (ช่วยงานไฟฟูา) 
9. นายวรชาติ  ลาสุนนท์   (ช่วยงานโยธา) 
10. นายธราเทพ  สุมะหิงพันธ์  (ช่วยงานโยธา) 
11. นายอรรถพล  เหล่าเจริญ  (ช่วยงานสาธารณสุข) 
12. นายเลิศ  สุนทรวัตร   (ช่วยงานสาธารณสุข) 
13. นายพิเชษฐ์  อาจอง   (ช่วยงานสาธารณสุข) 
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14. นางศรีประภา  แสนวิชัย  (ช่วยงานสาธารณสุข) 
15. นายอภินันท์  ไชยบัง    (กู้ชีพ) 
16. นายอภิสิทธิ์  สารสวัสดิ์    (กู้ชีพ) 
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โครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
           ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) ได้แบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แล้ว  จะมีโครงสร้างเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง คือ พนักงานส่วนต าบล     

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 ส าหรับ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีสมาชิก จ านวน 19 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละ 4 ปี องค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์กา ร
บริหารส่วนต าบล ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
                     ให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีนายก 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน      
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2546 มีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละ 4 ปี ซึ่งอาจแต่งตั้งรองนายก ได้ไม่เกิน 2 คน และเลขานุการ       
ได ้1 คน 

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
                     ให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และจัดแบ่งการบริหาร
ออกเป็นส่วนต่างๆ ตามปริมาณ และคุณภาพของงาน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชา และ
รับผิดชอบงานประจ าทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลแห่ใต้ แบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น 7 ส่วนราชการ  ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง  
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. กองสวัสดิการสังคม 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแห่ใต้ 
 

 
 
 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล      นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
          - สมาชิก  19  คน                                                                                                 
            วาระ  4  ปี                                                                                                                      
                                                                                                          ปลัด อบต. 

                                                                       
 
 

 
    ส านักงานปลัด            กองคลัง                  กองช่าง             กองการศึกษาฯ        กองสวัสดิการฯ    
 
 

   
 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1.  อ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   อ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยทั่วไปในขอบเขตที่กว้างที่สุดแล้ว อาจกล่าว
ได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรที่มีหน้าที่อย่างน้อย 3 ประการ คือ ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล     

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

2. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 

2.  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.1   อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
  2.2   อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ ก าหนด 
    2.3   หน้าที่ที่จัดท านอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

 2.4   หน้าที่ที่จัดท าร่วมกับบุคคลอื่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแห่ใต้  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต       น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง   

          ฟังเสียงของประชาชน               ทุกชุมชนต้องได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า” 

 

กลยุทธ์ 
1. สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นตลาด

ผลผลิตทางการเกษตร 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ให้เป็นผู้มีทักษะและศักยภาพ     
และประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น 
              3. พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตต าบลแห่ใต้ 
  4. พัฒนาการให้บริการประชาชนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ และส่งเสริมชุมชน
ให้เข้มแข็ง 

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. และสร้างระบบการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
                     7. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรปุาไม้ พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และพัฒนาการกีฬา 

8. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับ
ประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต. 
 

เป้าประสงค์ 
  1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพ่ิมรายได้  ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
  2. ประชาชนมีความรู้ และช่วยกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับบริการและสวัสดิการจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  
  3. ประชาชนมีความสามัคคี สามารถปูองกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆได้ ปัญหายาเสพติด
ลดลงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ  
  6. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิม
มากขึ้น  
  7. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ิม
มากขึ้น 
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ค าขวัญ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแห่ใต้  อ าเภอโกสุมพิสยั  จังหวัดมหาสารคาม 

 
   “แห่ใต้ท้องถิ่นท าเลทอง ปรองดองสามัคคี 

กลุ่มสตรีเข้มแข็ง    แหล่งข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ 
ค้ าคูณบุญประเพณี    ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

 


