
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 

คาํนํา 
 

  เนืองด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที ๑๒) พ.ศ. 

๒๕๔๖  มาตรา  ๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า

ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้กําหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน  มอีํานาจและหน้าทีในการจดัทําแผนพฒันาท้องถินของตนเอง  แผนพฒันาท้องถินนนั  

หมายถึงแผนพัฒนาท้องถินสีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถินจัด

ประชุมประชาคมท้องถิน  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจทีเกียวข้อง  เพือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิน 

รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นทีเกียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทาง

วิชาการ  และแนวทางปฏิบัติทีเหมาะสมกับสภาพพืนทีเพือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา

ท้องถินสีปี  โดยให้นําข้อมลูพืนฐานในการพฒันาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมลูในแผนพฒันาหมูบ้่านหรือ

แผนชมุชนมาพิจารณาประกอบการจดัทําแผนพฒันาท้องถินสีปี 
 

  เพือให้การดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดงักล่าว  จึงต้องจดัทําแผนพฒันาท้องถินสีปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขึน  เพือใช้เป็นเครืองมือในการจดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และพร้อมทีจะ

นําไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถินได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  ตามนโยบายทีคณะผู้บริหารหวงัทีจะทําให้เกิดการพฒันาในท้องถิน 
 

  องค์การบริหารสว่นตาํบลเขือน  จงึหวงัเป็นอย่างยิงว่าแผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ 

- ๒๕๖๔)  ฉบับนี จะเป็นแนวทางในการพฒันาตําบลให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริงตอ่ไป 

 
 

                                     องค์การบริหารสว่นตําบลเขือน 

 
 
 



แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
 

สารบัญ 
 
เรือง                    หน้า 

 
สว่นท ี 1 สภาพทวัไปและข้อมลูพืนฐาน                  1 

สว่นท ี 2 สรุปผลการพฒันาท้องถินตามแผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ.2557-2560)            1๘ 

สว่นท ี 3 ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน               2๗ 

สว่นท ี 4 การนําแผนพฒันาท้องถินสีปีไปสูก่ารปฏิบตั ิ               

8๕ 

สว่นท ี 5 การติดตามและประเมินผล                       1๕๘ 

ภาคผนวก 
                  

-  ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถินสปีี (พ.ศ.2561 – 2564) 

-  คําสงั องค์การบริหารส่วนตาํบลเขือน  ที 484/2559  เรือง  แต่งตงัคณะกรรมการสนับสนนุ 

   การจดัทําแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นตําบลเขือน  ลงวนัที 18 ตุลาคม 2559  

-  คําสงั องค์การบริหารส่วนตาํบลเขือนที 483/2559  เรือง  แตง่ตงัคณะกรรมการพฒันา  

   องค์การบริหารสว่นตําบลเขือนลงวนัที 18 ตลุาคม 2559 

-  รายงานการประชมุคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่นตําบลเขือน 

   ครังท ี1/2559  เมอืวนัที 25 ตุลาคม 2559  เรือง  แนวทางการพฒันาท้องถิน รับทราบปัญหา 

   ความต้องการ ประเดน็การพฒันา ในการจดัทําแผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) 

-  รายงานการประชมุคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทําแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตําบลแหใ่ต้ 

   ครังท ี1/2559  เมือวนัที 25 ตลุาคม 2559  เรือง  การจดัทําร่างแผนพัฒนาท้องถิน ๔ ปี  

   (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) 

-  รายงานการประชมุคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่นตําบลเขือน 

   ครังท ี2/2559  เมือวนัที 26 ตลุาคม 2559  เรือง  พิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี  

   (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) 

-  รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขือน 

   สมยัวิสามญั สมยัท ี1/2559 ประจําปี พ.ศ.2559  เมอืวนัที 28 ตลุาคม 2559 



แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

แผนพัฒนาแผนพฒันาท้องถนิสีท้องถนิสีปีปี

((พพ..ศศ. . 2525

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลองค์การบริหารส่วนตาํบลเขือนเขือน  



อาํเภอโกสุมพสัิย อาํเภอโกสุมพิสัย     จังหวัดจังหวัด

มหาสารคามมหาสารคาม  
 



แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน 

  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

ส่วนที  1 

สภาพทัวไปและข้อมลพืนฐานู  
 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ทตีังของหม่บ้านหรือชุมชนหรือตาํบลู   

ทีตังของหมู่ บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขือน จํานวนหมู่บ้าน 1๑ หมู่บ้าน 

ประกอบด้วย 

หมู่ที 1   บ้านเขือน    

หมู่ที 2   บ้านเขือน   

หมู่ที 3   บ้านเขือน    

หมู่ที 4   บ้านโนนตุน่   

หมู่ที 5   บ้านโนนเนาว์    

หมู่ที 6   บ้านเขือน   

หมู่ที 7   บ้านเขือนสมบรูณ์  

หมู่ที 8   บ้านเขือนเหนือ    

หมู่ที 9   บ้านโนนตุน่  

หมู่ที 10   บ้านเขือนใต้ 

หมู่ที 11   บ้านเขือนคํา   

สํานกังาน องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน 
ตงัอยู ่ ณ  หมูที่ ๒  ตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพสิยั  จงัหวดัมหาสารคาม   

- โทรศพัท์   043-99๔๕๖๗    

- โทรสาร   043-99๔๕๖๗    
 

 1.2 ลักษณะภมิประเทศู  
  เป็นทีราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลกู เป็นตําบลทีอยู่ในเขตชลประทาน ประชาชนในตําบลมี

อาชีพหลกัในการทํานา และค้าขาย อาชีพเสริมซึงทํารายได้ให้แก่ประชาชนมากคือ ทอเสือกก 
 

 1.3 ลักษณะภมิู อากาศ 



-๒- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

ตําบลแห่ใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Monsoon 

climate) ในชว่งฤดรู้อน จะมีอากาศร้อนอบอ้าว ในชว่งมรสมุฤดรู้อนจะได้รับลมมรสุมตะวนัตอเฉียงใต้ทีพดั

มาจากมหาสมทุรอินเดีย ซงึทําให้เกิดฝนตก  สําหรับปริมาณนําฝนทีพืนทีบริเวณจงัหวดัได้รับนนั สว่นมากจะเกิ

จากผลกระทบของพายหุมนุเขตร้อนทีเคลือนผ่านประเทศเวียดนามและเข้าสูป่ระเทศไทย 
 

 1.4 ลักษณะของดิน 
  ลกัษณะดนิโดยทวัไปเป็นดนิร่วนปนทรายและเหนียว  

 
/๑.5 ลักษณะของแหล่งนํา…. 

 
 
๑.5  ลักษณะของแหล่งนํา 
 มีแหล่งนําสาธารณะทีประชาชนใช้ในการอปุโภค-บริโภค  เป็นแหล่งนําทีเกิดขึนเองตา

ธรรมชาติ  และทีมนุษย์สร้างขึน  ซึงองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการปรังปรุงใหม่ไปในบางส่วนแล้ว 

เพือให้เพียงพอในการอปุโภค-บริโภคของประชาชน 

-  แหล่งนาํธรรมชาติ 
-  หนอง       ๒ แหง่ 

 
-  แหล่งนาํทีสร้างขนึ 

-  บอ่นําตืน    1๐ แหง่ 
-  บอ่บาดาล      ๕ แหง่ 
-  ประปาหมูบ้่าน      ๓ แหง่ 

 

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีป่าไม้ป่าโคกเก่าค้อ  และมีต้นไม้ทีชาวบ้านปลูกลักษณะ

ของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลดัใบ   

 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

 2.1 เขตการปกครอง 

ทตีัง  องค์การบริหารตําบลเขือนอยู่หา่งจากอําเภอโกสมุพิสยั   ตงัอยูท่ิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ 
อําเภอโกสมุพิสยั โดยมีระยะห่างจากอาํเภอโกสมุพิสยั  13 กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดตอ่ กบัตาํบลตา่ง ๆ  ดงันี 

              ทิศเหนือ         มีอาณาเขตติดตอ่กบั    ตําบลหนองซอน      อําเภอเชียงยืน 



-๓- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

     ทิศใต้            มีอาณาเขตติดตอ่กบั    ตําบลยางน้อย         อําเภอโกสมุพิสยั 
     ทิศตะวนัออก   มีอาณาเขตติดตอ่กบั    ตําบลหนองซอน และตําบลยางน้อย 
     ทิศตะวนัตก     มีอาณาเขตติดตอ่กบั    ตําบลนาทอง และตําบลยางทา่แจ้ง 

 
  
2.2 การเลือกตัง 
  ตําบลเขือน  ได้แบง่เขตการเลือกตงันายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  ทงัเขตตําบลเป็น ๑ 

เขตเลือกตงั  และสมาชิกสภา อบต.  ออกเป็น  1๑  เขต  ดงันี 

 
 

 
 
 
 

/เขตเลือกตังท ี1…. 
 
 
เขตเลือกตังท ี๑    ประกอบด้วย   หมู่ที 1   บ้านเขือน      

เขตเลือกตังท ี๒    ประกอบด้วย   หมู่ที 2   บ้านเขือน 

เขตเลือกตังท ี3    ประกอบด้วย   หมู่ที 3   บ้านเขือน 

เขตเลือกตังท ี4    ประกอบด้วย   หมู่ที 4   บ้านโนนตุน่ 

เขตเลือกตังท ี5    ประกอบด้วย   หมู่ที 5   บ้านโนนเนาว์ 

เขตเลือกตังท ี6    ประกอบด้วย   หมู่ที 6   บ้านเขือน 

เขตเลือกตังท ี7    ประกอบด้วย   หมู่ที 7   บ้านเขือนสมบรูณ์ 

เขตเลือกตังท ี8    ประกอบด้วย   หมู่ที 8   บ้านเขือนเหนือ 

เขตเลือกตังท ี9    ประกอบด้วย   หมู่ที 9   บ้านโนนตุน่ 

เขตเลือกตังท ี10  ประกอบด้วย   หมู่ที 10   บ้านเขือนใต้ 

เขตเลือกตังท ี11  ประกอบด้วย   หมู่ที 11   บ้านเขือนคํา 

 
 
   

ประชาชนในเขตตําบลเขือนส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขต

ตําบลยงัมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การชว่ยเหลืองาน และเสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล



-๔- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
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ในการดําเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจดัแผนพฒันาฯ ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความ

ยากจน ฯลฯ  
  

 
จาํนวนผ้มีสิทธิเลือกตัง ู (ข้อมลเมือวันทีู  20 ตุลาคม ๒๕๕6)   

   -  จํานวนผู้ มีสิทธิเลือกตงันายก อบต.    4,๔๑๓   คน 

  -  จํานวนผู้ มีสิทธิเลือกตงัสมาชิกสภา อบต.    4,๔๑๓   คน 

   
                     
                      จาํนวนผ้มาใช้สิทธิเลือกตัง  ครังล่าสุด ู (พ.ศ. ๒๕๕6) 

-  จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตงันายก อบต.  ๓,๖๓๑ คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตงัทงัสิน 4,

๔๑๓คน  คิดเป็นร้อยละ  8๒.๒๘   

  -  จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตงัสมาชิกสภา อบต.  ๓,๖๓๑ คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตงัทงัสิน 4,

๔๑๓   คน  คิดเป็นร้อยละ  8๒.๒๘   

 
 
 
 
 
 

/๓. ประชากร.... 
 
 

๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมลเกียวกับจาํนวนประชากรู  
 
 

จาํนวนประชากร หม่ทีู  ชือหม่บ้านู  จาํนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านเขือน ๘๙ 1๕๐ 1๖๒ 3๑๒ 

2 บ้านเขือน ๑๙๔ 2๔๘ 2๗๙ ๕๒๗ 

3 บ้านเขือน 1๔๐ 25๘ 2๗๒ 53๐ 

4 บ้านโนนตุน่ ๑๖๘ ๓๐๔ ๓๑๑ ๖๑๕ 

5 บ้านโนนเนาว์ ๒๒๓ ๓๘๙ ๓๙๖ ๗๘๕ 



-๕- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

6 บ้านเขือน ๒๒๗ ๓๗๔ ๓๔๑ ๗๑๕ 

7 บ้านเขือนสมบรูณ์ ๑๓๖ 1๙๕ ๒๔๒ ๔๓๗ 

8 บ้านเขือนเหนือ ๑๕๑ ๒๘๓ ๓๐๒ ๕๘๕ 

9 บ้านโนนตุน่ ๑๓๗ ๒๔๑ ๒๒๖ ๔๖๗ 

10 บ้านเขือนใต้ ๗๔ 1๓๕ 1๒๙ 2๖๔ 

11 บ้านเขือนคํา 8๔ 1๖๔ 1๕๘ 3๒๒ 
รวม 1,๖๒๓ ๒,๗๔๑ ๒,๘๑๘ ๕,๕๕๙ 

 
: ข้อมล ณ วันที ู 13 ตุลาคม 2559 

 

 
 
 

 
๓.๒ ช่วงอายุและจาํนวนประชากร 
 
 

จาํนวนประชากร ช่วงอายุ 

ชาย หญิง รวม 
หมายเหตุ 

อายตํุากวา่     18  ปี ๔๕๕ ๔๒๗ ๘๘๒  

อายรุะหวา่ง   18 – 60  ปี ๑,๐๕๐ ๑,๑๑๘ ๒,1๖๘  

อายมุากกวา่   60  ปี ขึนไป 3๗๑ 4๔๕ 8๒๖  
รวม ๑,๘๗๖ ๑,๙๙๐ ๓,๘๗๖  

 

 
 

/๔. สภาพทางสังคม…. 
 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
-  โรงเรียนประถมศกึษา          ๒    แหง่ 

-  ทีอ่านหนงัสือพิมพ์ประจําหมูบ้่าน       5    แหง่ 

-  ศนูย์การเรียนชมุชน          1    แหง่ 

-  ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร     1    แหง่ 
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แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
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-  ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก              2    แหง่ 
 

๔.2 สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล       ๑    แหง่ 

-  อตัราการมีและการใช้ส้วมราดนํา       ร้อยละ 100 
 

๔.3 อาชญากรรม 
  ตําบลเขือนไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึน แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และ

ทําลายทรัพย์สินของราชการ  ซึงองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ดําเนินการปอ้งกนัการเกิดเหตดุงักล่าว จากการ

สํารวจข้อมลูพืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอบุตัิภยัอย่างถกูวิธี  มีความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  
 

๔.4 ยาเสพตดิ 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของตําบลเขือน  พบว่าในเขตตําบลเขือนมีผู้ ทีติดยาเสพติดแต่เมือ

เทียบกับพืนทีอืนถือว่าน้อย เหตผุลก็เนืองมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้ นํา ประชาชน หน่วยงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบลทีช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไขปัญหาของตําบลเขือนสามารถทําได้

เฉพาะตามอํานาจหน้าทีเท่านนั เช่น การณรงค์ การประชาสมัพนัธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้  

ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที  ก็เป็นเรืองของอําเภอหรือตํารวจแล้วแตก่รณี  ทงันี องค์การบริหารส่วนตําบลก็

ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 

๔.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน ได้ดําเนินการด้านสงคมสงัเคราะห์ ดงันี 

๑. ดําเนินการจา่ยเบียยงัชีพให้กบัผู้สงูอาย ุ ผู้พิการ  และผู้ ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอดุหนนุเพือการเลียงดเูด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบตัรผู้พิการ 

4. ตงัโครงการพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้สงูอาย ุคนพิการ เดก็ สตรี และผู้ ด้อยโอกาส ในเขต

ตําบลเขือน   

5. ตงัโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงบ้านพกัให้แก่ผู้ยากไร้       

 
 
 

 /5. ระบบบริการพืนฐาน..... 
 



-๗- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
5. ระบบบริการพืนฐาน 

5.๑ การคมนาคมขนส่ง 
-  ถนนลาดยาง       ๒ สาย 

-  ถนนคอนกรีต    10๙ สาย 

-  ถนนลกูรัง      ๒2 สาย 
 

5.2 การไฟฟ้า 
-  มีไฟฟ้าใช้ทกุหมูบ้่าน    

-  จํานวนครัวเรือนทีใช้ไฟฟ้า         1,๖๒๓   ครัวเรือน 
 

5.3 การประปา 
-  จํานวนครัวเรือนทีใช้นําประปา   1,๖๒๓  หลงัคาเรือน 

 

5.4 โทรศัพท์ 
-  โทรศพัท์สาธารณะ      7 แหง่ 

 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  -  มีไปรษณีย์อําเภอโกสุมพิสัย  จํานวน ๑ แห่ง  ทีบริการขนส่งวัสด ุและครุภัณฑ์ ถึงตําบล

เขือน  ทกุวนัจนัทร์ – ศกุร์     

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.๑ การเกษตร 
  -  ประชากรในเขตตําบลเขือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย ได้แก่ ทํานา 

เลียงสตัว์ และหตัถกรรมพืนบ้านเป็นบางส่วน 
 

6.2 การประมง 
  - ประชากรในเขตตําบลเขือนไม่ประกอบอาชีพเลียงสตัว์ 
 

6.3 ปศุสัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลกัษณะเลียงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลียงไก่  เป็ด  โค  สกุร  กระบือ  เป็นต้น  
 

6.4 การบริการ 
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-  ร้านอาหาร  10 แหง่  
-  ร้านเกมส์    ๔      แหง่ 

 
 

/6.5 การท่องเทยีว…. 
 
 
6.5 การท่องเทยีว 

  - ในเขตตําบลเขือนไม่มีแหล่งท่องเทียว แตไ่ด้ส่งเสริมการท่องเทียวให้เกิดขนึในชมุชน เช่น 
การจดังานประเพณีตา่งๆ     
 

6.6 อุตสาหกรรม 
  -  ในเขตตําบลเขือนมีอตุสาหกรรมชมุชน          1    แหง่     

  -  ในเขตตําบลเขือนมีอตุสาหกรรมครัวเรือน      ๕    แหง่     
-  โรงสี                    ๘  แหง่ 

 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
-  ร้านค้าตา่งๆ  ๖๕ แหง่  
-  ร้านซ่อม    ๔      แหง่ 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จํานวน  ๓  กลุ่ม 

  ๑. กลุม่สานเส้นพลาสตกิ 
  ๒. กลุม่ผ้าไหม 
  3. กลุม่ทอเสือกก 

   
 

6.8 แรงงาน 
  จากการสํารวจข้อมูลพืนฐานพบว่า  ประชากรทีมีอาย ุ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกําลงัแรงงาน แต่

คา่แรงในพืนทีจะตํากวา่ในเขตอตุสาหกรรม  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายรุะหวา่ง ๒๕ – 
๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทํางานนอกพืนที  รวมทงัแรงงานทีไปทํางานตา่งประเทศ  ปัญหาทีพบคือ ประชากร
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ต้องไปทํางานนอกพืนทีในเมืองทีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพืนทีไม่มีโรงงาน

อตุสาหกรรมทีมีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพืนทีส่วนมากเป็นทีอยู่อาศยั  ปัญหานียงัไม่สามารถแก้ไขได้ 

 
 
 
 
 
 
 

/7. เศรษฐกิจพอเพียง…….. 
 
 
 

 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํา) 

7.๑ ข้อมูลพืนฐานของหม่บ้านหรือชุมชนู  
  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  ได้จัดตงัจากสภาตําบล เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลเขือน                  

เมือปี พ.ศ.2540 แบง่การปกครองออกเป็น 1๑ เขต  จํานวน 1๑ หมูบ้่าน ประกอบด้วย 
  

บัญชีรายชือผ้ใหญ่บ้าน ตําบลู เขือน  อาํเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
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ลาํดับที ชือ - สกุล ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายบญุช่วย   สีสม  ผู้ ใหญ่บ้าน  หมูที่ 1  
 

2 นายบญุชิด   ดวงทาทอน ผู้ ใหญ่บ้าน  หมูที่ 2  
 

3 นายน้อย   บรุะคํา ผู้ ใหญ่บ้าน  หมูที่ 3  
 

4 นายประกิจ   สวุรรณภกัดี ผู้ ใหญ่บ้าน  หมูที่ 4  
 

5 นายกําจดั   ไกยวตัร ผู้ ใหญ่บ้าน  หมูที่ 5  
 

6 นายเสริมศกัดิ   ภพูนันา ผู้ ใหญ่บ้าน  หมูที่ 6  
 

7 นายอภิชาต   จากผา ผู้ ใหญ่บ้าน  หมูที่ 7  
 

8 นายบวัภา   สนธิระ ผู้ ใหญ่บ้าน  หมูที่ 8  
 

9 นายไสว   ไพรพฤษ์  ผู้ ใหญ่บ้าน  หมูที่ 9  
 

10 นายมงคล   เดชทนั ผู้ ใหญ่บ้าน  หมูที่ 10  
 

11 นายมนตรี   พลบํารุง  ผู้ ใหญ่บ้าน  หมูที่ 11 กํานนั 

 
 
 

/7.2 ข้อมลด้านการเกษตรู ..... 
 
 
7.2 ข้อมลด้านการเกษตรู  

 (1) ตําบลเขือน  ทัง 1๑ หม่บ้านู   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั 

ได้แก่ ทํานา และปลกูผกัเพือการเกษตร  โดยมีรายละเอียดดงันี 
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     - มีพืนทีทํานา  ประมาณ ๗0 เปอร์เซ็นต์ ของพืนทีทงัหมด   และ 
     - มีพืนทีทําการเกษตร  อีกประมาณ ๓0 เปอร์เซ็นต์ ของพืนทีทงัหมด 

 
7.3 ข้อมลด้านแหล่งนําทางการเกษตรู  

  (1) ตาํบลเขือน  ทงั 1๑ หม่บ้านู   มีแหลง่นําทางการเกษตร  ดงันี 
 

ความเพียงพอของปริมาณนําฝนทใีช้ในการทํ

การเกษตร 
แหล่งนํา 

ทางการเกษตร 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

ปริมาณนําฝนทตีกโดยเฉลยีในปีทีผ่า

มา 
(มิลลิเมตร) กรณีทีทราบโปรดระบุ 

1) ปริมาณนําฝน    
ความเพียงพอของนําเพื

การเกษตร 
ตลอดทังปี 

การเข้าถงึแหล่งนําการเกษตร 
แหล่งนํา 

ทางการเกษตร 
ลําดับ 

ความสาํคัญ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทวัถงึ 

ไม่

ทวัถงึ 

ร้อยละของ

ครัวเรือนทีเข้าถงึ

ฯ 
2) แหล่งนําธรรมชาต ิ

1. ห้วย/ลาํธาร 3     50 

2. คลอง ๓     50 

3. หนองนาํ/บึง ๒     ๓0 

4. ฝายกกัเก็บนาํ 

(ฝายเปรมฯ) 

      

5. อนืๆ(โปรดระบ)ุ 

5.1)                . 
5.2)                . 

      

3) แหล่งนําทมีนุษย์สร้างขึน 

1. หนองนาํ/บึง ๒     ๓๐ 

2. คลองชลประทาน ๓     60 

3. อนืๆ(โปรดระบ)ุ 

3.1) บ่อนาํตนื .. 

3.2) นาํบาดาล. 

3.3)             . 

 
4 
1๐ 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
95 
90 

 
หมายเหตุ  ตาํบลเขือน  นาํทีใช้เพอืการเกษตร ไม่เพียงพอช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 

 
 



-๑๒- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
/7.4 ข้อมลด้านแหล่งนํากิน นาํใชู้ …… 

 
 

7.4 ข้อมลด้านแหล่งนํากิน นาํใช้ ู (หรือนาํเพือการอุปโภค บริโภค) 

  (1) ตําบลเขือน  ทัง 1๑ หม่บ้านู   มีแหล่งนํากิน นําใช้ (หรือนําเพือการอปุโภค บริโภค)  
ดงันี 
 

ม ี ทวัถงึหรือไม่ 

แหล่งนํา ไม่มี 
เพียงพอ 

ไม่

เพียงพอ 
ทวัถงึ ไม่ทวัถงึ 

ร้อยละของ

ครัวเรือนที

เข้าถงึ 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      30 
4.2 บ่อนําตนืสาธารณะ      ๓๐ 

4.3 ประปาหมูบ้่าน        85 
4.4 ระบบประปา (การประปาสว่นภมิูภาค)       
4.5 แหลง่นาํธรรมชาต ิ      90 

4.6 อนืๆ (โปรดระบ)ุ 

4.6.1)  บ่อนําตนืสว่นบคุคล      . 

4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

  
 

  
 

  
90 

 
8.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1  การนับถือศาสนา 

-  ผู้ ทีนบัถือศาสนาพทุธ  ร้อยละ 100  

     - วดั      ๓    แหง่         
 

 8.2  ประเพณีและงานประจําปี 
-  ประเพณีวนัขนึปีใหม ่  ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีบญุผะเหวด   ประมาณเดือน มีนาคม  เมษายน 

-  ประเพณีวนัสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณีบญุบงัไฟ    ประมาณเดือน มิถนุายน 

-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตลุาคม  พฤศจิกายน 

-  ประเพณีวนัเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม  ตลุาคม   
 



-๑๓- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 8.3  ภมิปัญญาท้องถิน ภาษาถนิู  

  ภมิปัญญาท้องถินู   ประชาชนในเขตตําบลเขือนได้อนรัุกษ์ภูมิปัญญาท้องถิน  ได้แก่  วิธีการ

ทําเครืองจกัรสานใช้สําหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเสือจากต้นกก  และวิธีการจบัปลาธรรมชาต ิ  

  ภาษาถนิ  ส่วนมากร้อยละ 100%  พดูภาษาอีสาน    
 

 8.4  สินค้าพืนเมืองและของทีระลึก 

  - ประชาชนในเขตตําบลเขือนได้ผลิตของใช้พืนเมืองขนึใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จําหน่าย

บ้าง  ได้แก่  เสือทีทอจากต้นกก  ผ้าทีทอจากผ้าฝา้ยและผ้าไหม เครืองจกัรสานทีทําจากไม้ไผ่ และการสานเสน

พลาสติก  
/๙. ทรัพยากรธรรมชาติ…. 

 
 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
๙.๑ นาํ   

ทีใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นนําทีได้จากนําฝน และนําดิบจาก ห้วย/หนองนําสาธารณะ ซึ

จะต้องนํามาผ่านกระบวนการของระบบประปา สําหรับนําใต้ดนิมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนําขึนมาใช้ให

พอเพียงได้ และบางแหง่เคม็ ไมส่ามารถใช้ดืมและอปุโภคได้ 

 
๙.๒ ป่าไม้   

ในเขตตําบลเขือนมีป่าโคกเก่าค้อ 

 
๙.๓ ภเขาู    

ในเขตตําบลเขือนไม่มีภเูขา 

 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพืนทีของต◌ําบลเขือนส่วนมากเป็นพืนทีสําหรับเพาะปลูก ทีอยู่อาศัย ร้านค้า สถาน

ประกอบการ ตามลําดบั และมีพืนทีเพียงเล็กน้อยทีเป็นพืนทีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพืนที  ก็ได้แก่  

ดิน  นํา  ต้นไม้  อากาศทีไมมี่มลพิษ  ปัญหาคือ เนืองจากว่าพืนทีบางส่วนเป็นดินเค็ม  นําใต้ดินก็เคม็  หรือไมก่

เป็นนํากร่อย  ไมส่ามารถทีจะนํานําจากใต้ดนิมาใช้ในการอปุโภค-บริโภค ได้  ต้องอาศยันําดบิจากแหล่งอืน 
และนําฝน  นําในการเกษตรก็ต้องรอฤดฝูน ปัญหาคือมีแหลง่นําใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาด้านขยะ 
เมือชมุชนแออดัขยะก็มากขึน การแก้ไขปัญหา ตําบลแห่ใต้ได้จดัทําโครงการเพือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและ

เป็นไปตามความต้องการของประชาชน   
 



-๑๔- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

   
                    9.4.1 ทรัพยากรธรรมชาตใินพืนที   

       9.4.1.1 ทีสาธารณประโยชน์  แยกเป็น 

       1.  โคกป่าเก่าค้อ ตงัอยูที่  บ้านเขือนเหนือ หมู ่๘  เนือที ๙๐๗ ไร่ ๒ งาน 

      
       2.  หนองเขือน  ตงัอยูท่ี  บ้านเขือนหมูที่ ๒  เนือที ๘๗ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา 

     
       3.  หนองไข่เนา่  ตงัอยูที่  บ้านเขือน หมู่ ๓  เนือที 2๒ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา 

       
       4.  ดอนปู่ ตา  ตงัอยูท่ี  บ้านโนนตุน่ หมู ่๙  เนือที ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา 

     
       5.  หอพระธรรม  ตงัอยูที่  บ้านเขือนหมู่ที ๒  เนือที ๑ งาน ๕๔ ตารางวา 
        

 
/๑๐. อืนๆ..... 

 
๑๐. อืนๆ  

10.1 มวลชนจัดตัง 
-  ลกูเสือชาวบ้าน  ๘๓๓๔/๒   รุ่น  ๑๑๐ คน 

 

10.2 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาํบล 
10.2.1 จํานวนบคุลากรทงัสิน  ๕๘  คน  แยกเป็น 

       1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  หม่บ้านละู   2  คน  จาํนวน  1๑  
หม่บ้านู   
         รวม  ๒๒  คน  ประกอบด้วย 

1.1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมูท่ี 1 

  1. นายถาวร   จนัทะเขียน          ดํารงตําแหนง่ รองประธานสภาฯ 

  2. นายอนนัต์   แซต่งั 
1.2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมูท่ี 2 

  1. นายสราวธุ   ขนัถม 

  2. นายอทุยั   ไชยโชค 

1.3  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที 3 
  1. นายหมนุ   ภกัดีสี  



-๑๕- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

  2. นายประดิษ   ศรีสมภาร  
1.4  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมูที่ 4 

  1. นายพิทกัษ์   แสงตนัชยั           ดํารงตําแหนง่ ประธานสภาฯ 
  2. นายมงคณุ   กนัยาสดุ 

1.5  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที 5 

  1. นายชศูลิป์   สีดาโชติ 

  2. นายสนุนั   วรรณมลู 

1.6  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที 6 

  1. นายสรายธุ   แสนเมือง 

                     ๒. นายประดิษฐ์   สนธิละ 

1.7  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที 7 

  1 นายสําลี   สีมารักษ์ 

  2. นายบญุเดียว   รัตใส 

1.8  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที 8 

  1. นายเชา   ใจบญุ 

  2. นายสพุรรณ   พิมพ์บตุร 

1.9  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที 9 

  1. นายสมปอง   วนันาอดุร 

  2. นางสาวเยาวลกัษณ์   สอนไตรแก้ว 

 
/1.10 สมาชิก... 

 
1.10  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมูที่ 10 

  1. นายประสาท   จนัโสดา 

  2. นางจิรภา   อบเชย 

1.11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมูที่ 11 

  1. นายสคุนธ์   โพธิรุกข์ 

  2. นายเรืองยศ   บรุะคํา 

 
 
 



-๑๖- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

2. ผ้บริหารและผ้ช่วยทีมาจากการแต่งตังของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลู ู  
                         ประกอบด้วย 

 1.                               ตําแหนง่ นายกองค์การบริหารสว่นตําบล 

 2.                               ตําแหนง่ รองนายกฯ คนที 1 

 3.                            ตําแหนง่ รองนายกฯ คนที 2 

 4.                              ตําแหนง่ เลขานกุารนายกฯ  
 

3. พนักงานส่วนตาํบล  จาํนวน  19  คน  
 1. ส.ต.ท.เชิดชยั   พิกลุทอง ตําแหนง่ ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล 

 2. นางสาวอาภาพร สร้อยพะริกา ตําแหนง่ รองปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล 

 3. นายวชัราวชุ   ศรีพวงเพิด ตําแหนง่ ผู้ อํานวยการกองชา่ง 

4. นางลําใย   แก้วกนัต์           ตําแหน่ง ผู้ อํานวยการกองคลงั 

 5. นางสภุาพ   ชยัดี           ตําแหน่ง หวัหน้าสํานกัปลดั 

 6. นายวิทวชั  ดวงปากเพ็ง ตําแหนง่ ผู้ อํานวยการกองการศกึษา ศาสนาฯ 

 7. นายสิทธิชยั   วรบตุร            ตําแหน่ง นกับริหารงานชา่ง 

 8. นางเสาวสริุญญา  แสนวนัแสง ตําแหนง่ นกัจดัการงานทวัไป ปฏิบตักิาร 

9. นายสนัธาร   ศริิขวา  ตําแหนง่ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบตักิาร 

10จ.ส.อจกัรทิพย์  ดวงทอนหลาย ตําแหนง่ เจ้าพนกังานปอ้งกนัฯ ปฏิบตักิาร 

           11. นายฉัตรชยั   สินธุเสน ตําแหนง่นกัพฒันาชมุชน ปฏิบตักิาร 

 12. นางจินตนา   ศรีแพนบาล ตําแหนง่ นกัวิชาการเงินบญัชี ปฏิบตัิการ 

 13. นางสาวมะลิษา   สนักลาง ตําแหนง่ เจ้าพนกังานจดัเก็บรายได้ ชํานาญงาน 

 14. นายวิชารัตน์   ขวญัโพน ตําแหนง่ นายชา่งโยธา ชํานาญงาน 

           15. นายชยตุพงศ์   เครือศรี    ตําแหนง่ เจ้าพนกังานธุรการ ชํานาญงาน 

           16. นางแพรวพรรณ  สารศาสตร์บญัชา ตําแหนง่ ครูผู้ดแูลเด็ก ศพด.บ้าน

โนนเนาว์ 

 17. นางรพิพรรณ   ศรีอบุล  ตําแหนง่ ครูผู้ดแูลเด็ก ศพด.บ้านเขือน 

18. นางมะยรีุ   แสนวนัแสง ตําแหนง่ ครูผู้ดแูลเด็ก ศพด.บ้านเขือน 

 19. นางจนัทร์เพ็ญ   จนัทะสรุะ ตําแหนง่ ครูผู้ดแูลเด็ก ศพด.บ้านโนนเนาว์ 
 

/4. ลกูจ้างประจํา... 

4. ลกจ้างประจํา  จาํนวน ู    คน  



-๑๗- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 - 
 
 

5. พนักงานจ้างตามภารกิจ  จาํนวน  ๑๖  คน  
 1. นางสาวสกุญัญา   แสนตนัชยั ตําแหนง่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบนัทกึข้อมลู 

 2. นายประเสร็ฐ   ดอนแดงแก้ว ตําแหนง่ พนกังานขบัรถ (รถดบัเพลิง) 

 3. นายพงษ์สวสัด ิ  สรุะขนัตี ตําแหนง่ พนกังานดบัเพลิง 

 4. นายอาทิตย์   บรุะคํา  ตําแหนง่ พนกังานขบัรถยนต์ 

5. นางสาวจินตนา   อนัฤทธิ   ตําแหนง่ ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจดัเก็บรายได้ 

 6. นายปราโมทย์   ถิตย์รัศมี ตําแหนง่ ผู้ช่วยชา่งไฟฟ้า 

 7. นายวสนัต์   พนัธุ์ชิน            ตําแหน่ง ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีการประปา 

 8. นางศิริพร   เดชทนั  ตําแหนง่ ครูผู้ดแูลเด็กบ้านเขือน 

 9. นางรัชฎาพร   สารบญุ  ตําแหนง่ ครูผู้ดแูลเด็กบ้านโนนเนาว์ 

         ๑๐. นายนิเวศน์   รัตนภวูงศ์         ตําแหนง่ ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพฒันาชมุชน 

         ๑๑. นายกิตต ิ  สาคร                 ตําแหน่ง ผู้ชว่ยนกัวิชาการเกษตร 

         ๑๒. นายพิศษิฐ์   สมอบ้าน           ตําแหน่ง ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีส่งเสริมสขุภาพ 

         ๑๓. นายประจนัต์   จนัทะเจ็ก       ตําแหน่ง พนกังานขบัรถยนต์ (รถกู้ ชีพ) 

         ๑๔. นายวินยั   จินารักษ์             ตําแหนง่ พนกังานขบัรถยนต์ (รถขยะ) 

         ๑๕. นายคําปัน   จนัทร์โสดา        ตําแหนง่ พนกังานประจํารถบรรทกุขยะ 

         ๑๖. นายอารมย์   กนุนัท์             ตําแหน่ง พนกังานประจํารถบรรทกุขยะ 
 

6. พนักงานจ้างทวัไป  จาํนวน  ๒  คน  
 1. นางหทยัรัตน์   ไกยวตัร ตําแหนง่ ภารโรง 

 2. นายมาย   สีลาย  ตําแหนง่ คนงานประจํารถบรรทกุขยะ 
 

 
  

 
 

 
 
 
 



-๑๘- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
 
 

/แผนที...... 



-๑๙- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
แผนทีองค์การบริหารส่วนตําบลเขือน มีเนือทีประมาณ    23.50   ตารางกิโลเมตร  หรือ  14,667  ไร่    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงสร้างอาํนาจหน้าท.ี.... 



-๒๐- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
โครงสร้างอาํนาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตาํบล 
            ตามพระราชบญัญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537 (รวมทีแก้ไข

เพิมเติม ฉบบัที 6 พ.ศ.2552) ได้แบง่โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ออกเป็น 2 ส่วน  คือ  สภา

องค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับการปฏิบตัิงานตามหน้าทีขององค์การ

บริหารสว่นตําบลแล้ว  จะมีโครงสร้างเพิมขนึอีกส่วนหนงึ คือ  พนกังานส่วนตําบล     

สภาองค์การบริหารส่วนตาํบล 
  สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ประกอบด้วย สมาชิกซึ งราษฎรเ ลือกตังขึนตาม

พระราชบญัญัติการเลือกตงัสมาชิกสภาท้องถิน หรือผู้บริหารท้องถิน พ.ศ.2545 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบบัที 

2) พ.ศ.2546    สําหรับสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  มีสมาชิก จํานวน ๒๒ คน  มีวาระการดํารง

ตําแหน่ง คราวละ 4 ปี   องค์การบริหารส่วนตําบล  มีประธานสภาคนหนึง และรองประธานสภาคนหนึง  ซึง

นายอําเภอแตง่ตงัจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตามมตขิองสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล 
                      ให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีนายก 1 คน ซึงมาจากการเลือกตังโดยตรงจาก

ประชาชนตามพระราชบญัญัติการเลือกตงัสมาชิกสภาท้องถิน หรือผู้บริหารท้องถิน พ.ศ.2545 แก้ไข

เพมิเติมถึง (ฉบบัที 2) พ.ศ..2546 มีวาระการดํารงตําแหน่ง คราวละ 4 ปี ซึงอาจแตง่ตงัรองนายก ได้ไม่

เกิน 2 คน และเลขานกุาร ได้ 1 คน 

พนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบล 
                      ให้องค์การบริหารส่วนตําบล  มีพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  และจัดแบ่งการ

บริหารออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามปริมาณ และคุณภาพของงาน  โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น

ผู้บงัคบับญัชา และรับผิดชอบงานประจําทวัไปขององค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล

เขือนแบง่สว่นราชการออกเป็น  7  ส่วนราชการ  ดงันี 

1. สํานกังานปลดั 

2. กองคลงั 

3. กองชา่ง  

4. กองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

5. กองสวสัดิการสงัคม 

6. กองสาธารณสขุและสิงแวดล้อม 

7. กองส่งเสริมการเกษตร 

 



-๒๑- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 

/องค์การบริหารสว่นตําบลเขือน...... 

 
องค์การบริหารส่วนตาํบลเขือน 

 
 

 
 
  สภาองค์การบริหารส่วนตําบล      นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

          - สมาชิก  ๒๒  คน                                                                                                 

            วาระ  4  ปี                                                                                                                     
                                                                                                          

ปลดั อบต. 

                                                                       
 
                                                                                                  
                                                                                                 

รองปลดั 

 
 
 

 
    สํานกังานปลดั   กองคลงั   กองชา่ง   กองการศกึษาฯ   กองสวสัดิการฯ   กองสาธารณสขุฯ   กองส่งเสริม-       

                                                                                                                    
การเกษตร 

 
อาํนาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

1.  อาํนาจหน้าทีของสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล 



-๒๒- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

   อํานาจหน้าทีของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  โดยทวัไปในขอบเขตทีกว้างทีสุดแล้ว อาจ

กล่าวได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นองค์กรทีมีหน้าทีอย่างน้อย 3 ประการ คือ ให้ความเห็นชอบ

แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตําบล เพือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล     

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ร่างข้อบญัญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจา่ยเพิมเตมิ 

2. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบญัญัติ ระเบียบและข้อบงัคบัของ

ทางราชการ 

2.  อาํนาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตาํบล 
  2.1   อํานาจหน้าทีตามทีกฎหมายจดัตงัองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 

  2.2   อํานาจหน้าทีตามทีกฎหมายเฉพาะอืนๆ กําหนด 

    2.3   หน้าทีทีจดัทํานอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
 2.4   หน้าทีทีจดัทําร่วมกบับคุคลอืน 

 
/ส่วนท ี2..... 

 
 
 

 

ส่วนที 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถินตามแผนพฒันาท้องถนิ (พ.ศ.2557-2560) 
 
1. สรุปผลการดาํเนินงานตามงบประมาณทีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557-2560 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลเขือน ได้ดําเนินการจดัทําแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2557-2559)                      

(พ.ศ.2558-2560), (พ.ศ.2559-2561) และ (พ.ศ.2560-2562) อันมีลักษณะเป็นแผนทีสอดคล้องกับแผน

ยทุธศาสตร์การพฒันา การกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพฒันาทีจดัทําขนึสําหรับปีงบประมาณแตล่ะปี 

ซงึมีความตอ่เนืองและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลมุระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพือปรับปรุงเป็นประจําทกุ

ปี โดยองค์การบริหารส่วนตําบลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  



-๒๓- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

การจา่ยขาดเงินสะสม เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ โครงการทีขอให้หน่วยงานอืนมาดําเนินงานให้รวมทงัวางแนวทาง

เพือให้มีการปฏิบตัใิห้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามโครงการทีกําหนดไว้ในแผนพฒันาสามปี  

ทงันี องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน ได้ดําเนินการ ตงังบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

สามารถสรุปได้ดงันี  

 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
 

จาํนวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปรากฏอยู่

ใน

แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติ 

(นําไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที

ปรากฏในแผนฯ  

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างมลูคา่เพิม

เศรษฐกิจ 
๑๘ ๓ ๑๖.๖๗ 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสร้างความเข้มแข็งของ

ชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
- - - 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต ๑๒๑ ๕๖ 4๖.๒๘ 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม 

๑๐ ๔ ๔๐.๐๐ 

5. การพฒันาด้านการเมือง การบริหารและการ

พฒันาบคุลากรท้องถิน 
๒๐ ๘ ๔0.00 

รวม 169 ๗๑ ๔๒.๐๑ 
 

/แผนพัฒนาสามปี..... 
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 
จาํนวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปรากฏอยู่

ใน

แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติ 

(นําไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที

ปรากฏในแผนฯ  



-๒๔- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างมลูคา่เพิม

เศรษฐกิจ 
๑๕ ๘ ๔๓.๓๓ 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสร้างความเข้มแข็งของ

ชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
- - - 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต ๑๔๔ ๖๐ ๕๒.๖๓ 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม 

๑๑ ๘ ๗๒.๗๓ 

5. การพฒันาด้านการเมือง การบริหารและการ

พฒันาบคุลากรท้องถิน 
๒๒ ๘ ๓๖.๓๖ 

รวม 1๙๒ ๘๔ ๔๓.๗๕ 
 
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
จาํนวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปรากฏอยู่

ใน

แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติ 

(นําไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที

ปรากฏในแผนฯ  

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างมลูคา่เพิม

เศรษฐกิจ 
๑๔ ๘ ๕๗.๑๕ 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสร้างความเข้มแข็งของ

ชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
- - - 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต ๑๑๓ ๖๐ ๕๓.๑๐ 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม 

๑๑ ๙ ๘๑.๘๒ 

5. การพฒันาด้านการเมือง การบริหารและการ

พฒันาบคุลากรท้องถิน 
๒๑ ๙ ๓๖.๓๖ 

รวม 1๕๙ ๘๖ ๕๔.๐๘ 
 
 

 
 
 

/แผนพัฒนาสามปี.... 



-๒๕- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

จาํนวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปรากฏอยู่

ใน

แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติ 

(นําไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที

ปรากฏในแผนฯ  

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างมลูคา่เพิม

เศรษฐกิจ 
๑๙ ๑๗ ๘๙.๔๗ 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสร้างความเข้มแข็งของ

ชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
- - - 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต ๑๐๒ ๘๒ ๘๐.๓๙ 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม 

๑๑ ๑๐ ๙๐.๙๑ 

5. การพฒันาด้านการเมือง การบริหารและการ

พฒันาบคุลากรท้องถิน 
๑๔ ๙ ๖๔.๒๘ 

รวม 1๔๖ ๑๑๘ ๘๐.๘๒ 
 
 

 
การตังงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

ตังงบประมาณ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งบกลาง 1,544,000 1,150,712 757,045 7,964,400 

งบบคุลากร (หมวด

เงินเดือน คา่จ้างประจํา 

และคา่จ้างชวัคราว) 
10,410,160 12,047,088 11,888,748 14,009,277 

งบดําเนินงาน (หมวด

คา่ตอบแทน คา่ใช้สอย คา่

วสัด ุและคา่

สาธารณปูโภค) 

7,793,300 5,766,700 6,212,396 6,451,463 



-๒๖- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

งบลงทนุ 2,126,040 2,852,426 2,140,200 4,274,300 

งบรายจา่ยอืน 25,000 25,000 25,000 25,000 

งบเงินอดุหนนุ 787,500 2,528,071 3,373,000 2,665,700 

งบประมาณทังสิน 22,686,000 24,369,997 24,396,389 35,390,140 
 

/การเบิกจ่าย.…. 
 
การเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

รายจ่าย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งบกลาง ๘๗๓,๖๐๐.๐๐ ๙๕๔,๐๐๐.๐๐ ๙๑๖,๐๐๐.๐0 - 

งบบคุลากร (หมวดเงินเดือน 

คา่จ้างประจํา และค่าจ้าง

ชวัคราว) 

๖,๙๐๒,๙๑๐.

00 

๘,๕๑๙,๐๙๐.

00 
๙,๓๑๖,๔๖๐.๐๐ 

- 

งบดําเนินงาน (หมวด

คา่ตอบแทน คา่ใช้สอย คา่

วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค) 
๖,๘๕๖,๗๙๐.๐๐ ๗,๖๙๙,๐๑๐.๐๐ ๗,๘๐๗,๘๔๐.๐๐ 

- 

งบลงทนุ 
๔,๘๘๒,๒๐๐.๐๐ 

๔,๒๓๓,๔๐

0.00 
๓,๘๓๕,๒๐๐.๐๐ 

- 

งบรายจา่ยอืน ๓๐,000.00 ๓๐,000.00 ๓๐,000.00 - 

งบเงินอดุหนนุ ๑,๒๑๒,๕๐๐.๐๐ ๑,๓๖๔,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๙๔,๕๐๐.๐๐ - 

งบประมาณทังสิน ๒๐,๗๕๘,๐๐๐.๐
0 

22,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 
2

๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
- 

 

 

1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถินไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลเขือน ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึนมาเพือใช้เป็น

เครืองมือในการพฒันาองค์การบริหารส่วนตําบลให้บรรลุเปา้หมายทีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสดุ

ในการแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชน  ในการจัดทําแผนพฒันานนัจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพฒันา  



-๒๗- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 

29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.

2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ซึงคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันารายงานผลและเสนอความเห็นซึงได้จากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิน เพือให้ผู้บริหารท้องถินเสนอตอ่สภาท้องถินและคณะกรรมการ

พฒันาท้องถิน พร้อมทงัประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถินทราบในที

เปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา

ไมน้่อยกวา่สามสิบวนัโดยอยา่งน้อย   ปีละสองครังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตลุาคมของทกุปี  

 
 
 

/ซงึแผนพฒันา….. 

 
 

ซงึแผนพฒันาของเทศบาลสามารถนําไปปฏิบตัใินเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพได้ดงันี   
1. เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) 
โครงการทีบรรจุในแผน   จํานวน   1๗๑  โครงการ 

   บรรจุไว้ในข้อบญัญติั     จํานวน    ๗๓  โครงการ    

   คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๖๙ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 

โครงการทีบรรจุในแผน   จํานวน   1๖๒  โครงการ 
   บรรจุไว้ในข้อบญัญติั     จํานวน    ๘๔  โครงการ    

   คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๘5 
องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถดําเนินงานได้ตามวตัถปุระสงค์ร้อยละ 50 

ขึนไปของแผนและสามารถดําเนินการได้ในอัตราทีเพิมขึนเมือเปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณทีผ่านมา   
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 



-๒๘- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

   โครงการทีบรรจุในแผน   จํานวน   1๕๙  โครงการ 
   บรรจุไว้ในข้อบญัญติั     จํานวน    ๘๖  โครงการ    

   คิดเป็นร้อยละ  5๔.๐๙ 
องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถดําเนินงานได้ตามวตัถปุระสงค์ร้อยละ 50 

ของแผนเมือเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณทีผ่านมา  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

   โครงการทีบรรจุในแผน   จํานวน   1๔๖  โครงการ 
   บรรจุไว้ในข้อบญัญติั     จํานวน    ๑๑๘  โครงการ    

   คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๘๒ 
องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถดําเนินงานได้ตามวตัถปุระสงค์ร้อยละ 50 

ของแผนเมือเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณทีผ่านมา  
โดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถินขององค์การบริหารส่วนตําบลยังไม่

สามารถดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ของแผนพฒันาท้องถิน เพราะมีโครงการทีบรรจุ

ไว้ในแผนพฒันาท้องถินมากเกินไป แตเ่นืองจากมีงบประมาณจํากดัทําให้ไม่สามารถ

จะดําเนินการได้ตามแผนพฒันาท้องถินได้เกินกวา่ร้อยละ 50 

 
 

/1.3 ประเมินประสิทธิผล….. 
  

1.3 ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจําปีในเชิงคุณภาพ  การพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนตําบลแห่ใต้ ในรอบปี พ.ศ.2559 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทีวางไว้โดยพิจารณาการใช้

ทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจํากดั ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากทีสดุตอบสนองตอ่ปัญหาความต้องการ

ของประชาชนในท้องถินได้และมีการประสานแผนงานกบัหน่วยงานทีเกียวข้องซึงจําแนกตามยุทธศาสตร์การ

พฒันา ดงันี 
 

 

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน 
      ในช่วงทีผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศเริมดีขึน ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่มีสภาพการทาง

เศรษฐกิจดีขึน ซึงประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายประกอบธุรกิจขนาดเล็ก และรับราชการ ลูกจ้าง ดงันัน 
ประชากรส่วนใหญ่จึงสามารถอยู่ได้ไม่เดือดร้อน  องค์การบริหารส่วนตําบลได้มีการส่งเสริมอาชีพเพือเสริม

รายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร และได้ส่งเสริมอาชีพกับกลุ่มอาชีพทีด้อยโอกาส ซึงสามารถเริม

ประกอบอาชีพเองได้ดีในระดบัหนึง  ซงึจะต้องมีการพฒันาให้เกิดความเข้มแข็งตอ่ไป 



-๒๙- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 

2. ด้านการพัฒนาการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภมิปัญญาท้องถิน และการู

กีฬา 
      ผลการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ประชาชนมีการศึกษาดีขึน สามารถอ่านออกเขียนได้ 

องค์การบริหารส่วนตําบลได้มีการส่งเสริมและสนบัสนนุศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน 

และได้สง่เสริมสขุภาวะทีดีของประชาชน และสงเคราะห์ผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม 
 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      ได้มีการจัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพือปฏิบัติภารกิจในพืนที และได้

ร่วมกับท้องทีในการปฏิบตัิภารกิจเพือให้ท้องถินมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 

4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา 
      ได้พฒันาโดยการสร้างพืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น สร้างถนนหนทาง 
ภายในชมุชน และระหว่างชมุชนให้ได้มาตรฐาน  มนัคง ถาวร  สามารถอํานวยความสะดวกให้กบัประชาชนได้

อย่างดียิง แตย่งัต้องพฒันาต่อไป เพราะยงัไม่ทนัตอ่ความต้องการของชมุชน รวมทงัการจดัหานําสะอาด ให้

เพียงพอตอ่การอปุโภค บริโภค พร้อมรองรับการขยายตวัของชมุชนในอนาคตอีกด้วย 
 

5. ด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค 
    ประชาชนในพืนทีมีสขุภาพอนามยัดีขึน โดยประชากรโดยมีเฉลียมีอายสุูงขยัสูงขึน  มีการ

ควบคมุโรคระบาดได้ดี  ไมมี่การแพร่ขยายของโรคเอดส์ และไม่มีปัญหายาเสพตดิ  เนืองจากได้รับความร่วมมือ

จากผู้ นําหมูบ้่านและชมุชน 

 

6. ด้านการท่องเทียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม 
      ด้านสภาพแวดล้อมมีลกัษณะโดยรวมดีขึน องค์การบริหารส่วนตําบลได้มีการส่งเสริมให้

ประชาชนปลูกป่าเพือปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ประชาชน

ตืนตวัให้ความสําคญัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสภาพแวดล้อม แตเ่นืองจากการขยายตวั

ของชุมชน ทําให้ปัญหาด้านขยะมูลฝอยและการควบคุมระบบการระบายนํายงัเป็นปัญหาทีจะต้องแก้ไข แล

สร้างระบบการกําจดัขยะมลูฝอย และการบําบดันําเสียให้มีมาตรฐาน ถกูสขุลกัษณะตอ่ไป 
 

/7. ด้านการเมือง…… 
  

7. ด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัตงิาน 



-๓๐- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

      ประชาชนเข้าใจกิจกรรมการเมืองมากขึน และรู้จกัตืนตวัในการไปใช้สิทธิในการเลือกตงั 

และรู้บทบาทหน้าทีของตนเองในการมีสว่นร่วมในการบริหารการจดัการท้องถินของตนเองมากขึน และองค์การ

บริหารส่วนตําบลได้มีการอบรมพนักงานเพือเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน การอบรมให้ความรู้เกียวกับ

ระเบียบและกฎหมายทีเกียวกบังานทีปฏิบตัิ ศกึษาดงูานส่วนราชการอืนๆ เพือนํามาปรับใช้กบัองค์กร พฒันา

เครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบตังิาน 

 
๒. ผลทไีด้รับจากการดาํเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลทีได้รับหรือผลทีสําคัญ 
ตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลเขือนได้ดําเนินงานต่างๆ ตงัแต่มีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – 

๒๕๖๐  เพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมงัคงในการพฒันา

เพือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขนึ ซงึผลจากการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนนั  ผลทีได้รับมี

ดงันี   
๑. การพฒันาโครงสร้างพืนฐานในแตล่ะหมู่บ้าน เชน่ ถนน ไฟฟ้า ประปา 

2. ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพืนที   

3. ผู้สงูอาย ุ ผู้พิการ  ผู้ ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบียยงัชีพทกุคน 

4. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรืองทีอยู่อาศยัทีมนัคงแข็งแรง 

5. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภยัตา่งๆ 

6. ขยะในชมุชนมีวิธีการจดัการทีถูกต้อง 

7. ประชาชนได้รับความรู้เกียวกบัการสาธารณสขุ 

8. ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการดําเนินงานตา่งๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

9. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการตา่งๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลด้วย

ความ 
    สะดวก 

สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ผลทีคาดวา่จะได้รับเพิมขนึ มีดงันี 
๑. ประชาชนมีถนนทีได้มาตรฐานในการสญัจรไปมา  
2. ประชาชนมีนําสําหรับการอปุโภค-บริโภค  
3. มีการบริหารจดัการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึน 
4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพือเพมิรายได้ให้กบั 
    ครอบครัว 

5. ผู้สงูอาย ุคนพิการ ผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคมได้รับการดแูลอยา่งทวัถึง 



-๓๑- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

สามารถดําเนินการได้ตามทีประชาชนต้องการ เฉลีย 4 ปี ร้อยละ 50 ซึงการดําเนินงานนันส่งผลกระทบต่อ

ชมุชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดงันี 

 
/๑. การก่อสร้างถนน…… 

 
 
 ๑. การก่อสร้างถนนเพิมขนึในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้การระบายนําได้ช้า เกิดนํ

ทว่มขงัในบางจดุ ทําให้องค์การบริหารสว่นตําบลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายนําเพมิขนึเพือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 
 ๒. การพฒันาเจริญขึนทําให้การขยายตวัทางเศรษฐกิจเพิมขนึไปด้วย ส่งผลให้เกิดเป็นชมุชน

แออดั ก่อให้เกิดโรคระบาด เชน่  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 

 3. การก่อสร้างทางระบายนําในชมุชนสามารถระบายนําได้ แตผ่ลกระทบคือปลายทางทีเป็น

พืนทีการเกษตรได้รับความเสียหาย เพาะปลกูไม่ได้ เป็นแหลง่สะสมเชือโรคตา่งๆ    

 
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาํเนินงานทีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – 

๒๕๖๐ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-2559 
ปัญหา 

     ๑) เจ้าหน้าทียงัขาดความรู้ความเข้าใจในเรืองของระเบียบ กฎหมาย เทา่ทีควร   

     ๒) เครืองมือ เครืองใช้ เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเ่พียงพอและไมท่นัสมยั   
     ๓) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีปัญหาทีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก  

     4) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลทีจะ

สามารถดําเนินการได้ 

     5) องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายได้ครบทกุโครงการ/กิจกรรม และครอบคลมุทกุยทุธศาสตร์การพฒันา   

     6) องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการได้ครบทกุโครงการ/กิจกรรม ทีตงัไว้

ในข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 
อุปสรรค 
     ๑) การขาดความรู้เรืองของระเบียบ กฎหมาย อีกทงั เครืองมือ เครืองใช้ เทคโนโลยีใน

การทํางานมีไมเ่พียงพอและไมท่นัสมยั  ทําให้เกิดอปุสรรคในการดําเนินงานเป็นอยา่งยิง  



-๓๒- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

     ๒) องค์การบริหารส่วนตําบลมีงบประมาณไมเ่พียงพอตอ่การดําเนินงานแก้ไขปัญหาของ

ประชาชน   
     ๓) องค์การบริหารสว่นตําบลสามารถดําเนินการได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที 

     4) องค์การบริหารส่วนตําบลตงังบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน        
บางรายการยงัไมเ่พียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําให้ต้องโอนเพิม โอนลด และตงัจา่ยรายการใหม ่     

 

 แนวทางการแก้ไข 
  (๑) การดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

      ๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถินควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจดัทําแผนพฒันาท้องถินและให้มีความสอดคล้องกนั 
      ๒) การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถินกล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ทีบรรจใุนแผนพฒันาท้องถินมาพิจารณาดําเนินการ  
      ๓) ไมค่วรบรรจโุครงการ/กิจกรรม ทีไมอ่ยูใ่นอํานาจหน้าที ในแผนพฒันาท้องถิน  
 

/๔) ควรพิจารณา..... 

 
      ๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ทีสามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนนั   
      ๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ทีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

ทีสดุ  เชน่  การก่อสร้าง/ซอ่มแซมถนน, การแก้ไขปัญหาเรืองนําอปุโภค-บริโภค และนําเพือการเกษตร 
(๒) การบริการประชาชน 
      ๑) ควรจดัให้มีสถานทีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าทีคอยให้คําแนะนําทีดี    

      ๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึน เพือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถกูต้องในการบริการขององค์การบริหารสว่นตําบล 
      ๓) เจ้าหน้าทีเทศบาลควรยมิแย้ม แจม่ใส และพดูจาสภุาพตอ่ประชาชน 

      ๔) ควรสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชน เพือให้เกิด

ความเข้าใจ 

        5) ควรสร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้เกิดขึนกบัองค์การบริหารสว่นตําบล 

 
 
  
 



-๓๓- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที 3... 

 
 

ส่วนที ๓ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจดัทําแผนพฒันาท้องถินสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องมีความสมัพนัธ์ระหว่าง

แผนยุทธศาสตร์ชาติเพือขบัเคลือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมนัคง มงัคงัและยงัยืน โดยแผนยุทธศาสตร์

ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยกําลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อทีประชุมคณะกรรมการ

จดัทํายุทธศาสตร์ชาติ ซึงขณะนีอยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติตามมติทีประชุม

คณะกรรมการจดัทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  สรุป

ยอ่ได้  ดงันี 

   



-๓๔- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑. ความเป็นมา.... 
 
  ๑. ความเป็นมา 
   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือวันที ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตัง

คณะกรรมการจดัทํายทุธศาสตร์ชาติ  มีอํานาจหน้าทีในการจดัทําร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพือใช้ใน

การขบัเคลือนการพฒันาประเทศสู่ความมนัคง มงัคงั และยงัยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพือใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานในระยะที ๒ ของรัฐบาล (ปี 

๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจดัทํายทุธศาสตร์

ชาติได้แตง่ตงัคณะอนกุรรมการ ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจดัทํายทุธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป 

เพือจดัทําร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจดัทําแผนปฏิบตัิการตามแนว



-๓๕- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

ทางการปฏิรูปประเทศเพือจดัทําร่างแผนปฏิบตัิการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้

ยทุธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี 
   คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดําเนินการยกร่างกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางทีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยได้มีการนําความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากกรรมการจดัทํายทุธศาสตร์ชาติทีมาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาค

การเมือง และ นกัวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานําข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาค

ประชาชนมาเป็นข้อมลูในการยกร่างยทุธศาสตร์ชาติด้วย และได้นําเสนอร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ 
ปี ตอ่ทีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ซึงขณะนีอยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบ

ยทุธศาสตร์ชาตติามมติทีประชมุคณะกรรมการจดัทํายทุธศาสตร์ชาติ 
   ในการดําเนินการขนัตอ่ไป คณะกรรมการจดัทํายทุธศาสตร์ชาติจะนําเสนอร่างกรอบ

ยทุธศาสตร์ชาตเิพือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที

จะนําเสนอตอ่สภานิติบญัญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกําหนด

ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตลุาคม ๒๕๕๙ ซึงเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ๑๒ (ตลุาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนีหน่วยงานตา่งๆ 
จะได้นําแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ซึงเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบตัิการระดบั

กระทรวงและแผนพฒันารายสาขา              ในระหว่างทีกลไกการจดัทํายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบบัใหม่อยูร่ะหวา่งการดําเนินการ ซงึคาดวา่จะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

  ๒. สาระสาํคัญ 
          ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษทีผ่านมากระแสการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว

และ                     ในหลากหลายมิติทําให้ภูมิทศัน์ของโลกเปลียนแปลงไปอย่างมีนยัสําคญั โดยก่อให้เกิด

โอกาสทงัในด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิงแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกัน

ท่ามกลางความเปลียนแปลงใน               ด้านต่างๆ ก็มีปัจจยัเสียงและภัยคกุคามทีต้องบริหารจดัการด้วย

ความยากลําบากมากขนึกระแสทนุนิยมและ                  การเปลียนแปลงภูมิทศัน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้

โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซงึเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึงตนเอง” ต้องปรับตวั

และเปลียนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที “พึงพาอตุสาหกรรมและการส่งออก” การพฒันาในภาคเกษตรล่าช้ากว่า

ฐานการผลิตอืนๆ ทีอาศยัเทคโนโลยีสมยัใหม่มากขนึตามลําดบัโดยเฉพาะอย่างยิงภายใต้อิทธิพลของกระแส

โลกาภิวตัน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
/จงึมีปัญหา..... 



-๓๖- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
จงึมีปัญหาความเหลือมลําทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกบัภาคอตุสาหกรรมและระหว่างสงัคมในเมือ

และชนบทขยายวงกว้างขึน และปัญหาความยากจนกระจุกตวัในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบท

รวมทงัโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสงัคมทีมีคณุภาพสําหรับ

ประชาชนทีอยู่ในพืนทีหา่งไกลก็มีในวงแคบกว่า  ในขณะทีการใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเอง

ก็นบัวา่ยงัอยูใ่นกลุม่ประเทศทีใช้เทคโนโลยีในระดบักลางๆ ซงึส่วนใหญ่ไมส่ามารถพฒันาได้เองภายในประเทศ 
ต้องนําเข้ามาจากตา่งประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยงัใช้วตัถดุิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจดุแข็งในการ

แข่งขนัและขับเคลือนการเจริญเติบโตนอกจากนนั ในอีกด้านหนึงการเปลียนแปลงภูมิทศัน์ของโลกและแรง

ขบัเคลือนของเทคโนโลยีสมยัใหม่รวมทงัความเชือมโยงอย่างใกล้ชิดของสงัคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคกุคามและ

ความเสียงด้านอืนๆ ทีซบัซ้อนขึนอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการ

ร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะทีการเปลียนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผนัผวนรุนแรงขึน 
ซึงล้วนแล้วเป็นความเสียงในการดํารงชีวิตของประชาชน การบริหารจดัการทางธุรกิจ และการบริหารราชการ

แผ่นดินของภาครัฐ 
   นอกจากนนัในช่วงต้นศตวรรษที ๒๑ กระแสโลกาภิวตัน์ได้ทําให้ภูมิทศัน์ทางด้าน

เศรษฐกิจและสงัคมของโลกเปลียนแปลงจากเศรษฐกิจสงัคมอตุสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสงัคมดิจิทลั ในขณะที

โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิมขึน แต่ช่องว่างทางสงัคมก็ยิงกว้างขึนรวมถึงช่องว่างทางดิจิทลั (digital 

divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิงทําให้ความเหลือมลําทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสงัค

มีความแตกตา่งมากขนึ ประกอบกบั ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทงัภายในและภายนอกประเทศ

จะมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยัสําคญั ในทกุมิติ เงือนไขภายนอกทีสําคญัตอ่การพฒันาประเทศไทยในอนาคต 
ได้แก่  กระแสโลกาภิวตัน์ทีเข้มข้นขึนอย่างตอ่เนืองและมีความเสียงและท้าทายตอ่การปรับตวัมากขึนจากการ

เคลือนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทนุ ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและ

บริการ ขณะเดียวกนัการรวมกลุม่เศรษฐกิจในภมูภิาคนําไปสู่ความเชือมโยงทกุระบบในขณะทีศนูย์รวมอํานาจ

ทางเศรษฐกิจโลกเคลือนย้ายมาสูเ่อเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึงในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า

จะยงัคงได้รับผลกระทบจากปัจจยัสําคญัหลายประการทงัปัญหาต่อเนืองจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก

ในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยโูรโซนทีทาให้ระดบัหนีสาธารณะในประเทศ

ตา่งๆ เพิมสูงขึนและกลายเป็นความเสียงต่อความยงัยืนทางการคลงั ขณะทีจะมีผลพวงต่อเนืองจากการ

ดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป               และญีปุ่ น ซึงเป็นความเสียงให้เกิด

ภาวะเงินเฟ้อได้เมือเศรษฐกิจฟืนตวัเต็มที รวมทงัอาจจะมีความผนัผวนของ               การเคลือนย้ายเงินทนุ

ระหว่างประเทศ นอกจากนนัการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จดุอิมตวัมากขนึ ขณะทีการพฒันา

เทคโนโลยีใหม่ทีจะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิมขนึขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นทีเคยเกิดขึน

ในช่วงการปฏิวตัิอตุสาหกรรมยงัไม่มีแนวโน้มการก่อตวัทีชดัเจน แตก็่มีแนวโน้มของการพฒันาเทคโนโลยีใน



-๓๗- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รูปแบบใหม่ๆ ทีจะเป็นโอกาสสาหรับการพฒันาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึงภายใต้เงือนไขดงักล่าว เศรษฐกิจ

โลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มทีจะขยายตวัตํากว่าเฉลียร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ

โลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ทีตลาดโลกขยายตวัช้า แตป่ระเทศตา่งๆ ขยายกําลงัการผลิตเพือ

ยกระดบัศกัยภาพการผลิต การแข่งขนัในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึน ขณะเดียวกนัการลดลงของประชากร

ไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี จะทําให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตวัช้าลง เงือนไขดงักล่าวเป็น

ความเสียงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพือแก้ปัญหา

จดุออ่นและเสริมจดุแข็งให้สมัฤทธิผล 

/ในด้านความมนัคง.... 

 
 
   ในด้านความมันคงของโลกก็กําลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลียนผ่านทีสําคัญจากการปรับ

ดลุอํานาจของสหรัฐฯ เพือพยายามคงบทบาทผู้ นําโลกและเพือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที

เพิมมากขนึในเอเชียและยุโรปนนั น่าจะมีผลทําให้บรรยากาศด้านความมนัคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี 
๒๕๗๙ มีลกัษณะผสมผสานกนัทงัความร่วมมือและความขดัแย้ง โดยขึนอยู่กบัปัจจยัผลประโยชน์แห่งชาติทงั

ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ 
สําหรับการเปลียนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงือนไขสําคญัสําหรับอนาคตของโลกและประเทศ

ไทยเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิงเทคโนโลยีสมยัใหม่ทีเป็นอจัฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําให้เกิด

ธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทงัเกิดการเชือมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และ

ผลิตภณัฑ์ ซงึประเทศไทยจะต้องลงทนุด้านทรัพยากรมนษุย์และการวิจยัให้สามารถพฒันาเทคโนโลยีสมยัใหม่

ได้ เงือนไขการผลิตและการบริโภคทีเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานทีกดดนัให้ประเทศไทย

ต้องปรับเปลียนไปสู่สงัคมสีเขียวโดยการพฒันาและ         นําเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสําคญั และช่วย

แก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทงันํามนั               ซึงแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อม จึงต้องผลกัดนัให้มุ่งสู่การผลิตพลงังานทดแทนในรูปแบบตา่งๆ รวมทงัพืชพลงังานทีอาจจะ

ส่งผลกระทบตอ่ความมนัคงทางอาหารของโลก 
   นอกจากนนั ยงัมีข้อจํากดัและความเสียงสําคญัจากการเข้าสู่สงัคมสงูวยัของโลกและ

ภาวะภูมิอากาศเปลียนแปลงผนัผวนและภาวะโลกร้อน ทงันีโครงสร้างประชากรโลกทีเข้าสู่สงัคมสงูวยั แม้จะ

ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แตมี่ความเสียงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทนุ รวมทงัมีแรงกดดนัตอ่

การใช้จ่ายงบประมาณด้านสวสัดิการและสาธารณสขุเพิมขนึในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสียงด้านการ

คลงัทีสําคญั สําหรับภาวะโลกร้อนและการเปลียนแปลงสภาวะภูมิอากาศทีผนัผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติทีทวี

ความรุนแรงมากขนึนนั กดดนัให้ต้องมีการปรับเปลียนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการ

บริโภคทีเป็นมิตร                          ตอ่สิงแวดล้อมมากขนึ ในขณะทีความพยายามในการกระจายความเจริญ



-๓๘- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

และการพฒันาให้มีความทวัถึงมากขนึ ประกอบกับจํานวนประชากรทีเพิมขนึจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโต

อย่างตอ่เนือง ตามมาด้วยการมีข้อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ทีเกียวเนืองกบัลกัษณะการใช้พืนที และ

ความเป็นมิตรตอ่สิงแวดล้อม ภายใต้เงือนไข                    การเปลียนแปลงดงักล่าว การยึดถือหลกัการบริหาร

จดัการทีดีทงัในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบตัิให้เป็นไปตามสิทธิ

มนษุยชนจะเข้มข้นมากขึน 
   สําหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนนั ผลของการพฒันา

ตงัแตอ่ดีตถึงปัจจบุนัทําให้ประเทศไทยมีระดบัการพฒันาทีสงูขึนตามลําดบั โดยถูกจดัอยู่ในกลุ่มประเทศระดบั

รายได้                    ปานกลางมาตงัแตปี่ ๒๕๓๑ และได้ขยบัสงูขึนมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดบั

รายได้ปานกลางตงัแต ่                 ปี ๒๕๕๓  และล่าสุดในปี ๒๕๕๗  รายได้ประชาชาติตอ่หวัเพิมขนึเป็น 

๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ตอ่ปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึน ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม

ใหญ่ขึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขนัและมีส่วนแบง่ในตลาดโลกสงูขึนและสร้างรายได้

เงินตราต่างประเทศในระดบัสงู อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครืองใช้ไฟฟ้า อตุสาหกรรมอาหาร 
สินค้าเกษตร การท่องเทียว และบริการด้านสขุภาพ ฐานเศรษฐกิจทีใหญ่ขนึส่งผลให้การจ้างงานเพิมขนึเป็น 

๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวยัแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อตัราการว่างงานเฉลียไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความ

ยากจนจึงลดลงตามลําดบัจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐                 เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ 

คณุภาพชีวิตดีขนึในทกุระดบั โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข                 บริการ

สาธารณะและโครงสร้างพืนฐานตา่งๆ และการคุ้มครองทางสงัคม  อืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรตา่งๆ 
 

/มีความครอบคลมุ…. 

 
มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึนตามลําดบั ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึน                    
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพือเป็นกลไกและช่องทางใน

การสนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทงักรอบ

ความร่วมมือทีชว่ยทําให้ประเทศไทยสามารถยกระดบัมาตรฐานตา่งๆ ไปสูร่ะดบัสากลก็มีความคืบหน้ามากขนึ 

   นอกจากนนั ประสบการณ์ในชว่งวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ 
ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตวัในการบริหารความเสียงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึนตามแนวคิดการ

บริหารจดัการทีดีอนัได้แก่ การดําเนินการทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็น

ระบบดีขึน                     มีการกบัดแูลวินยัทางการเงินการคลงัทีกําหนดกรอบของความยงัยืนทางการ

คลงัเป็นแนวปฏิบตัิทีดีขนึและฐานะการคลงัมีความมนัคงมากขึน และฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศอยู่ใน

ระดบัสูง มีการปรับปรุงในเรืองกฎหมาย กฎระเบียบตา่งๆ ให้มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบมากขึน มีการ

สร้างความเป็นธรรมให้กบักลุ่มตา่งๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถกูเอารัดเอาเปรียบได้ดี



-๓๙- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

ขึน ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขนัในตลาด และสนบัสนุนให้การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ

สะดวกคลอ่งตวัมากขึน 
   แตป่ระเทศไทยก็ยงัมีจดุอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทงัทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

การเมือง จดุอ่อนสําคญัของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสงูอายมุากขึนตามลําดบั แตค่ณุภาพคน

โดยเฉลียยงัตําและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทงัในกลุ่มทกัษะฝีมือสงูและกลุ่มทกัษะฝีมือ

ระดบัล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลียยงัตํา ทงัระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํา ต้องอาศยัการเพิม

ปริมาณเป็นแรงขบัเคลือนหลกั ขณะทีโครงสร้างเศรษฐกิจมีสดัส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศตอ่ขนาดของ

เศรษฐกิจสงูกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผนัผวนตามปัจจยัภายนอกเป็นสําคญั 
ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตตํา โดยทีการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรมเพือ

การเพิมมูลค่ายงัมีน้อย การลงทนุเพือการวิจยัและพฒันายงัไม่เพียงพอ การวิจยัทีดําเนินการไปแล้วไม่ถูก

นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์                    เชิงเศรษฐกิจและสงัคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย 
สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสินเปลืองงบประมาณ การ

ดําเนินงานเพือการพฒันามกัขาดความตอ่เนืองประสิทธิภาพตํา ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ 
ขณะทีปัญหาคอร์รัปชนัมีเป็นวงกว้าง การพฒันาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทงัการบริหาร

จดัการนํายงัไม่เป็นระบบโครงขา่ยทีสมบรูณ์และลา่ช้า การบังคบัใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และ

กฎระเบียบตา่งๆ ล้าสมยัไม่ทนักบัการเปลียนแปลง คนไทยยงัมีปัญหาด้านคณุธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิ

ผู้ อืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคญัขณะทีความเหลือมล้าและความแตกแยกในสงัคมไทยยงัเป็น

ปัญหาทีท้าทายมาก รวมทงัปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมือง

และสิงแวดล้อมเสือมโทรมลงในทกุด้าน 
   ทงันี ปัจจยัและเงือนไขภายในประเทศทีจะส่งผลตอ่อนาคตการพฒันาประเทศไทยที

สําคญั ได้แก่ การเปลียนแปลงโครงสร้างประชากรสูส่งัคมผู้สงูอายอุยา่งสมบรูณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีตอ่จากนี

ไป จะมีนยัยะทีสําคญัยงิตอ่การพฒันาประเทศ กําลงัคนในวยัเด็กและวยัแรงงานจะลดลง ผู้สงูอายจุะเพิมขนึ

อย่างรวดเร็ว ย่อมส่งผลต่อศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม 
ตลอดจนคา่ใช้จ่ายด้านสขุภาพ ความมนัคงทางสงัคมและคณุภาพชีวิตผู้สงูอาย ุ ขณะเดียวกนัประเทศไทยก็

เผชิญกับข้อจํากดั                 ด้านทรัพยากร ทงัด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติทีมีนยัยะต่อต้นทนุการ

ผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยูข่องประชาชนนอกจากนนัปัญหาความเหลือมลําในมิติตา่งๆ ก็มีนยัยะตอ่

การสร้างความสามคัคีสมานฉันท์ในสงัคม 
 

/ข้อจํากดั…. 

 



-๔๐- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

ข้อจํากัดต่อการยกระดบัศกัยภาพทุนมนุษย์ ความจําเป็นในการลงทุนเพือยกระดบับริการทางสงัคมและ

โครงสร้างพืนฐานทีมีคณุภาพอย่างทวัถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายทีทําให้เกิดความเป็นธรรม

และลดความเหลือมลํา และทีสําคญัเงือนไขจําเป็นทีต้องปรับตวัคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหาร

ราชการแผน่ดิน ทีทําให้จําเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพือให้เกิดการบริหารราชการทีดี 
   โครงสร้างทีเป็นจุดอ่อนและการบริหารจดัการทีขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส

ดงักล่าว จะสง่ผลให้ประเทศไทยยิงต้องเผชิญกบัแรงกดดนัและความเสียงมากขึนภายใต้สถานการณ์ทีกระแส   
โลกาภิวตัน์เข้มข้นขนึ เป็นโลกไร้พรมแดนอยา่งแท้จริง โดยทีการเคลือนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน 
องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมลูและข่าวสารตา่งๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขนัในตลาดโลกรุนแรงขึนโดย

ทีประเทศตา่งๆ เร่งผลกัดนัการเพิมผลิตภาพและการพฒันานวตักรรมเพือการแข่งขนั ขณะเดียวกนัความเสียง

และข้อจํากดัทีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผนัผวนรุนแรงตอ่การดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผู้คนก็เพิมขนึ 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึนทังในเรืองการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิ

มนษุยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงือนไขต่างๆ ดงักล่าวจะเป็นแรงกดดนัให้ประเทศไทยต้อง

ปรับตวัและมีการบริหารความเสียงอย่างชาญฉลาดมากขึน โดยทีการปรับตวัจะต้องหยงัรากลึกลงไปถึงการ

เปลียนแปลงในเชิงโครงสร้างเพือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น

ประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึงหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สมัฤทธิผลได้ใน

ระยะ ๔ - ๕ ปี ตอ่จากนีไป ประเทศไทยจะสญูเสียความสามารถในการแข่งขนั รายได้เฉลียของประชาชนจะ

ไม่สามารถยกระดบัให้ดีขนึได้ คณุภาพคนโดยเฉลียจะยงัตํา และปัญหาความเหลือมลําจะรุนแรงขึน รวมทงั

ทรัพยากรจะร่อยหรอเสือมโทรมลงไปอีก และในทีสดุการพฒันาประเทศจะไมส่ามารถยงัยืนไปได้ในระยะยาว 

   ทงันี เงือนไขในปัจจบุนัและแนวโน้มการเปลียนแปลงในอนาคตในทกุมิติจะส่งผลตอ่

อนาคตการพฒันาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิงลกัษณะในเชิงโครงสร้างทงัทางเศรษฐกิจและสงัคม

ภายในประเทศทงัทีเป็นจดุแข็งและเป็นจดุอ่อนทีจะต้องเผชิญและผสมผสานกบัปัจจยัภายนอกและก่อให้เกิด      

ทงัโอกาสและความเสียงในหลากหลายมิติ การทีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพฒันาของ

โลก                และรับมือกับภยัคกุคามเหล่านีได้นนั จําเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลียนแปลงใน

อนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกนัต้องวิเคราะห์ศกัยภาพภายในประเทศ เพือเตรียมความพร้อมของประเทศ

ตอ่การเปลียนแปลงเหล่านนั โดยทีประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพือให้

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเหมาะสมกบัภูมิทศัน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตวัได้เร็ว สามารถ

รับมือกับความเสียงและ                 ภัยคกุคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศยัโอกาสจากการเปลียนแปลง

บริบทโลกมาสร้างประโยชน์สขุให้กบัคน             ในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสงัคม 
การลงทนุเพือพฒันาโครงสร้างพืนฐาน การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การปรับเปลียนค่านิยมและวฒันธรรมการ

ดํารงชีวิตการทํางาน และการเรียนรู้ ซึงจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุภาคส่วนในการ



-๔๑- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

ดําเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจดัลําดบัความสําคญัและแบ่งหน้าทีรับผิดชอบอย่างชดัเจนของผู้ ที

เกียวข้องกับประเด็นปัญหานนัๆ ซึงการดําเนินการดงักล่าวจะต้องกําหนดเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ

ในระยะยาว เพือกําหนดวิสยัทศัน์และเปา้หมายการพฒันาประเทศ               และกรอบการทํางานของภาค

ส่วนตา่งๆ เพือให้ขบัเคลือนการพฒันาประเทศไปสู่เปา้หมายทีกําหนดไว้ 

 

/ดงันนั.... 

 

   ดงันนั จงึจําเป็นต้องกําหนดยทุธศาสตร์ทีเหมาะสมเพือแก้ไขจดุอ่อนและเสริมจดุแข็ง

ให้เอือตอ่การพฒันาประเทศ เพือให้บรรลซุงึเปา้หมายการสร้างและรักษาไว้ซึงผลประโยชน์แห่งชาติในการทีจะ

ให้                ประเทศไทยมีความมนัคงในทกุด้าน  คนในชาติมีคณุภาพชีวิตทีดีและมงัคงั  และประเทศ

สามารถพฒันาไปได้อย่างยงัยืน ทงันีการวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกียวกบัจดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและข้อจากดั

รวมทงัความเสียงของประเทศจะนําไปสู่การกําหนดตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปา้หมายของประเทศทีชดัเจน

และได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยทีจะส่งผลให้เกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพในการขับเคลือนการพัฒนาไปในทิศทางทีสอดคล้องกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเป็น

เอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศทีเป็นภาพเดียวกนั 

   อย่างไรก็ตามในช่วงทีผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศ 
เปา้หมายและยทุธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสําคญั

กับนโยบาย                 พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึงเมือมีการเปลียนรัฐบาลก็ทําให้การดําเนิน

นโยบายขาดความตอ่เนือง               ถือเป็นการสญูเสียโอกาสและสินเปลืองทรัพยากรของประเทศ 
ดงันนั เพือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปา้หมายการพฒันาในระยะ

ยาว และเพือเป็นการกําหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบทีจะต้องขบัเคลือนประเทศไปสู่เปา้หมายทีเป็นที

ยอมรับร่วมกนัและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจําเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึงภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลียนอยา่งเป็นระบบขนานใหญ่ เพือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมของ

ประเทศเหมาะสมกับภูมิทศัน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตวัได้เร็ว สามารถรับมือกบัความเสียงและภัยคกุคาม

แบบใหม่ได้ และสามารถอาศยัโอกาสจากการเปลียนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กบัคนในชาติได้ 
จะต้องมีการกําหนดวิสยัทศัน์ เปา้หมายของประเทศ และทิศทางในการขบัเคลือนประเทศให้สอดคล้องกับ

ประเด็นการเปลียนแปลงและความท้าทายตา่งๆ ของบริบทโลก และบริบทการพฒันาภายในประเทศ 

   การกําหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพือเป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาประเทศใน

ระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลือน



-๔๒- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ให้สามารถนําไป สู่การปฏิบตัิอย่างจริงจงัจะช่วยยกระดบัคณุภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วน

และนําพาประเทศไทยให้หลดุพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาทีเกิดขนึในปัจจุบนั ทงัปัญหาทาง

เศรษฐกิจ ปัญหาความเหลือมลํา ปัญหาการทจุริตคอร์รัปชนั และปัญหาความขดัแย้งในสงัคม รวมถึง

สามารถรับมือกับภัยคกุคามและบริหารจดัการกับความเสียงทีจะเกิดขึนในอนาคต และสามารถเปลียนผ่าน

ประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลียนแปลงภูมิทศัน์ใหม่ของโลกได้ซึงจะทําให้ประเทศไทยยงัคงรักษาบทบาท

สําคญัในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเป็นชาติทีมีความมนัคงทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม และ

คนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสําคญัของยุทธศาสตร์ชาติซึงคณะกรรมการจดัทํา

ยุทธศาสตร์ชาติกําลังดําเนินการยกร่างอยู่ในขณะนีนนัจะประกอบด้วยวิสยัทศัน์และเป้าหมายของชาติทีคน

ไทยทุกคนต้องการบรรลรุ่วมกนัรวมทงันโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึงเป็นแนวทาง ทิศทางและ

วิธีการทีทกุองค์กรและคนไทยทกุคนต้องมุ่งดําเนินการไปพร้อมกนัอยา่งประสานสอดคล้อง เพือให้บรรลซุึงสิงที

คนไทยทกุคนต้องการ คือประเทศไทยมนัคง มงัคงั และยงัยืน           ในทกุสาขาของกําลงัอํานาจแห่งชาติ อนั

ได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองตา่งประเทศเศรษฐกิจ สงัคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

/2.2 วิสัยทัศน์..... 
 

    ๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสยัทศัน์ “ประเทศไทยมีความมันคง มังคัง ยังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มนัคง มงัคงั 

ยงัยืน” ทงันีวิสยัทศัน์ดงักล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อนัได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและ

บรูณภาพแหง่                       เขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู่อย่างมนัคง ยงัยืนของสถาบนัหลกัของชาติ การดํารง

อยู่อย่างมนัคงของชาติและประชาชนจากภยัคกุคามทกุรูปแบบ การอยู่ร่วมกนัในชาติอย่างสนัติสุขเป็นปึกแผ่น

มีความมนัคงทางสงัคมทา่มกลางพหสุงัคมและการมีเกียรตแิละศกัดศิรีของความเป็นมนษุย์ ความเจริญเติบโต

ของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสขุของประชาชน ความยงัยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม 
ความมนัคงทางพลงังานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลียนแปลง

ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสนัติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมนัคงใน

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศกัดิศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกือกูลประเทศ

ทีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจทีด้อยกวา่ 
 

    ๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ในการทีจะบรรลวุิสัยทศัน์และทําให้ประเทศไทยพฒันาไปสู่อนาคตทีพึงประสงค์นนั                   

จําเป็นจะต้องมีการวางแผนและกําหนดยทุธศาสตร์การพฒันาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพฒันาของ              



-๔๓- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

ทุกภาคส่วนให้ขับเคลือนไปในทิศทางเดียวกนั ดงันนั จึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว                   
เพือถ่ายทอดแนวทางการพฒันาสู่การปฏิบตัิในแตล่ะช่วงเวลาอย่างต่อเนืองและมีการบูรณาการ และสร้าง

ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทังประชาชน 
เอกชน ประชาสงัคมในการขบัเคลือนการพฒันาเพือการสร้างและรักษาไว้ซึงผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ

วิสยัทศัน์ “ประเทศไทยมีความมนัคง มงัคงั ยงัยืนเป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือคติพจน์ประจําชาติ “มนัคง มงัคงั ยงัยืน” เพือให้ประเทศมีขีดความสามารถใน

การแข่งขนัมีรายได้สงูอยู่ในกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว คนไทยมีความสขุ อยู่ดี กินดี สงัคมมีความมนัคงเสมอ

ภาคและเป็นธรรม ซึงยุทธศาสตร์ชาติทีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพฒันาในระยะ ๒๐ ปีตอ่จากนีไป จะ

ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่        (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมนัคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนั (๓) ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน  (๔) ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน

คณุภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหาร

จดัการภาครัฐ โดยมีสาระสําคญัของแตล่ะยทุธศาสตร์ สรุปได้ ดงันี 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมันคง มีเป้าหมายทังในการสร้างเสถียรภาพ

ภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทงัสร้างความเชือมนัในกลุ่มประเทศ

อาเซียนและประชาคมโลกทีมีตอ่ประเทศไทย กรอบแนวทางทีต้องให้ความสําคญั อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมันคงทางการเมืองขจัด

คอร์รัปชนั สร้างความเชือมนัในกระบวนการยตุธิรรม 

(๓) การรักษาความมนัคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ

บริหารจดัการความมนัคงชายแดนและชายฝังทะเล 

/(๔) การพฒันาระบบ…. 

 
(๔) การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทกุระดบั

และรักษาดลุยภาพความสมัพนัธ์กบัประเทศมหาอํานาจ เพือปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาความมนัคงรูปแบบใหม ่

(๕) การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการผนึกกาลงัปอ้งกันประเทศ การรักษาความ

สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกบัประเทศเพือนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพฒันาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจดัการภยัพิบตัิรักษา

ความมนัคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิงแวดล้อม 



-๔๔- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกทีเกียวข้องจากแนวดิงสู่แนวระนาบมาก

ขึน 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพือให้ประเทศ

ไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึงจาเป็นต้องยกระดบัผลิตภาพการผลิตและการใช้

นวตักรรมในการเพิมความสามารถในการแข่งขนัและการพัฒนาอย่างยงัยืนทงัในสาขาอุตสาหกรรม เกษตร

และบริการ การสร้างความมนัคงและปลอดภยัด้านอาหาร การเพิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น

ผู้ประกอบการ รวมทงัการพฒันาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทงันีภายใต้กรอบการปฏิรูปและพฒันาปัจจยัเชิง

ยุทธศาสตร์ทุกด้าน อนัได้แก่โครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 
การพฒันาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางทีต้องให้

ความสําคญั อาทิ 

(๑) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ

สร้างความเชือมันการส่งเสริมการค้าและการลงทุนทีอยู่บนการแข่งขันทีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพฒันาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มลูคา่ในภูมิภาค และเป็นการ

ยกระดบัไปสู่สว่นบนของห่วงโซม่ลูคา่มากขึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพฒันานวตักรรมและมี

ความเป็นมิตรตอ่สิงแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทลัและการค้าทีเข้มข้นเพือสร้างมลูค่าเพิมและขยายกิจกรรมการ

ผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดบัโลกและในระดบัภูมิภาคในอตุสาหกรรมหลายสาขา และใน

ภาคบริการทีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจทีเปลียนไป รวมทงัเป็นแหล่งอาหาร

คณุภาพ สะอาดและปลอดภยัของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยงัยืน เพิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรยังยืนทีเป็น

มิตรกับสิงแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพทีเข้มแข็ง และการพฒันาสินค้าเกษตรทีมี

ศกัยภาพและอาหารคณุภาพ สะอาด และปลอดภยั 

- ภาคอตุสาหกรรม โดยพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ ยกระดบัการพฒันา

อตุสาหกรรมปัจจบุนัทีมีศกัยภาพสงู และพฒันาอตุสาหกรรมอนาคตทีมีศกัยภาพ โดยการใช้ดิจิทลัและการค้า              

มาเพิมมลูคา่และยกระดบัหว่งโซม่ลูคา่ในระดบัสงูขนึ 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น

เลิศและเป็นมิตรตอ่สิงแวดล้อม โดยการยกระดบับริการทีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเทียว และพฒันาให้

ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการให้บริการสขุภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการทีมีศกัยภาพอืนๆ 
เป็นต้น 



-๔๕- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
 

/(๓) การพฒันา…. 

 
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พฒันาทกัษะผู้ประกอบการ 

ยกระดบัผลิตภาพแรงงานและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพฒันา

วิสาหกิจชมุชนและสถาบนัเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพืนทีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

และพฒันาระบบเมืองศนูย์กลางความเจริญ จดัระบบผงัเมืองทีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจดัการ

สิงแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพืนฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจทีสอดคล้องกบัศกัยภาพ 

(๕) การลงทุนพฒันาโครงสร้างพืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลงังาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารและการวิจยัและพฒันา 

(๖) การเชือมโยงกบัภมูิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นสว่นการพฒันากบั

นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกบันานาชาติในการสร้างความมนัคงด้านตา่งๆ เพมิบทบาทของไทยใน

องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการตา่งประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพือพฒันาคนและ

สงัคมไทยให้เป็นรากฐานทีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มี

ทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตผุล มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย มีคณุธรรมจริยธรรม รู้คณุคา่ความเป็น

ไทย มีครอบครัวทีมนัคง กรอบแนวทางทีต้องให้ความสําคญั อาทิ 

(๑) การพฒันาศกัยภาพคนตลอดชว่งชีวิตให้สนบัสนนุการเจริญเติบโตของประเทศ 

(๒) การยกระดบัคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู้ให้มีคณุภาพ เทา่เทียม และทวัถึง 

(๓) การปลกูฝังระเบียบวินยั คณุธรรม จริยธรรมคา่นิยมทีพึงประสงค ์

(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสขุภาวะทีดี 

(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบม่เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม เพือเร่งกระจายโอกาสการพฒันาและสร้างความมนัคงให้ทวัถึง ลดความเหลือมล้าไปสู่สงัคมทีเสมอ

ภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางทีต้องให้ความสําคญั อาทิ 

(๑) การสร้างความมนัคงและการลดความเหลือมลําทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

(๒) การพฒันาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสขุภาพ 



-๔๖- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวตักรรมทีเออืตอ่การดํารงชีวิตในสงัคมสงูวยั 

(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบนัทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ

เข้มแข็งของชมุชน 

(๕) การพฒันาการสือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนบัสนนุการพฒันา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดล้อม เพือเร่งอนรัุกษ์ฟืนฟูและสร้างความมนัคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมนัคงด้านนํา 
รวมทงัมีความสามารถในการป้องกนัผลกระทบและปรับตวัต่อการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตัิ

ธรรมชาติและพฒันามุ่งสูก่ารเป็นสงัคมสีเขียว กรอบแนวทางทีต้องให้ความสําคญั อาทิ 

/(๑) การจดัระบบ…. 

 
(๑) การจดัระบบอนรัุกษ์ ฟืนฟูและปอ้งกนัการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) การวางระบบบริหารจดัการนําให้มีประสิทธิภาพทงั ๒๕ ลุ่มนํา เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจดัการอทุกภยัอย่างบรูณาการ 

(๓) การพฒันาและใช้พลงังานทีเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม 

(๔) การพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองทีเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม 

(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตวัให้พร้อมกับการเปลียนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ 

(๖) การใช้เครืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงัเพือสิงแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เพือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดทีเหมาะสมกบับทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสงู มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถินอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางทีต้องให้

ความสําคญั อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที

เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบรูณาการ 

(๓) การพฒันาระบบบริหารจดัการกําลงัคนและพฒันาบคุลากรภาครัฐ 

(๔) การตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตา่งๆให้ทนัสมยั เป็นธรรมและเป็นสากล 

(๖) การพฒันาระบบการให้บริการประชาชนของหนว่ยงานภาครัฐ 



-๔๗- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

(๗) การปรับปรุงการบริหารจดัการรายได้และรายจา่ยของภาครัฐ 

    ๒.๔ กลไกการขับเคลือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลกัในการพัฒนาประเทศเพือให้ส่วนราชการและ

หนว่ยงานตา่งๆ ใช้เป็นแนวทางในการจดัทําแผนยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศในด้านตา่งๆ อาทิ แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมนัคง เศรษฐกิจ การศึกษา 
ศิลปวฒันธรรม ฯลฯ แผนปฏิบตักิารในระดบักระทรวงและในระดบัพืนที ให้มีความสอดคล้องกนัตามห้วงเวลา

นอกจากนียุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรอืนๆ ของประเทศ เพือ

ขบัเคลือนการพฒันาอย่างมีเอกภาพให้บรรลเุปา้หมาย โดยจะต้องอาศยัการประสานความร่วมมือจากหลาย

ภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสงัคม 
ทงันี รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยจะได้มีการกําหนดเกียวกบับทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางใน

การนายทุธศาสตร์ชาตไิปสู่การปฏิบตัิ เพือทีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขบัเคลือนการพฒันา

ได้อยา่งตอ่เนืองและบรูณาการ 

    ๒.๕ ปัจจัยความสาํเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิสยัทัศน์ระยะยาวทีชดัเจน มีการ

กําหนดเปา้หมายและภาพในอนาคตของประเทศทีชดัเจนและเป็นทีเข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน

สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านตา่งๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของ

หนว่ยงานปฏิบตัิได้ และมีการกําหนดตวัชีวดัทีสามารถวดัผลสมัฤทธิได้ 

 
 

/๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย….. 
 

  
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชือมโยงกับแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและแผนในระดบัตา่งๆ เพือให้ส่วนราชการนํายทุธศาสตร์ชาติไปปฏิบตัิ รวมทงั

กรอบกฎหมายด้านการจดัสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพือผลกัดนัขบัเคลือนการดําเนินการ

ตามยทุธศาสตร์ชาตอิยา่งมีบรูณาการ และกรอบกฎหมายทีจะกําหนดให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมี

ความตอ่เนือง รวมทงัมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทกุระดบั 

๒.๕.๓ กลไกส่การปฏิบัติู  มีกลไกทีสอดรับ/สอดคล้องตงัแต่ระดบัการจัดทํา

ยุทธศาสตร์การนําไปสู่การปฏิบตัิ และการติดตามประเมินผล รวมทงัมีกลไกในการกํากบัดแูล บริหารจดัการ

และการขบัเคลือนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบตัิจะต้องมีความเข้าใจ 
สามารถกําหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกบัเปา้หมายทีกําหนดไว้ในยทุธศาสตร์ชาติ 



-๔๘- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ๑๒ 

  เนืองด้วยในการจดัทําแผนพฒันาสีปีขององค์การปกครองส่วนท้องถินนนั จะต้องสอดคล้อง

กับ              แผนยุทธศาสตร์พฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจะต้อง

สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แตท่งันี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 

๑๑                       (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สินสดุลงและการจดัทําแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

ฉบบัที ๑๒ อยู่ระหว่างการดําเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แตไ่ด้กําหนดทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ๑๒ เอาไว้แล้ว 
  ดงันนั เพือให้การจัดทําแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) ขององค์การบริหารส่วนตําบล  

แห่ใต้  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ๑๒ องค์การบริหารส่วน

ตําบลจึงได้นําทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติดงักล่าวมาประกอบในการจดัทําแผนพฒันา

ท้องถินให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ซึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ๑๒ มีรายละเอียดดงันี  

  ๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔) ประเทศไทย จะยงัคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลียนแปลงตา่งๆ ทีอาจก่อให้เกิด

ความเสียงทงัจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี

ใหม่ๆ การเข้าสู่สงัคมผู้สงูอาย ุการเกิดภัยธรรมชาติทีรุนแรง ประกอบกบัสภาวการณ์ด้านตา่งๆ ทงัเศรษฐกิจ 
สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบนัทียงัคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขนั คณุภาพการศกึษา ความเหลือมลําทางสงัคม เป็นต้น 
ทําให้การพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ๑๒ จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลกัการในการวางแผนที

สําคญั ดงันี  

   (๑) การน้อมนําและประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

   (๒) คนเป็นศนูย์กลางของการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม  

   (๓) การสนบัสนนุและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  

   (๔) การพฒันาสู่ความมนัคง มงัคงั ยงัยืน สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ 

 
/๒. สถานะของประเทศ…. 

 
๒. สถานะของประเทศ 
    ๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 



-๔๙- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ๑๑ เริมแสดงให้เห็นถึงข้อจํากัดใน

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะทีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ 

ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตวัได้ดีเฉลียประมาณร้อยละ ๕ ตอ่ปี จนทําให้รายได้ประชาชาติตอ่หวั (GNP 

Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ทีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. 

ตอ่คนตอ่ปี ซงึทําให้ประเทศไทยได้ขยบัฐานะขึนมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขนัสงู (Upper Middle 

Income Country) แตใ่นระยะ ๘ ปีทีผ่านมาการขยายตวัทางเศรษฐกิจชะลอตวัลงและมีความผนั

ผวน โดยขยายตวัเฉลียเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ๙ ซึงตํากว่

ศกัยภาพของระบบเศรษฐกิจและตํากว่าระดบัทีจะทําให้ประเทศไทยหลดุจากกบัดกัประเทศรายได้ปานกลางใ

ระยะเวลาอนัควร โดยสาเหตทุีสําคญัประการหนึงมาจากการชะลอ               ตวัของการลงทุนโดยรวมอย่าง

ตอ่เนือง ดงัจะเห็นได้จากสดัส่วนการลงทนุรวมตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 

Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี 

๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี เมือเทียบกบัประเทศอืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอตัราการขยายตวัของ                

การลงทุนของไทยโดยเฉลียในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ทีประมาณร้อยละ ๔.๙ ตํากวา่สิงคโปร์แล

มาเลเซียซงึม ี
ระดบัการพฒันาทีสงูกวา่ไทย 

๒.1.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตส่ประเทศรายได้ปานกลางขันสงู ู  แต่

ความสามารถในการแข่งขันเริมลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่

ภาคอตุสาหกรรมและบริการมากขึน (สดัส่วนของภาคเกษตร อตุสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ทีระดบั

ร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามลําดบั) โดย

ภาคอตุสาหกรรมได้มีการสงัสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอยา่งตอ่เนือง ทําให้มีการพฒันาจากอตุสาหกรรมขนั

ปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพืนฐาน (Supporting 

Industry) และอตุสาหกรรมทีมีเทคโนโลยีสงูขนึภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนกัลงทุน

ไทยทีมีสดัสว่นสงูขึน จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขนัสงู ขณะเดียวกนัก็มีการเคลือนย้าย

แรงงานจากภาคเกษตรไปยงัภาคอุตสาหกรรมและบริการทีมีประสิทธิภาพการผลิตสงูกว่า ทําให้ผลิตภาพ

แรงงานในระยะทีผ่านมายงัเพิมในระดบัทีน่าพอใจแต่การชะลอตวัของกําลงัแรงงานและการเพิมผลิตภาพการ

ผลิตของกําลงัแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจยัการผลิตรวม (Total 

Factor Productivity : TFP) ทีลดลงทําให้ความสามารถในการแข่งขนัระหว่างประเทศในระยะ

หลงัลดลงซงึสะท้อนมาทีปริมาณการสง่ออกรวมขยายตวัช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ตอ่ปีในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบั

ที ๙                   (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลียร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพฒันาฯ ฉบบัที 

๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
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๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอย่ในระดัู บตํ

ทาํให้ขาดพลัง ในการขับเคลือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปาน

กลาง ซึงต้องอาศยัการผลิตทีมีเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิตทีเป็นของตนเองมากขนึ แม้ว่าการขยายตวั

ของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพฒันาฯ ฉบบัที ๑๐ จะอยู่ในระดบัทีน่าพอใจก็ตาม แตมี่แนวโน้ม

ลดลงในระยะ ๘ ปี ทีผ่านมาและยงัมีความล่าช้าเมือเทียบกบัประเทศทีเริมพฒันาประเทศในช่วงเวลาเดียวกนั

และสามารถยกระดบัการพฒันาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สงูในช่วงก่อนหน้า ทงันีการขยายตวัของ

ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึง

แรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ๑๑  

 
/ทําให้ประเทศไทย.... 

 
ทําให้ประเทศไทยจําเป็นต้องให้ความสําคญักบัการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิตเพิมการลงทนุเพือ

เพมิประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิมแรงขบัเคลือนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจยัแรงงาน 
๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็น

อุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาํเนิน

นโยบายและ                  การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครังในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตก่ารให้ความสําคญักบัการรักษาวินยั

ทางการเงินและการคลงัทําให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ทีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมือเทียบกับ

ประเทศทีมีระดบัการพฒันาในระดบัใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึงเป็นจุดแข็งของ

เศรษฐกิจไทยและเอืออํานวยตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจมาอย่างตอ่เนืองเริมมีสญัญาณทีจะเป็นข้อจํากดัตอ่

การขยายตวัทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึนโดยเฉพาะหนีสาธารณะซึงเพิมขึนจากเฉลียร้อยละ ๓๗.๙ 
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ๑๑ ชีให้เห็นว่า

แม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินยัทางการคลงัแต่มีแนวโน้มเพิมขนึจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ระยะสนัในระยะทีผ่านมาและจะเป็นข้อจํากดัตอ่การใช้มาตรการทางการคลงัในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ

พฒันาศกัยภาพการขยายตวัทางเศรษฐกิจในระยะตอ่ไป 
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึนไม่มากนัก 

เนืองจากตา่งประเทศมีพลงัการขบัเคลือนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขนัทีอยู่ตรง

กลางระหว่างประเทศทีมีความได้เปรียบด้านต้นทนุแรงงานและการผลิต และประเทศทีมีความก้าวหน้าและ

ความสามารถในการแข่งขนัทางนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF 

(World Economic Forum) ได้จดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยเป็นอนัดบั

ที ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ.๒๕๕๗ IMD (International Institute for 
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Management Development) ได้จดัอนัดบัไว้ที ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชนันํา ในขณะที

ผลการวิจยัประเทศทีมีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจําปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 

Business ๒๐๑๕  ซึงดําเนินการโดยธนาคารโลกนนัประเทศไทยได้รับการจดัให้อยู่ในอนัดบัที ๒๖ จาก 
๑๘๙ ประเทศทวัโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ของประเทศได้รับการยกระดับดีขึน จากการผนึกกําลงัของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวตักรรม และเชือมโยงให้เกิดความมนัใจของภาคธุรกิจเอกชน แตย่งัคงอยู่ในระดบัตําเมือเปรียบเทียบกั

กลุ่มประเทศทีมีรายได้สงูโดย ในปี ๒๕๕๗ อนัดบัความพร้อมด้านโครงสร้างพืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที ๔๗ 

และด้านเทคโนโลยีที ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศทีจดัอนัดบัโดย IMD ลดลงเมือเทียบกบัอนัดบัที ๓๗ และ ๔๓ 

ตามลําดบัในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีทีผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คา่เฉลียการลงทุนด้าน

การวิจยัและพฒันาตอ่ GDP ยงัคงอยู่               ในระดบัร้อยละ ๐.๑๗ ตอ่ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ 

(ข้อมลูล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจยัและพฒันาเพิมขนึเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ตอ่ GDP โดย

เป็นการลงทุนวิจยัและพฒันาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓                      และจากภาคเอกชน

ประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะทีประเทศทีพฒันาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญีปุ่ น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มี

ค่าใช้จ่ายเพือการวิจยัและพัฒนาอยู่ทีร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP                          
ในปี ๒๕๕๕ ตามลําดบั 

 
 

/ขณะเดียวกนั….. 

 
 
ขณะเดียวกนับคุลากรด้านการวิจยัและพฒันาของประเทศยงัมีจํานวนไม่เพียงพอต่อ

การส่งเสริมการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรมในระดบัก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ 
บคุลากรด้านการวิจยัและพฒันามีจํานวน ๑๑ คนตอ่ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึงเมือเปรียบเทียบกบัประเทศ

พฒันาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยูที่ระดบั ๒๐-๓๐ คนตอ่ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน 

ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยงัไม่สามารถปรับเปลียนจากทางถนนเป็นทางนําและทางรายได้ตามเปา้หมา

และยงัขาดการพฒันาคณุภาพการให้บริการ การบริหารจดัการกิจการประปายงัขาดเอกภาพ การให้บริการ

นําประปายงักระจกุใน            เขตนครหลวงและเขตเมืองหลกัในภมูิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การ

ให้บริการ ICT ยงัไม่ทวัถึงกระจกุ           ตวัอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสงู ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน

ของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยงัคงเผชิญกบัความเสียงด้านความมนัคงทงัในระยะสนัและระยะยาว 
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นอกจากนนั การส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและการพฒันานวตักรรมด้านพลงังานและ ICT อยู่

ในระดบัตําและมีข้อจํากดั ยงัไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี ด้าน

บคุลากรและการบริหารจดัการ รวมทงักฎหมายทีเกียวข้องกับการบริหารจดัการด้านโครงสร้างพืนฐานยงัขาด

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความ

ปลอดภยั และข้อจํากดัตอ่การทําธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในตา่งประเทศ ตลอดจนบคุลากรด้านโลจิ

สติกส์ยงัขาดความรู้และทกัษะเฉพาะด้านทีตรงตอ่ความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา 
ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดําเนินธุรกิจตา่งประเทศ เป็นต้น 

    ๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลียนแปลงเข้าส่การเป็นสังคมสงวัยู ู  แต่ยังคงมี

ปัญหาทงัในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทกุช่วงวัย เนืองจากปัจจยัหลกัๆ ได้แก่ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจํานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มี

พัฒนาการไม่สมวัยและการตังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นทีมีแนวโน้มเพิมขึน อตัราการเจริญพนัธุ์รวมลดลงจาก 

๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะ

ลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กําลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็น

ประชากรกลุ่ม  เจเนอเรชัน Y (Gen Y)* ขณะทีผลิตภาพแรงงานยังเพมิขึนช้า ซึงจะเป็น

ข้อจํากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กําลงัแรงงานของไทยมีจํานวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-

๒๕๕๗ และเริมลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะทีผลิตภาพแรงงานเฉลีย

เพิมขนึร้อยละ ๒.๒ ตอ่ปีในช่วง ๑๐ ปีทีผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตย่งัตํากว่าประเทศเพือนบ้าน เช่น 
มาเลเซีย ๑ เท่าตวั และสิงคโปร์ ๕ เท่าตวั และกําลงัแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศกึษาระดบัมธัยมต้น

และตํากว่า นอกจากนี กําลงัแรงงานกลุม่เจเนอเรชนัวาย ซงึมีจํานวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี

ลกัษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสําคญักับการมีครอบครัว ส่งผลตอ่รูปแบบการประกอบอาชีพและ

อตัราการเจริญพนัธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผ้สงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิมสงขึนู ู ู  สะท้อน

ถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทีเพิมมากขึน ขณะทีผ้สงอายุจํานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการู ู

ยังชีพ ผู้สงูอายมีุแนวโน้มเพมิขนึจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อย

ละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพมิขนึของผู้สงูอายวุยักลางและวยัปลายจะส่งผลตอ่ภาระคา่ใช้จ่ายในการดแูลที

เพิมสงูขึน แม้ผู้สงูอายมีุส่วนร่วมในกําลงัแรงงานเพิมขนึ แตมี่รายได้ไม่เพียงพอกบัคา่ใช้จ่าย เนืองจากมีการ

ออมน้อย และแหลง่รายได้หลกัร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทงัหมดมาจากการเกือหนนุของบตุร  

/๒.๒.๒ ครัวเรือน…. 
 



-๕๓- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลียมีขนาดลดลงและรปแบบของครอบครัวู

เปลียนแปลงมีหลากหลายรปแบบมากขึนู  อตัราการเจริญพนัธุ์ทีลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลียลด

จาก ๓.๖ คนในปี ๒๕๔๓  เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่ง

กลางมีการขยายตัวมากทีสุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัว

เปลียนแปลงไปทําให้ครอบครัวเสียงตอ่การลม่สลาย 
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทังด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และ

คุณธรรมจริยธรรม  โดยคนไทยมีอายคุาดเฉลียสงูขึน อายคุาดเฉลียเมือแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศ

ชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง๗๘.๒ ปี แตเ่สียชีวิตก่อนวยัอนัควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนืองจากโรคไม่ติดต่อ

และอบุตัเิหต ุอย่างไรก็ตาม  คนไทยได้รับโอกาสทางการศกึษาสงูขึน จํานวนปีการศกึษาเฉลียของประชากรวยั

แรงงานอาย ุ๑๕.๕๙ ปี เพิมขนึอย่างตอ่เนือง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลีย ๘.๙ ปี ขณะที

คณุภาพการศกึษาอยู่ในระดบัตํา สะท้อนได้จากคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนขนัพืนฐาน (O-

NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลียตํากวา่ร้อยละ ๕๐ นอกจากนี คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรม

จริยธรรม โดยผลการวิจยัและการสํารวจตา่งๆ พบวา่ปัญหาสําคญัทีสดุ คือ ความซือสตัย์สจุริต และการทจุริต

คอร์รัปชนั โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมในสงัคมไทยเร่งดว่น 
๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลือมลําขอ

การกระจายรายได้ สดัสว่นคนจนลดลงอย่างตอ่เนืองจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 

๒๕๕๖ แตค่วามยากจนยงักระจกุตวัหนาแนน่ในภาคตะวนัเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะทีความเหลือมลําด้า

รายได้มีแนวโน้มดีขึนเล็กน้อย คา่สมัประสิทธิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลง

จาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกตา่งของรายได้ระหว่างกลุ่มคน

รวยทีสดุกับกลุ่มคนจนทีสดุแตกต่างกนัถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยทีสดุร้อยละ ๑๐ ถือครอง

รายได้สงูถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทงัหมด ขณะทีกลุ่มคนจนทีสดุร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 

๑.๑ สาเหตพืุนฐานทีสําคญัจากโครงสร้างเศรษฐกิจทีไม่สมดลุ ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพฒันา

ไปยงักลุม่คนตา่งๆ ในสงัคมไม่ทวัถึง* ประชากรทีเกิดชว่งปี ๒๕๕๕ - ๒๕๔๖ 
๒.๒.๕ ความเหลือมลําระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทย         

อนัเนืองมาจาก 

(๑) ความเหลือมลําด้านสินทรัพย์ทังด้านการเงินและการถือครองทีดิ

ยังคงกระจุกตัวอย่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อยู  โดยเฉพาะอย่างยิงการถือครองทีดินโดยกลุ่มผู้ ถือครองทีดิน

ร้อยละ ๒๐ มีการถือครองทีดินมากทีสดุ มีสดัส่วนการถือครองทีดินสูงกว่ากลุ่มผู้ ถือครองทีดินร้อยละ ๒๐ ทีมี

การถือครองทีดินน้อยทีสดุ ๓๒๕.๗ เท่า เนืองจากปัญหากรรมสิทธิทีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการทีดินว่างเปลา่ของภาครัฐ 



-๕๔- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขันพืนฐานขณะทีโอกาสในการ

เข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขต

เมือง-ชนบทและระหว่างภมิภาคู  มีปัจจยัหลกัมาจากปัญหาเรืองค่าครองชีพและการเดินทางไปศกึษา โดย

กลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ทีมีฐานะความเป็นอยู่ดีทีสดุ มีโอกาสเข้าถึงการศกึษาระดบัปริญญาตรีมากกว่ากลุ่ม

ประชากรร้อยละ ๑๐               ทีมีฐานะความเป็นอยู่ด้อยทีสดุประมาณ ๑๙.๑ เท่า นกัศึกษาในเขตเมือง

มีโอกาสสงูกวา่นกัศกึษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา่ 

/(๓) คุณภาพ…. 
 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลือมลํากั

ระหว่างภมิภาคู  โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจ

ทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตา่งกนัถึง ๓.๖ เทา่ 

(๔) ความเหลือมลําการเข้าถงึการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน 
แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึน จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ทีเพิมขนึจาก ๑.๒๙ 
ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทําให้แรงงานในระบบมีสดัส่วนเพิมขนึเป็นร้อยละ 

๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลียสงูกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ 
เทา่ ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลือมลําด้านกระบวนการยุติธรรม เนืองจากประชาชนไม่

เข้าใจกฎหมาย เข้าไมถ่ึงกระบวนการยตุิธรรม และหนว่ยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบรูณาการในการ

ทํางาน นอกจากนี ผู้ มีรายได้น้อยมกัไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถตอ่สู้คดีจากการทีไม่สามารถรับภาระ

คา่ใช้จา่ยในกระบวนการยตุธิรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
๒.๒.๖ คนไทยมีความมันคงทางสังคมมากขึน จากการทีคนไทยกว่าร้อยละ 

๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกนัสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบ

ประกนัสงัคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที 
กลุ่มผู้ ด้อยโอกาสมีหลกัประกันทางรายได้มนัคงขึนและมีความครอบคลุมมากขึนโดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุ

ได้รับการสงเคราะห์เบียยงัชีพเพิมขนึเป็นแบบขนับนัไดตามช่วงอาย ุ๘.๓ ล้านคน จากผู้สงูอายทุงัประเทศ 

๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบียยงัชีพเพิมขนึเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลมุผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้

เงินอดุหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสทีอยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลียงดทีูมีคณุภาพภายใต้โครงการอดุหนุน

เพือการเลียงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตามสวัสดิการด้านทีอยู่อาศยัยังไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้

ยากไร้ แม้ว่ารัฐจดัสวสัดิการด้านทีอยู่อาศยัภายใต้โครงการต่างๆ แตปั่จจบุนักลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้



-๕๕- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

ปานกลางยงัไม่มีกรรมสิทธิในทีอยู่อาศยัถึง๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริมให้ความสําคญักบั

การพฒันาทีอยู่อาศยัแก่ผู้สงูอายโุดยเฉพาะผู้ ทีมีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริมเสือมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็น

สังคมพหุวัฒนธรรมมากขึน อาทิ การให้คณุค่ากบัความสนกุสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรือง

วินยั มีความเห็นแก่ตวั ไม่รู้จกัเสียสละ ไม่เอือเฟือเผือแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนียงัมีแนวโน้ม

การเป็นสงัคมพหวุฒันธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติทีก่อให้เกิดการนําเอาวฒันธรรมต้นทาง

ผสมผสานกบัวฒันธรรมท้องถิน 
๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มทีดีขนึ ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและ

สนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึน โดยมีกระบวนการจดัทําแผนชุมชนทีครอบคลมุทกุ

พืนทีและบรูณาการเป็นแผนตําบลเพือเชือมโยงกบัแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพฒันาอําเภอและ

แผนพัฒนาจังหวัดเพือให้ได้รับการสนับสนุนทังในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมทีเกิน

ความสามารถของชมุชน มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทงัด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิงแวดล้อมและเชือมโยงเป็น

เครือข่ายเพิมขนึจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่ง ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

ธุรกิจชมุชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทงัหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

 
/๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับ…. 

 
๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเหน็ทีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง

ในสังคม ในชว่งระยะเวลากว่า ๑๐ ปีทีผ่านมา ความขดัแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มตา่งๆ ที
มีความรุนแรงมากขึน นําไปสู่ความสญูเสียตอ่ชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทงั

ทางตรงและทางอ้อม 
    ๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถกนําไปใช้ในการพัฒนาจํานวนมากู

ก่อให้เกิดความเสือมโทรมอย่างต่อเนืองและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาตมิากขึน 
(๑) พนืทป่ีาไม้ลดลง เนืองจากจํานวนประชากรทีเพิมมากขนึ ทําให้ความ

ต้องการใช้ทีดินเพือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศยั และการพฒันาโครงสร้างพืนฐานเพิมมากขนึตามไป

ด้วย พืนทีป่าไม้จึงถกูบกุรุกทําลายมากขึน โดยพืนทีป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ 
ของพืนทีทงัหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคดิเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสือมโทรมทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพถกู

คุกคาม ทรัพยากรดินและทีดินมีปัญหาความเสือมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ทีไม่ถูกต้องตามหลัก



-๕๖- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

วิชาการดินเกษตรกรรมเสือมคณุภาพ การชะล้างพงัทลายของดิน นอกจากนี ยงัมีปัญหาพืนทีสงูชนัหรือพืนที

ภูเขา ซึงมีข้อจํากดัในการนําไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรทีดินของประเทศยงัไม่มีประสิทธิภาพและขาด

การบรูณาการของหนว่ยงานทีเกียวข้อง การบริหารจดัการทีดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิ

การถือครองทีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลงัตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคกุคาม โดยมีสาเหตมุาจากการ

สญูเสียระบบนิเวศป่าไม้อยา่งตอ่เนืองเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝังถกทาลายู  และมีการเปลียน

สภาพไปใช้ประโยชน์อืนๆ จํานวนมาก เช่น การเพาะเลียงชายฝัง โดยเฉพาะการทํานากุ้ง การขยายตวัของ

เมืองและอตุสาหกรรม ท้าให้พืนทีป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ทีมีพืนทีป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือ

เพียง ๑.๕             ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริมมีนโยบายปกป้องป่า

ชายเลนอย่างจริงจงัโดยไม่อนญุาตการตอ่สมัปทานบตัรทงัหมดตงัแตปี่ ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อืนๆ 

อย่างไรก็ตามในระหวา่งปี๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขนึ ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมี

ปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตนัลดลงจากปี ๒๕๔๙ ทีมีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตนั ในขณะทีพืนทีเพาะเลียงสตัว์นํ

ชายฝังของประเทศไทยยงัคงขยายตวัอย่างตอ่เนืองจากปริมาณความต้องการสตัว์นําเพมิมากขนึ 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึน ความต้องการใช้พลงังานของประเทศเพิมขนึตลอด ๓๐ ปีทีผ่านมาแต่

การผลิตพลงังานเชิงพาณิชย์เพือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการทําให้ต้องนําเข้าจาก

ตา่งประเทศเพิมขนึโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องนําเข้าเพิมขนึร้อยละ ๖ อยู่ทีระดบั ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่า

นํามนัดบิตอ่วนั คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP 
โดยนํามนัดบิมีการนําเข้าสงูทีสดุคดิเป็นร้อยละ ๗๖ของการนําเข้าพลงังานทงัหมด ขณะทีการใช้พลงังานเชิง

พาณิชย์ขนัต้นในปี ๒๕๕๕ เพมิขนึ ร้อยละ ๖.๘ อยู่ทีระดบั ๑.๙๘๑ พนับาร์เรลเทียบเท่านํามนัดบิตอ่วนั ทงันี 
ประสิทธิภาพการใช้พลงังานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึน โดยมีอตัราการเพิมขนึของการใช้พลงังานตํากว่

อตัราขยายตวัของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิมขนึของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะทีมีการใช้พลงังาน

เพมิขนึเพียงร้อยละ ๐.๖  

 
/(๕) ทรัพยากรนํา….. 

 
(๕) ทรัพยากรนํายังมีส่วนทีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ 

ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มนําหลกั นําตามธรรมชาตมิีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 
ขณะทีการพฒันาแหล่งเก็บกกันําในประเทศมีความจคุดิเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณนําตามธรรมชาติ มีแอ่งนํ

บาดาลทงัหมด                ๒๗ แอ่ง นําบาดาลมีปริมาณการกกัเก็บในชนันําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้าน

ล้านลูกบาศก์เมตร มีศกัยภาพทีจะพฒันาขึนมาใช้ได้ โดยไม่กระทบตอ่ปริมาณนําบาดาลทีมีอยูไ่ด้รวมปีละ 



-๕๗- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

๖๘,๒๐๐ ล้านลกูบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามการพฒันานําบาดาลขึนมาใช้ มีข้อจํากดัในเรืองของความคุ้มทุน 
เนืองจากมีคา่ใช้จ่ายในการสูบนํา และการดําเนินการสํารวจสงู ขณะทีภาพรวมความต้องการใช้นําในประเทศ 
ในปี ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลกูบาศก์เมตร โดยทีศกัยภาพของการเข้าถึงแหล่งนําของภา

ส่วนต่างๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยงัไม่สามารถจดัสรรนําตามความต้องการได้อี

ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลกูบาศก์เมตร 
๒.๓.๒ ปัญหาสิงแวดล้อมเพิมสงขึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนู

เมือง 
(๑) ปัญหาขยะมลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพู  

แนวโน้มอตัราการเกิดขยะมลูฝอยเฉลียตอ่คนตอ่วนัเพิมสงูขึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วนั ในปี ๒๕๕๓ เป็น 

๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วนั ในปี ๒๕๕๗ สถานทีกําจดัขยะแบบถกูต้องตามหลกัวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมี

การนํามลูฝอยกลบัไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ทําให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิมสงูขึนถึง ๑๙.๙ ล้าน

ตนั ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอนัตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตนั โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้ม

เพิมขนึร้อยละ ๑๐ ตอ่ปี เนืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทีมีการปรับเปลียนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ใน

อนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกําจดัซากของเสียเหล่านี หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคมุ

การรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะทีการจดัการของเสียอนัตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจดัการได้

ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอตุสาหกรรมมีการนําของเสียอนัตรายกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึน แตย่งัพบ

การลกัลอบทิงกากอตุสาหกรรมในหลายพืนทีอย่างตอ่เนือง เนืองจากต้นทนุในการกําจดัสงู 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึน 
ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินคา่มาตรฐานในหลายพืนทีของประเทศ และทีเป็นปัญหาสําคญั

ได้แก่ฝุ่ นละอองก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพืนทีวิกฤติในเขตพืนทีมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง ทียงัคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะทีพืนทีอืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี

เชียงใหม ่ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แตส่่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีทีผ่านมา ซึงได้รับผลดี

จากการปรับปรุงมาตรฐานนํามนัเชือเพลิงเมือต้นปี ๒๕๕๗ ทงันี ในพืนทีกรุงเทพมหานคร การทีปัญหาฝุ่ น

ละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงส่วนหนึงเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานนํามนัเชือเพลิงจาก EURO ๓ 

เป็น EURO ๔ ตงัแตปี่ ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจกัรยาน การเข้มงวดกบั

การตรวจจบัรถควนัดํา อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพืนทีมาจากสาเหตหุลกัคือปริมาณรถยนต์

จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควนั ในพืนทีภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึนเป็นล้าดบั โดย

ความร่วมมือและการทํางานระหวา่งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (อปท.) และประชาชนดีขนึ 

(๓) คุณภาพนําทีอย่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงู  สถานการณ์คณุภาพนํ

ในช่วง ๑๐ ปี ทีผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสือมโทรมลง โดยแหล่งนําทีอยู่ในเกณฑ์ดีม



-๕๘- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แนวโน้มลดลงส่วนแหล่งนําทีอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสือมโทรมมีแนวโน้มเพิมขนึ สาเหตสํุาคญัมาจากการชะ

หน้าดินทีมีปุ๋ ยตกค้างจากการเกษตรและการปศสุตัว์ และการระบายนําเสียจากชมุชน ระบบบําบดันําเสียรว

ของชมุชน มีจํานวนไมเ่พียงพอ 

 
/ตอ่การบําบดั…. 

 
ตอ่การบําบดันําเสียทีเพิมขนึตามการขยายตวัและการเจริญเตบิโตของชมุชน โดยปัจจบุนั มีปริมาณนําเสียจา

ชมุชน ๑๐.๓ ล้านลกูบาศก์เมตรตอ่วนั ขณะทีระบบบําบดันําเสียรองรับนําเสียทีเกิดขนึได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิมขึน แต่อัตราการเติบโต

ลดลง ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลงังานมีแนวโน้มเพิมขนึอย่างตอ่เนือง ตามปริมาณความ

ต้องการใช้พลงังานทีเพิมขนึตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบบัที ๒ การ

จดัทําบญัชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ 
ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิมขนึร้อยละ ๓.๓ ตอ่ปี อย่างไรก็

ตาม อตัราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีทีผ่านมา ทงันีเนืองมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกตา่งๆ ทีมี

การดําเนินงานเพิมมากขนึในประเทศประกอบกบัการกกัเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์

ทีดินมีแนวโน้มเพิมมากขนึร้อยละ ๑.๑ จงึส่งผลให้ภาคดงักล่าวเป็นภาคทีมีความสําคญัมากในการเพิมการดดู

กลบัและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
๒.๓.๓ ภัยพบัิตทิางธรรมชาตโิดยเฉพาะอย่างยิงอุทกภัยเกิดขึนบ่อยครังและมี

ความรุนแรงมากขึน ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย ทงัอทุกภยั ภยัแล้ง 
วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหายนบัเป็นมูลค่ากว่าหมืนล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการ

เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศภยัพิบตัิทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิงอุทกภยัมีแนวโน้มและความถีมากขึน 
ซงึจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเป็นประจําทกุปีในมิติของจํานวนประชากร

เสียงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติทีส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจํานวนมากกว่าภัยประเภทอืนๆ 
ในขณะทีนําทว่มเป็นภยัธรรมชาตทิีส่งผลให้ประเทศไทยถกูจดัอยู่ในลําดบัประเทศทีมีความเสียงต้นๆ ของโลก 

    ๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพฒันา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสําคัญกับเรืองธรรมาภิบาลอย่าง

เร่งด่วนจากการประเมินผ่านดชันีความอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกนัในสงัคมไทย ชีว่าสงัคมไทยในภาพรวมมีความอยู่

เย็นเป็นสขุร่วมกนัอยู่ในระดบัปานกลางในปี ๒๕๕๖ แตอ่งค์ประกอบด้านสงัคมประชาธิปไตยทีมีธรรมาภิบาล

อยู่ในระดบัทีต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ดงักล่าว ถือเป็นความจําเป็นของประเทศไทยทีจะต้องให้ความสําคญักบั



-๕๙- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

เรืองธรรมาภิบาลอยา่งเร่งดว่น เนืองจากสถานการณ์วิกฤตคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสงัคมไทย

หลกัธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมทีดี 

พ.ศ.๒๕๕๒ มีอยา่งน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลกันิตธิรรม (๒) หลกัคณุธรรม (๓) หลกัความโปร่งใส (๔) 

หลกัความมีสว่นร่วม (๕) หลกัความรับผิดชอบ  (๖) หลกัความคุ้มคา่ ขณะนี ได้มีการสะสมตวัและลกุลาม

สู่ทกุภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทงัระดบัชาติและระดบัท้องถินทีมีการซือสิทธิ ขายเสียง มีการทจุริตเพือให้

ได้รับการเลือกตงั มีผลประโยชน์ส่วนตนทบัซ้อนกบัผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที

ไมเ่ป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อํานาจหน้าทีโดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วน

มีการร่วมมือกบันกัการเมืองและข้าราชการ กระทําการทจุริตเพือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว 
ผกูขาดทางธุรกิจ หลีกเลียงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทจุริต

ตา่งๆ ทีตนเองได้รับประโยชน์มากขึนสถาบนัทาง 

 
/ศาสนาบางส่วน…. 

 
 

ศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคณุธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจดัการทรัพย์สินของส่วนรวม 
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครืองมือแสวงหาประโยชน์ สือมวลชนหลายสํานัก

วางตวัไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทจุริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่ม

นายทนุและนกัธรุกิจการเมืองจนไมส่ามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตังแต่ปี ๒๕๔๔ โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สํารวจ

การกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างตอ่เนือง พบว่าบริษัทจด

ทะเบียนทีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลียอยู่ที ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดบัดีเมือเทียบกบัปี ๒๕๔๕ ที

มีคะแนนเฉลียอยู่ที ๕๒% และมีคะแนนเฉลียลดลงเมือเทียบกับปี ๒๕๕๔ ทีมีคะแนนเฉลียอยู่ที ๗๗% 
แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทยให้ความสําคญัในการพฒันาการกํากบัดแูลกิจการทีดีเพือโอกาสในการ

เติบโตอยา่งยงัยืนและสร้างความเชือมนัแก่ผู้ลงทนุทงัในประเทศและตา่งประเทศสูก่ารยอมรับในระดบัสากล 
๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอาํนาจ 

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย 
พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ได้จดัระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่ง

ออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถินที

ใช้หลกัการกระจายอํานาจทีส่วนกลางได้มอบอํานาจระดบัหนึงให้ประชาชนในท้องถินไปดําเนินการปกครอง

ตนเองอย่างอิสระโดยทีไม่ขดัต่อกฎหมายของประเทศ ทงัสามส่วนนีอยู่ในการควบคุมและบริหารงานของ



-๖๐- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

คณะรัฐมนตรี ซึงมีหน้าทีรับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพือให้ข้าราชการ

นําไปปฏิบตัิ ทงันีการปฏิรูประบบราชการ ทีเกิดการเปลียนแปลงอย่างชดัเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการ

เกิดขนึจากพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มีการกําหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ 

กระทรวง และสว่นราชการไมส่งักดั                         สํานกันายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาทีต้อง

แก้ไข            การกระจายอํานาจให้แก่ อปท. ในระยะทีผ่านมาได้ดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนญูแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และ พ.ศ.๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน และแผนปฏิบตักิารกําหนดขนัตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินฉบบัที ๑ และ

ฉบบัที ๒ นอกจากนนั                  มีการใช้งบประมาณเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าทีและ

เพิมรายได้ในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๓ สดัส่วนของรายได้ของท้องถินตอ่

รายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิมขนึเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ 

๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบตัิการกําหนดขนัตอนการ

กระจายอํานาจให้แก่ อปท. ฉบบัที ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจทีจะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและ

ถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบตัิการฯ ฉบบัที ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่าย

โอนบคุลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน ๙.๘๕๐ คนแบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน 
บคุลากรทางการศกึษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสขุซึงประจําอยู่ทีสถานีอนามยั จํานวน ๗๙ 
คน และลูกจ้างประจํา ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยงัมีปัญหาทีต้องการการแก้ไขเช่น การทบัซ้อนของอํานาจ

หน้าทีและเขตพืนทีระหว่างองค์การบริหารส่วนจงัหวดัและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้การ

จดับริการสาธารณะให้กบัประชาชนยงัขาดความสมดลุ ปัญหาการซือเสียง ทําให้การ 

 
/เลือกตงัระดบั…. 

 
เลือกตงัระดบัท้องถินขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึงรายได้ทีท้องถิน

จดัเก็บเองในภาพรวมมีสดัส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ และเพิม

เป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ท้องถินจําเป็นต้องพึงพาเงินอุดหนนุจากรัฐบาล คิดเป็น

ร้อยละ ๓๘.๕๒  และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดบัส่งผลให้ อปท. ในพืนทีทีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น 
เช่น การเป็นแหล่งทีตงัของอตุสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพืนทีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่ง

ทอ่งเทียวทีมีชือเสียงระดบัโลก การจดับริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิมขนึของประชากร

แฝงและแรงงานตา่งด้าวได้อยา่ง          มีขอบเขตจํากดั 
๒.๔.๓ ด้านการทจุริตคอร์รัปชัน 



-๖๑- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

ไทยกําลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับ

ซ้อนเป็นอย่างมาก พฒันาการของการทจุริตคอร์รัปชนัในสงัคมไทยเปลียนแปลงจากในอดีตทีมีรูปแบบการ

ทุจริตจดัซือจดัจ้างรับสินบน ซึงสามารถตรวจสอบหาหลกัฐานจบัผิดมาลงโทษได้ เนืองจากมีความซบัซ้อนไม่

มากเท่ากบัการทจุริตคอร์รัปชนัในปัจจบุนัทีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทจุริตคอร์รัปชนัขนาดใหญ่ทีสงู

เป็นแสนล้านบาทอันเนืองจากการทจุริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทบัซ้อนซึงเป็นรูปแบบใหม่ทีเกิดมากขึน

ในช่วงทีรัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมยัใหม่ มีความ

ซบัซ้อนเพิมขึนและในปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น

อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตา่งๆ ทีออกมา รวมทงักฎหมายเกียวกบั

การทจุริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยงัไม่สามารถทีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านีได้ ดงัปรากฏตาม

ดชันีภาพลกัษณ์คอร์รัปชนั (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ

องค์กรเพือความโปร่งใสนานาชาต ิพบวา่ประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อนัดบั

ที ๘๕ จากการจดัอนัดบัทงัหมด ๑๗๕ ประเทศทวัโลกจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึนเล็กน้อยเทียบกบั

ปี ๒๕๕๖ ทีได้ ๓๕ คะแนน อยู่อนัดบั ๑๐๒ โดยเมือเทียบกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมี

คะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน 

(คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชนัน้อย) 
๓ บริบทการเปลียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

       ๓.๑ บริบทภายใน 
   ๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
    ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกเฉลียร้อยละ 

๓.๘ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐ

ขยายตวัเฉลียร้อยละ ๔ (๓) ราคานํามนัเฉลีย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรลในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที 

๑๒ และเฉลีย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรลในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิต

รวมขยายตวัร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตวัตอ่เนืองเฉลียร้อยละ  ๐.๘ ภาคอตุสาหกรรม

ขยายตวัเฉลียร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตวัเฉลียร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตวัเฉลีย

ร้อยละ ๕ และ (๖) กําลงัแรงงานลดลงเฉลียร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ๑๒ 
และ ๑๓ ตามลําดบัภายใต้สมมตุฐิานเหล่านี เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มทีจะขยายตวัเฉลีย

ร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึงทําให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยบั

ฐานะขนึเป็นประเทศ รายได้สงูในชว่งปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตวัเฉลียร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน

กรณีเศรษฐกิจขยายตวัเฉลียร้อยละ ๓.๓) การขยายตวั 
 

/ในกรณี..... 



-๖๒- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
ในกรณีฐานดงักล่าวทําให้เศรษฐกิจไทยมีความเสียงทีจะตกอยู่ภายใต้กับดกัประเทศรายได้ปานกลางอย่าง

ถาวรมากขนึ เมือคํานึงถึงเงือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลงัแรงงานทีจะหดตวัเร่งขนึ

เป็นเฉลียร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ๑๔ ซึงจะเป็นปัจจยัถ่วงตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจมาก

ขึน (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวตักรรมซึงเป็นสิงจําเป็นในการยกระดบัฐานะ

ประเทศเข้าสูก่ารเป็นประเทศรายได้สงูจะลดลงตามการเพิมขนึของสดัส่วนของประชากรผู้สูงอาย ุ(๓) จํานวน

ประชากรรวมจะเริมลดลงในปี ๒๕๗๐ ซงึส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพือตอบสนองความต้องการในประเทศ

ขยายตวัช้าลง  (๔) การเพมิขนึของขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศตา่งๆ ทีการปรับตวัเข้าสู่สงัคม

ผู้สงูอายชุ้ากวา่ไทย (๕) ภาระการใช้จา่ยเพือดแูลผู้สูงอายเุพิมขนึทําให้การจดัสรรงบประมาณเพือการพฒันา

ประเทศเพือยกระดบัฐานะการพฒันาประเทศมีข้อจํากดัมากขึน (๖) เกณฑ์รายได้ขนัตําสําหรับการเป็นประเท

รายได้ขนัสงูปรับตวัเพิมขนึเฉลียประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ตอ่คนตอ่ปีตามการเพิมขนึของรายได้

และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคญัๆ เงือนไขดงักล่าวทําให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสียงทีจะไม่

สามารถหารายได้ทีเพียงพอในการทีจะทําให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศกัยภาพ มีความภาคภูมิ มี

เกียรติและศกัดศิรีในประชาคมภมูิภาคและในเวทีโลก 
   ๓.๑.๒ การเข้าส่สังคมผ้สงอายุู ู ู  
    การเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึงพิงของ

ประชากรวยัแรงงานต้องแบกรับการดแูลผู้สูงอายเุพิมสงูขึน โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวยัแรงงาน ๕ คนทีมี

ศกัยภาพแบกรับผู้สูงอาย ุ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวยัแรงงานเพียง ๑.๗ คน

แบกรับผู้สงูอาย ุ๑ คน การขาดแคลนกําลงัแรงงานทําให้ต้องนําเข้าแรงงานไร้ทกัษะจากประเทศเพือนบ้าน ซึง

ส่งผลกระทบตอ่ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดบัรายได้และทกัษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงาน

ไทย  อาจเพิมขนึช้า ปัญหาการค้ามนษุย์ และการขาดการคุ้มครองทางสงัคมขนัพืนฐานทีจําเป็น ซึงจะเป็น

ปัญหาตอ่เนืองทีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลงัของ

ระบบบริการทางสงัคม อยา่งไรก็ตาม นบัเป็นโอกาสในการพฒันาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการทีเหมาะสมกับ

กลุ่มผู้สูงอายุทีเพิมขึนเป็นตัวเลขเบืองต้น สศช. จะคํานวณใหม่อีกครังเมือการปรับปรุงฐานข้อมูลใน

แบบจําลองเสร็จสมบรูณ์เกณฑ์ขนัตําในปี ๒๕๔๖ ซงึอยูที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ตอ่คนตอ่ปี 
   ๓.๑.๓ ความเหลือมลาํ 
    ความเหลือมลําเป็นปัญหาสําคญัในสงัคมไทยทงัความเหลือมลําด้านรายได้ 
โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสู่ความขดัแย้งในสงัคม และเป็น

อุปสรรคต่อการพฒันาประเทศทีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมันคงทางสังคม จากการ

กระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพฒันาไปยงักลุม่คนตา่งๆ ในสงัคม บางพืนทีและบางสาขาการผลิตไม่

ทวัถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยูใ่นกลุม่ทีมีโอกาสและรายได้สงู ทําให้สดัส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคน



-๖๓- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

รวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกบักลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตา่งกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี 

๒๕๕๖ นอกจากนีความเหลือมลํายงัสง่ผลให้เกิดปัญหาตา่งๆ อาทิ ปัญหาการทจุริตคอร์รัปชนั คนยากจน

ขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขทีมีคณุภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การ

รับรู้ข้อมลูข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 
 

/๓.๑.๔ ความเป็นเมือง.... 
 
 
   ๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
    การเปลียนแปลงพืนทีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิมขึนเพือลด

ความแออดัของเมืองหลวงและเมืองหลกั อนัเป็นการกระจายความเจริญสู่พืนทีนนัๆ จึงจําเป็นทีจะต้องมีการ

ลงทนุโครงสร้างพืนฐานการจดับริการสาธารณะเพือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร

ท้องถินทงัปัจจยัการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอตุสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา

เทคโนโลยีใหม่ๆ ทีจะช่วยลดผลกระทบตอ่สิงแวดล้อม ซึงจะส่งผลต่อการลดลงและความเสือมโทรมของ

ทรัพยากรท้องถิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทงัปัญหาการบริหารจดัการขยะทงัขยะชุมชนและ

อตุสาหกรรม ทงันี การเพิมขนึของประชากรและแรงงานในพืนทีอาจส่งผลตอ่การเปลียนแปลงของวิถีชีวิตและ

วฒันธรรมท้องถิน อย่างไรก็ตาม  การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีมีขนาดใหญ่ขนึเพือตอบสนองความ

ต้องการคนในเมืองทีมากขนึ จะส่งผลให้เกิดการประหยดัจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนตําลง และการลงทนุใน

ระบบสาธารณปูโภคจะมีความคุ้มคา่มากขึนนอกจากนี ความต้องการแรงงานทีมากขึนจะมีส่วนเอือหรือทําให้

จําเป็นต้องมีการจดัตงัสถาบนัการศกึษาในพืนทีเพือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการทีมีจํานวน

มาก 
   ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
    (๑) ร่างรัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจักรไทยู  พ.ศ.๒๕๕๘ วางกรอบ

ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคญัๆ ทีจะช่วยสนบัสนนุให้การบริหารจดัการและการปรับปรุงประสิทธิภาพ

กลไกการพฒันาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดทีดําเนินกิจกรรมโดยใช้เงิน

แผ่นดิน มีหน้าทีต้องเปิดเผยข้อมลูเกียวกบัการดําเนินการดงักล่าวตอ่สาธารณะ เพือให้พลเมืองได้ติดตามและ

ตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ และต้องจดัระบบงานราชการและ

งานของรัฐอย่างอืน ให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล พฒันาและสร้างโอกาสเพือลดความเหลือมลําและสร้า

ความเป็นธรรมอยา่งยงัยืน กระจายอํานาจและจดัภารกิจ อํานาจหน้าที และขอบเขตความรับผิดชอบทีชดัเจน



-๖๔- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

ระหวา่งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถินรวมทงัมีกลไกปอ้งกนัและขจดัการทจุริตและประพฤติ

มิชอบทีมีประสิทธิภาพทงัในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดําเนินนโยบายการเงิน การคลงั 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลกัการรักษาวินยัและความยงัยืนทางการคลงั และการใช้จา่ยเงินแผ่นดิน 
อย่างคุ้มคา่ จดัให้มีระบบการเงินการคลงัเพือสงัคม มีระบบภาษีอากรทีมีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิด

ประโยชน์สงูสดุตอ่ประชาชน และสอดคล้องกบัการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม 

    (๒) ภาคประชาสังคมให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ

สถาบันทางสังคม อาทิ มลูนิธิ สถาบนัการศกึษา หน่วยงานวิจยัตา่งๆ นําเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ เรืองทีเกียวกบัการบริหารจดัการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพฒันาทงัประเด็น

ธรรมาภิบาล การทจุริตคอร์รัปชนัทงัการคอร์รัปชนัขนาดใหญ่และคอร์รัปชนัภาคครัวเรือน การบริหารจดัการ

ภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดนัให้ผู้มีอํานาจ

ภาครัฐหนัมาพิจารณาทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทํางานตา่งๆ ให้เหมาะสมมากขนึ 

 
 
 

/๓.๒ บริบทภายนอก…. 
 
 
       ๓.๒ บริบทภายนอก 
   ๓.๒.๑ การเข้าส่สังคมผ้สงอายุของโลกู ู ู  
    องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ 

(ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแหง่ผู้สงูอาย ุหมายถึงการมีประชากรอาย ุ๖๐ ปีขึนไปมากกว่าร้อยละ 

๑๐ ของประชากรรวมทวัโลกโดยประเทศทีพฒันาแล้วจะใช้ระยะเวลาทีคอ่นข้างยาวนานในการเข้าสู่สงัคม

ผู้สงูอายเุช่น ญีปุ่ น อเมริกา ยุโรป ขณะทีกลุ่มประเทศกําลงัพฒันาจะมีระยะเวลาเปลียนแปลงโครงสร้าง

ประชากรดงักล่าวคอ่นข้างสนักว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพือรองรับสงัคมผู้สูงอายทุีสนั

กว่าประเทศพฒันาแล้วคอ่นข้างมาก โดยการเป็นสงัคมผู้สงูอายจุะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ 
และมีการเคลือนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึนนอกจากนี มีความต้องการสินค้าและบริการทีเหมาะกบัผู้สูงอายุ

มากขึน นบัเป็นโอกาสอย่างมากสําหรับประเทศไทยทีจะพฒันาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ 
ด้านการท่องเทียว ทีพกัอาศยั การให้บริการสุขภาพในรูปแบบตา่งๆ รวมทงัเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการ

ไปทํางานในประเทศทีพฒันาแล้ว 
   ๓.๒.๒ การปรับเปลียนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีรวดเร็ว 
    การปรับเปลียนทีรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการ

เปลียนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าทีมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิมประสิทธิภาพการผลิต การ



-๖๕- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าทีมีบทบาทมากขึน มีการยกระดบักระบวนการผลิตแบบ

อัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีทีผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ 

Operational Technology หรือทีเรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

ทีเชือมอปุกรณ์และ เครืองมือตา่งๆ เช่น โทรศพัท์มือถือรถยนต์ ตู้ เย็น โทรทศัน์ และอืนๆ เข้าไว้ด้วยกนั) เพือ

ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิงขึน โดยหากภาคการผลิตทีปรับตวัตามการ

เปลียนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจยัและพฒันา และนวัตกรรม จะทําให้

ความสามารถในการแขง่ขนัลดลง 
   ๓.๒.๓ ความเชือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภมิภาคและระดับโลกทีสงขึนู ู  
    (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพือนบ้าน มีการพฒันา

ระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึงจะมีผลตอ่ทิศทางการวางแผนพฒันาด้านโครงสร้าง

พืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลียนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนทีมุ่งเน้นให้

ความสําคญักบัเรืองความโปร่งใสและสิงแวดล้อมมากขนึ 

    (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 

๒๕๕๘ จะนํามาซึงโอกาสทีสําคญัๆ หลายประการตอ่การยกระดบัศกัยภาพการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย 

ได้แก่ ๑) การลดข้อจํากดัในด้านอปุสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจยัการผลิตและแรงงานสําหรับการ

พฒันาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมทีใช้แรงงานและวตัถุดิบเข้มข้นในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั

และพฒันาตนเองไปสูร่ะดบัการผลิตทีสงูขนึทงัการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพือนบ้าน

และ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานทีตงัและด้านโครงสร้างพืนฐานและโลจิสติกส์ในการ

ขบัเคลือนเศรษฐกิจให้เป็นศนูย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอตุสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาค

และในภูมิภาคในระยะตอ่ไป  

    (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศทีพัฒนาแล้ว จะมีการนํา

ประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึงผู้ ประกอบการภายในประเทศ

โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ 
พฒันามาตรฐานของ 

 
/อตุสาหกรรม.... 

 
อตุสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าทีเป็นมิตรตอ่สิงแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสงัคม/ชมุชนมากขึน

โดยแรงเหวียงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลือนย้ายเงินทนุ แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร

และสินค้าขนัปฐม แรงกดดนัจากการเพิมขึนของขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ ในอนุ

ภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทงัแนวนโยบายและ



-๖๖- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

มาตรการการพฒันาของภาครัฐทียงัไม่ทวัถึง ยงัมีแนวโน้มทีจะตอกยําปัญหาความเหลือมล้าทางด้านรายได้ให

มีความรุนแรงมากขึนและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทวัถึง (Inclusive 

Growth) ซงึเป็นปัจจยัทีจ้าเป็นตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจทีตอ่เนืองและยงัยืน 

    (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสียงทีจะผันผวน

ตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนืองจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้น

แผนพฒันาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยโุรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพฒันาฯ และ ๒) 
ปัญหาการสงัสมหนีสาธารณะในประเทศสําคญัๆ ในช่วงหลงัวิกฤติเศรษฐกิจโลกทีมีความเสียงจะพฒันาไปสู่

วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศ

สําคญัๆ ของโลกไมป่ระสบความสําเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม  

    (๕) ความเลือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการ

ติดตอ่สือสาร การขยายตวัของเครือข่ายทางสงัคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทงัโอกาสและความเสียง ตอ่วิถีชีวิต

ทศันคติ และความเชือในสงัคมตลอดจนความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ

บริโภคของคนในประเทศ 
   ๓.๒.๔ การเปลียนแปลงสภาพภมิอากาศู  
    (๑) การเปลียนแปลงสภาพภมิอากาศู  (Climate Change) 
จะส่งผลกระทบซําเตมิต่อสถานการณ์ความเสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้ม

ความรุนแรงมากขึน  อณุหภูมิของโลกเพิมขนึ ทําให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาด

ชว่ง และมีฤดกูาลเปลียนไป ส่งผลกระทบตอ่ความอดุมสมบรูณ์ของดนิ ป่าไม้เกิดความเสือมโทรม แหล่งนําขา

แคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรคระบาดในพืชและสตัว์ และอาจเกิดผลกระทบตอ่สขุภาพของมนษุย์

กรณีทีเกิดโรคระบาดใหม่เกิดความเสียงตอ่การสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ 
ระบบนิเวศชายฝัง พืนทีชุ่มนํา เกิดการกัดเซาะชายฝัง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพดงักล่าวข้างต้น จะส่งผลตอ่ความมนัคงด้านอาหาร สขุภาพ พลงังาน และลดทอนขีด

ความสามารถในการพึงพาตนเองของชมุชน 

    (๒) การเปลียนแปลงของสภาพภมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางู

ธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครังขึนและมีความรุนแรงมากขึน ทงัอทุกภยั ภยัแล้ง แผ่นดินไหวและดิน

โคลนถล่ม ส่งผลกระทบตอ่ภาคการผลิต การพฒันาอุตสาหกรรม และการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ รวมทงัวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี ข้อตกลงระหว่างประเทศเกียวกบัการเปลียนแปลง

สภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดนัให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการ

ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแขง่ขนัทางการค้า 

 
 



-๖๗- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
/๓.๒.๕ วาระการพัฒนา…. 

 
 
   ๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ 
Agenda)  
    ประเด็นสําคญัของวาระการพฒันาโลกภายหลงั ค.ศ.๒๐๑๕ คือ การจดัทํา

เปา้หมายการพฒันาทียงัยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–

SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมือวันที ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

ประกอบด้วยเปา้ประสงค์ (Goal) จํานวน ๑๗ ข้อ และเปา้หมาย (Target) จํานวน ๑๖๙ ข้อซงึจะ

ส่งผลกระทบกบัการวางแนวทางการพฒันาประเทศในอนาคตทีต้องเน้นขจดัความยากจนให้หมดไป ประชาชน

มีสขุภาพทีดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกนัทางเพศส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยงัยืน มี

ระบบโครงสร้างพืนฐานทีรองรับการพฒันาอตุสาหกรรมทียงัยืน ลดความไม่เท่าเทียมกนัทงัภายในประเทศและ

ระหวา่งประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยงัยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลียนแปลง

สภาพภมูิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจดัการทรัพยากรทาง

ทะเลอย่างยงัยืน ส่งเสริมให้สงัคมมีความสขุ มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพือการพฒันาใน

ระดบัโลกร่วมกนั 
๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

       ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที ๑๒  จากสถานะของประเทศและบริบทการ

เปลียนแปลงตา่งๆ ทีประเทศกําลงัประสบอยู่ ทําให้การกําหนดวิสยัทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบบัที ๑๒ ยงัคงมี

ความต่อเนืองจากวิสยัทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบบัที ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนทีน้อมนําและ

ประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยดึคนเป็นศนูย์กลางของการพฒันาอย่างมีส่วนร่วม การพฒันา

ทียึดหลกัสมดลุ ยงัยืน โดยวิสยัทศัน์ของการพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ๑๒ ต้องให้ความสําคญักบัการ

กําหนดทิศทางการพฒันาทีมุ่งสู่การเปลียนผ่านประเทศไทยจากประเทศทีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศทีมี

รายได้สงู มีความมนัคง และยงัยืน สงัคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ และนําไปสู่การบรรลวุิสยัทศัน์ระยะยาว 

“มนัคง มงัคงั ยงัยืน” ของประเทศ 

       ๔ .๒  การกํ าหนดตํ าแห น่งทา งยุ ทธศาสต ร์ของป ระ เทศ  (Country 
Strategic Positioning) เป็นการกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศทีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติที สศช. ได้จดัทําขึนประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สงูทีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 

เป็นศนูย์กลางด้านการขนส่งและ   โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading 



-๖๘- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภยั แหล่งอตุสาหกรรม

สร้างสรรค์และมีนวตักรรมสงูทีเป็นมิตรตอ่สิงแวดล้อม 
      ๔.๓ เป้าหมาย 
   ๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางส่รายได้สงู ู  
     (๑) เศรษฐกิจขยายตวัเฉลียไมตํ่ากว่าร้อยละ ๕.๐ 

    (๒) ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศตอ่หวั (GDP Per Capita) 

และรายได้ประชาชาติตอ่หวั (GNP Per Capita) ณ สินแผนพฒันาฯ ฉบบัที ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ 

เพมิขนึเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ตอ่

คนตอ่ปี 

    (๓) ผลิตภาพการผลิตเพิมขนึไมตํ่ากว่าเฉลียร้อยละ ๒.๕ ตอ่ปี 

    (๔) การลงทุนรวมขยายตวัไม่ตํากว่าเฉลียร้อยละ ๘.๐ (การขยายตวัของ

การลงทุนภาครัฐไม่ตํากวา่ร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตวัไม่ตํากวา่เฉลียร้อยละ ๗.๕ 

ในขณะทีปริมาณการสง่ออกขยายตวัเฉลียไมตํ่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ตอ่ปี) 

 
/๔.๓.๒ การพัฒนา….. 

 
 
   ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและ

การสร้างสังคมสงวัยอย่างมีคุณภาพู  
    (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

(Socio-Economic Security) และมีคณุภาพชีวิตทีดีขนึ 

     (๒) การศกึษาและการเรียนรู้ได้รับการพฒันาคณุภาพ 

    (๓) สถาบนัทางสงัคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากทีเออืตอ่การพฒันาคน 
   ๔.๓.๓ การลดความเหลือมลาํในสังคม 
    (๑) การกระจายรายได้มีความเทา่เทียมกนัมากขึน 

    (๒) บริการทางสงัคมมีคณุภาพและมีการกระจายอยา่งทวัถึง 
   ๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมทีเป็นมิตรกับ

สิงแวดล้อม 
    (๑) รักษาความมนัคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดลุระหว่างการอนรัุกษ์

และการใช้ประโยชน์อย่างยงัยืนและเป็นธรรม 

    (๒) ขบัเคลือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสงัคมทีเป็นมิตรตอ่สิงแวดล้อม 



-๖๙- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

    (๓) เพิมขีดความสามารถในการรับมือภยัพิบตัิและการเปลียนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ 

    (๔) เพิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

    (๕) มีการบริหารจดัการนําให้สมดลุระหว่างการอปุสงค์และอปุทานของนํา 
   ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดนิทีมีประสิทธิภาพ 
    (๑) การบริหารงานภาครัฐทีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วน

ร่วม 

    (๒) ขจดัการทจุริตคอร์รัปชนั 

    (๓) มีการกระจายอํานาจทีเหมาะสม 

๕ แนวทางการพัฒนา 
       ๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่

รายได้สงู  
   ๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
    พฒันาสภาวะแวดล้อมของการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ

นวตักรรม ทงัด้านการลงทุนในการวิจยัและพฒันา ด้านบุคลากรวิจยั ด้านโครงสร้างพืนฐาน และด้านการ

บริหารจดัการ รวมทงัสนับสนุนและผลักดนัให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลกัด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตลอดจนผลักดนังานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทังเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
   ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
    สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันากําลงัคนและ

แรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะทีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ

ประชาคมอาเซียนโดยยกระดบัและพฒันาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทงัระบบมีการ

เรียนรู้ขนัพืนฐานเพือสามารถแขง่ขนัในตลาดแรงงานได้ สนบัสนนุให้แรงงานและปัจจยัการผลิตมีความยืดหยุ่น

ใน 
 

/การเคลือนย้าย…. 

 
การเคลือนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพืนทีการผลิต เพือให้แรงงานสามารถเคลือนย้ายไปสู่สาขา

การผลิตทีมีผลิตภาพการผลิตสงูสดุ และสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการในภาคอตุสาหกรรมและบริการจดัทํากรอบ

คณุวฒุิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานทีเชือมโยงกนัเพือยกระดบัทกัษะของแรงงานไทย 



-๗๐- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

   ๕.๑.๓ การส่งเสริมผ้ประกอบการทีเข้มแข็งและพาณิชย์ดจิิตอลู  
    พฒันาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตวั

และดําเนินธุรกิจทา่มกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกนัทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิมสดัส่วน

ความเป็นเจ้าของคนไทยและสนบัสนุนให้มีการขยายตลาดทีมีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดทีเป็นของ

ตนเองมากขึน ตลอดจนพฒันาตอ่ยอดอุตสาหกรรมและบริการเพือเข้าสู่การเป็นศนูย์กลางการผลิต บริการ

และอตุสาหกรรมดิจิตอล 
   ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้าน

การคมนาคมขนส่งเพือเชือมโยงพนืท ี
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทงัการพฒันาและปรับปรุงโครงข่าย

รถไฟให้เป็นโครงข่ายหลกัในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พฒันาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและ

โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลกัของประเทศ พฒันา

ท่าเรือทีมีศกัยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทงัพฒันาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของ

ประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมทีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐาน เช่น 
อตุสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชินส่วนอากาศยาน และอตุสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพือสร้างโอกาสทาง

เศรษฐกิจให้กบัประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
   ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
    ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลียนจาการผลิตสินค้า

เกษตรขนัปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปทีมีมลูคา่สงูมีคณุภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชือมโยง

ทางด้านวตัถุดิบกับประเทศเพือนบ้านและลดระดบัการผลิตสินค้าขนัปฐมทีสูญเสียขีดความสามารถในการ

แข่งขนั ลงสู่ระดบัทีจําเป็นสําหรับการสร้างความมนัคงทางด้านอาหารและพลงังาน จดัระบบการผลิตให้

สอดคล้องกบัศกัยภาพพืนทีและความต้องการของตลาดตงัแตต้่นนําถึงปลายนําทงัด้านกายภาพและเศรษฐกิจ 
รวมทงัส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลกัษณะสหกรณ์ 
ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพือให้เกิดการประหยดัจากขนาด พิจารณาพนัธุ์พืชทีเหมาะสมกับศกัยภาพของพืนที

และแหล่งนํา ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดบัทีเหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปอ้งกนัความเสียง ตลอดจน

ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ

เกษตรกรรมยงัยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพฒันาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชือมโยง

กันเป็นโครงข่ายทงัทางบก ทางนํา และทางอากาศเร่งพฒันาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพือรองรับการเติบโตของ

การท่องเทียวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทีเกียวข้องกบัการท่องเทียวให้ครอบคลมุและทนัสมยัทงัการ

ควบคมุกิจกรรมต่างๆ เกียวกับการท่องเทียวและส่งเสริมการท่องเทียวและกําหนดและจดัทํากฎหมายเพือ

ยกระดบัมาตรฐานการท่องเทียวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเทียวให้สามารถแข่งขันได้ใน

ระดบันานาชาติ รวมทงัส่งเสริมการพฒันาเชิงพืนทีในลักษณะกลุ่ม  คลสัเตอร์ท่องเทียว โดยสนบัสนุนการ



-๗๑- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

พฒันาด้านการท่องเทียวของพืนทีทีมีความเชือมโยงทงัทางกายภาพ วิถีชีวิต/วฒันธรรมท้องถินและกิจกรรม

การท่องเทียว ตลอดจนสง่เสริมการสร้างความเชือมโยงด้านการทอ่งเทียวในภมูภิาค 

 
/อาเซียน…. 

 
อาเซียน ทงัประเทศทีมีพรมแดนติดกันและประเทศทีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชือมโยงกันเพือให้เกิดการ

พัฒนาแบบองค์รวมทังระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เชือมโยงการผลิตกบัอตุสาหกรรมทีเป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขบัเคลือนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่

การเป็นศนูย์กลางการผลิตและบริการทงัในระดบัอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพฒันาโครงสร้างพืนฐานที

สนบัสนนุการขยายตวัด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลงังาน รวมทงัปัจจยัสนบัสนนุการลงทนุ

อืนๆ เช่น ลดอปุสรรคการเคลือนย้ายเงินทนุระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวตักรรม

มาประยกุต์ใช้ทงัภาคการผลิต การตลาด การบริหารจดัการการเงิน และโลจิสติกส์ เชือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล 
ในการอํานวยความสะดวกทางการค้าการลงทนุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนบัสนุนการลงทุนเพือสร้าง

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพฒันาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนทีใช้เทคโนโลยี

ขนัสงูและเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม การประหยดัพลงังานและการใช้พลงังานทดแทน การลงทุน  ด้านการวิจยั

และพฒันาเชิงพาณิชย์ การจดัตงัสํานกังานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทงัการให้

ความสําคญัเรืองความรับผิดชอบและการตอบแทน สู่สงัคมขององค์กร และกิจการเพือสงัคม 
       ๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรประบบเพือสร้างสังคมสงวัยู ู

อย่างมีคุณภาพ 
   ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ

ประเทศ  โดยช่วงวยัเด็กตงัแตแ่รกเกิดให้มีพฒันาการทีสมวยัในทกุด้าน วยัเรียน วยัรุ่นให้มีทกัษะการเรียนรู้ 
ทกัษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อืนภายใต้บริบทสงัคมทีเป็นพหวุฒันธรรม วยัแรงงานให้มีการพฒันายกระดบั

สมรรถนะฝีมือแรงงานเพือสร้างผลิตภาพเพิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทํางานทีเหมาะสมตาม

ศกัยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดํารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟืนฟูสุขภาพเพือปอ้งกันหรือชะลอ

ความทพุพลภาพและโรคเรือรังตา่งๆ ทีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบคุคล ครอบครัว และระบบบริการสขุภาพ 
   ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนร้ให้มีคุณภาพู  เท่าเทียม

และทวัถงึ โดย 
    (๑) ปฏิรูประบบบริหารจดัการทางการศกึษา โดยปรับระบบบริหารจดัการ

การศกึษาใหม ่เพือสร้างความรับผิดชอบตอ่ผลลพัธ์ (Accountability)  



-๗๒- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

    (๒) ปฏิรูประบบการคลงัด้านการศกึษา เพือเพิมคณุภาพและประสิทธิภาพ

การจดัการศึกษาโดยการจดัสรรงบประมาณตรงสู่ผู้ เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด

การศกึษา  

    (๓) พฒันาคณุภาพครูทงัระบบ ตงัแตก่ระบวนการผลิต สรรหา และการ

คดัเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทงัระบบการประเมินและรับรองคณุภาพทีเน้นผลลพัธ์จากตวัผู้ เรียน และ 

    (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุง่จดัการเรียนรู้เพือสร้างสมรรถนะกําลงัคน

ทงัระบบการศกึษาตงัแตร่ะดบัปฐมศกึษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฒันาสือเพือการเรียนรู้ ปรับหลกัสตูร

และผลิตกําลงัคนให้สอดคล้องกบัการเปลียนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจยัและการใช้เทคโนโลยี

และสือเพือการเรียนรู้ 
   ๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทาง เพือรองรับการเป็นสงัคมผู้สูงอายทุงัในด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพและทีอยู่อาศยัสําหรับผู้สงูอายุ

ยกระดบัการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพือลดความเหลือมลําและสร้างความยังยืนในระยะยาวโดยพฒัน

ระบบข้อมลูสารสนเทศเพือ 

 
/การบริหาร.... 

 
การบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสขุ บรูณาการระบบหลกัประกันสขุภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพใน

การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายทีมีการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน พฒันาศกัยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาติทงัในด้านศนูย์กลาง

บริการสขุภาพ (Medical Service Hub) ศนูย์กลางบริการเพือส่งเสริมสขุภาพ (Wellness 

Hub) ศนูย์กลางยาและผลิตภณัฑ์เพือสขุภาพ (Product Hub) และศนูย์กลางบริการวิชาการและ

งานวิจัย (Academic Hub) เพือนํารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข

ภายในประเทศรวมทงัส่งเสริมการให้ความสําคญักบัมิติสขุภาพในทกุนโยบายสาธารณะ (Health in All 

Policies) เพือให้การขบัเคลือนนโยบายของทกุภาคส่วนตระหนกัถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะทีมี

ตอ่สขุภาพของประชาชน 
   ๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมทีเอือต่อการดํารงชีพในสังคม

สงวัยู  โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะกบัวยั และการพฒันาระบบการ

ดแูลผู้สงูอายใุนรูปแบบทีหลากหลายทงัในด้านการจดับริการสขุภาพและสวสัดิการสงัคมอย่างบรูณาการ โดย

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างตอ่เนือง รวมทงัพฒันาชมุชนทีมีศกัยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบ

ของการดแูลผู้สูงอายเุพือขยายผลไปสู่ชมุชนอืน ตลอดจนการพฒันานวตักรรมในการใช้ชีวิตประจําวนัสําหรับ

ผู้สงูอาย ุ



-๗๓- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

       ๕.๓ การลดความเหลือมลาํทางสังคม 
   ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการ

เพิมผลิตภาพแรงงานโดยสนบัสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานอย่างมี

มาตรฐาน ปรับโครงสร้างคา่จ้างแรงงานให้ชดัเจนและสะท้อนทกัษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลกัดนัให้

การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี 
เพมิผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอ่ย โดยสนบัสนนุการวิจยัและพฒันาและการผลิตทางการเกษตร

ทีสอดคล้องกบัพืนทีสร้างหลกัประกันรายได้แทนการอดุหนนุด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตร

โดยสนบัสนนุปัจจยัการผลิต 
   ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขันพืนฐาน และเน้นการ

สร้างภมิคุ้มกันระดับปัจเจกู  โดย (๑) พฒันาระบบบริการสาธารณะให้มีคณุภาพและมีช่องทางการเข้าถึง

อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขนัพืนฐาน สวสัดิการสงัคม และ

กระบวนการยตุธิรรม (๒) สนบัสนนุการจดัหาทีอยู่อาศยัของผู้ มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค 
กําหนดเป็นนโยบายทีอยู่อาศยัแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พฒันาโครงการทีอยู่อาศยัแก้ปัญหาชุมชนแออดัใน

เมืองโดยดําเนินการร่วมกบัภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจดัรูปแบบสวสัดิการพืนฐานทีจําเป็นและเหมาะสม

ตามกลุ่มเปา้หมาย (Customized Welfare) ทีคํานงึถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมทีแตกตา่งกนั 

โดยมีแนวทางการรับภาระคา่ใช้จา่ยร่วมกนั (Cost Sharing) 
   ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปทีดินเพือ

การเกษตร สนบัสนนุให้เกษตรกรรายย่อยทีไร้ทีดินท้ากินและยากจนได้มีทีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากิน

ในทีดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพืนทีเป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการ

ผลักดนั พรบ.ทรัพยากรนําและบรูณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกนัของหนว่ยงาน และสร้าง

กระบวนการมีสว่นร่วม รวมทงัปรับโครงสร้างภาษีทีเป็นธรรม เช่น ภาษีทีดินและสิงปลกูสร้าง ภาษีมรดก และ

ภาษีสิงแวดล้อม เป็นต้น 

 
 

/๕.๓.๔ การเข้าถงึ…. 
 
 
   ๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขนั

พืนฐาน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศกัยภาพและความเข้มแข็งด้าน

กฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทงัการปรับปรุงและบงัคบัใช้กฎหมายเพือลดปัญหาความเหลือมลํา เช่น 
กฎหมายป่าชมุชนกฎหมายภาษีมรดกกฎหมายทีดิน เป็นต้น 



-๗๔- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

       ๕.๔ การรองรับการเชือมโยงภมิภาคและความเป็นเมืองู  
   ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐานและสิงอํานวยความสะดวกของเมือง 
เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทังด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณปูการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจดัการสิงแวดล้อม ระบบการศกึษาและระบบสาธารณสุขที

ได้มาตรฐาน มีคณุภาพและเพียงพอตอ่ความต้องการของคนในเมือง รวมทงัเสริมสร้างความสามารถในการ

บริหารจดัการเมืองตามระดบัการพฒันา 
   ๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชือมโยงกับเพือนบ้าน ส่งเสริม

และเร่งรัดการพฒันาระบบการบริหารจดัการโลจิสติกส์ของประเทศเพือเพิมความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศทงัด้านการค้า การลงทนุ และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม (Green 

Logistics) สนบัสนนุให้เกิดความร่วมมือในหว่งโซอ่ปุทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทงัปรับ

ลดกระบวนงานด้านอํานวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

ตอ่ภาคธุรกิจอยา่งแท้จริง 
   ๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตังเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ  ให้ความสําคญักับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพือดึงดดูให้นกัลงทุนใน

ภมูิภาคเข้ามาลงทนุในไทยและประเทศเพือนบ้าน รวมทงัส่งเสริมการจดัตงัเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในพืนที

ชายแดนโดยให้ความสําคญักับการลงทุนโครงสร้างพืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การ

บริหารจดัการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจดุเดียวเบ็ดเสร็จ เพือช่วยอํานวยความสะดวกด้านการค้า

ชายแดนและการผา่นแดนระหว่างไทยกบัประเทศในภมูิภาคมากขึน 
       ๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ

สิงแวดล้อม 
   ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุน

ธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากดัและศกัยภาพในการฟืนตวั ปกปอ้งรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกําลงัของ

ทุกภาคส่วนนําระบบสารสนเทศมาใช้เพือการบริหารจดัการ บงัคบัใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น

ธรรม เพิมพืนทีป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยงัยืนและแบง่ปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทงัผลกัดนัแนวทางการประเมิน

มลูคา่ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนรัุกษ์ จดัสรรทีดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองทีดิน 
จดัทําฐานข้อมูลทีดินเพือการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีทีดินในอตัราก้าวหน้า กําหนด

เพดานการถือครองทีดินทีเหมาะสมและกําหนดมาตรการป้องกันการถือครองทีดินของคนต่างชาติ บริหาร

จดัการนําเพือให้เกิดความยงัยืนบรูณาการระหวา่งหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศนูย์ข้อมูลทรัพยากรน้า 
จดัตงัองค์กรบริหารจดัการนําในระดบัพืนที เช่น คณะกรรมการลุ่มนํา และองค์กรผู้ ใช้นํา คุ้มครองทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝัง ลดความขดัแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพฒันาโครงสร้างพืนฐาน การท่องเทียว การ



-๗๕- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

ประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกําหนดปริมาณทีเหมาะสมในการนําแร่มาใช้ประโยชน์ 
คํานงึถึงความจําเป็นและมูลค่าในอนาคตบงัคบัใช้มาตรการควบคมุผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ทีก่อมลพิษ

ตอ่สภาพแวดล้อมและสขุภาพอนามยัของประชาชน 
 

/๕.๕.๒ การส่งเสริม….. 
 
   ๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียน

วสัดทีุใช้แล้ว ทีมีประสิทธิภาพ ขบัเคลือนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การ

ปฏิรูประบบภาษีและคา่ธรรมเนียมเพือสิงแวดล้อม การศกึษาเพือสิงแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็น

ต้น 
   ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพือยกระดบั

ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริม

ผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คณุคา่ทีเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม (Green 

Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทําการเกษตรกรรมยงัยืน รวมทงัส่งเสริม

ภาคบริการทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมน้อย เพือให้ประเทศไทยมีศกัยภาพให้มีบทบาทมากขึนในการ

ขบัเคลือนเศรษฐกิจ 
   ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการ

ควบคมุมลพิษทงัทางอากาศ ขยะ นําเสีย และของเสียอนัตราย ทีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพือสร้าง

คณุภาพสิงแวดล้อมทีดีให้กบัประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจดัการขยะเป็นลําดบัแรก โดยส่งเสริมให้เกิด

กลไกการคดัแยกขยะเพือนํากลบัมาใช้ใหม่ให้มากทีสดุ เร่งกําจดัขยะมลูฝอยตกค้างสะสมในสถานทีกําจดัใน

พืนทีวิกฤต สร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายทีเหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลงังาน 
สร้างวินยัของคนในชาติมุง่สู่การจดัการทียงัยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบงัคบัใช้กฎหมาย 
   ๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิงแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลกัดนัการ

จดัทําแผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือ

กบัอาเซียนและอนภุูมิภาคลุ่มนําโขงในประเด็นการขนสง่ข้ามพรมแดน การเคลือนย้ายแรงงาน การบริหารจดั

การพลงังานและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๕.๕.๖ การเพิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพือรองรับการเปลียนแปลง

สภาพภมิอากาศและการบริหารจัดการเพือลดความเสียงด้านภัยพิบัติู  เพิมขีดความสามารถในการ

รับมือและปรับตวัตอ่การเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศ เพมิศกัยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กบั

ทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมเพือลดผลกระทบและ

ปรับตวัต่อการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พฒันาระบบฐานข้อมลูและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริม



-๗๖- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ให้ความสําคญั

กบัการปอ้งกนันําทว่ม วางแผนปอ้งกนัเมืองและพืนทีชายฝัง พฒันาเมืองทีสามารถปรับตวัและยืดหยุ่นต่อการ

เปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริม

การลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบตัิโดยสร้างแนวปอ้งกันตามธรรมชาติ และการจดัทําแผนธุรกิจ

ตอ่เนือง รวมทงัการพฒันาระบบการจดัการภยัพิบตัิให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบตัิที

รุนแรงในอนาคต 
       ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดนิทีมีประสิทธิภาพ 
   ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขนัตอนของการปฏิบตัิราชการ โดยให้มี

ช่องทางให้ทกุภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมลูของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมลูการ

ประกวดราคาจดัซือจดัจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมลูการประมลูโครงการ ผู้ชนะการประมลูและราคาปิด

ประมลูข้อมลูความก้าวหน้าตามกระบวนการยตุิธรรม เช่น คดีทีไม่ดําเนินการตามหลกัธรรมาภิบาล คดีทุจริต

คอร์รัปชนัและคดีทีประชาชนให้ความสนใจในแตล่ะยคุสมยั ฯลฯ 

 
/๕.๖.๒ การพัฒนา….. 

 
 
   ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการ

ขบัเคลือนภารกิจภาครัฐร่วมกบัภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมทีเปลียนแปลงไป เพือให้ระบบราชการเล็ก

กะทดัรัดแตมี่ความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพสงู 
   ๕.๖.๓ การสร้างรปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถินให้เหมาะสมู  
สามารถรับมือการเปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิงแวดล้อม รวมทงัเป็นแกนหลกัในการประสาน

เครือข่ายและเชือมโยงภาคสว่นตา่งๆ ในระดบัพืนทีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
   ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลทีมีประสิทธิภาพ 
สร้างผลงานทีมีคณุภาพ รวดเร็วและน่าเชือถือ สามารถเป็นเครืองมือให้กบัคณะรัฐมนตรีประกอบการตดัสินใจ

ในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิงการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ทีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น

จํานวนมาก และเป็นโครงการทีมีผลกระทบในวงกว้าง 

  ทศิทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ๑๒     
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)         
             ๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ๑๒ ยึดโยงกับกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ขณะนีรัฐบาลได้แต่งตังคณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตร์ชาติขึนมาเพือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบืองต้น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ



-๗๗- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

และสงัคมแหง่ชาตแิละ                     รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติเป็น

กรรมการในคณะกรรมการฯ ดงักล่าวด้วย โดยในเบืองต้นได้กําหนดวิสยัทศัน์ในกรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ 

ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มนัคง มงัคงั ยงัยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มนัคง มงัคงั ยงัยืน”        
             ทงันี ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติทีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพฒันา ประกอบด้วย                 

๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน             (๓) ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม (๕) ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตทีเป็นมิตร

กบัสิงแวดล้อม และ                 (๖) ยทุธศาสตร์ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ     
             เพือให้ทกุภาคส่วนในสังคมมีความตระหนกัถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน                 

และเกิดการรวมพลงัในการขับเคลือนการพฒันาเพือการสร้างและรักษาไว้ซึงผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ

วิสยัทศัน์ของยทุธศาสตร์ชาติทีกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพฒันาของยุทธศาสตร์

ชาติสู่การปฏิบตัิในแตล่ะช่วงเวลาอย่างบรูณาการ หน่วยงานภาครัฐทีทําหน้าทีกําหนดแผนและยทุธศาสตร์ใน

ระดบัต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพฒันาทีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดงันนั แผน

พฒันาฯ ฉบบัที ๑๒ จึงนําวิสยัทศัน์ของยทุธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสยัทศัน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ๑๒ และนํา

ยุทธศาสตร์การพฒันาทงั ๖ ด้านทีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกําหนดยทุธศาสตร์การ

พฒันาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ๑๒ โดยจะกําหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพฒันาทีจะเกิดขึน

ในชว่ง ๕ ปีแรกของยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นสําคญั 

 

/๑.๒ การกาํหนด….. 

 
          ๑.๒ การกาํหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพฒันาฯ ฉบับที ๑๒ 
               ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พฒันาคนทุกช่วง

วยัเพือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินยั และมีคณุภาพชีวิตทีดี โดยเฉพาะการพฒันาและดแูลผู้สูงอายุ

ทีจะมีสดัส่วนสงูขึนในสงัคมสงูวยัทงัการสร้างงานทีเหมาะสม การฟืนฟูและดแูลสขุภาพเพือชะลอความทพุพล

ภาพและโรคเรือรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวตักรรมทีเอือตอ่สังคมสงูวยั มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพคน

เพือเป็นฐานการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลงัแรงงาน 

โดยการยกระดบัคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู้ทีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที ๒๑ การปอ้งกันและ

ควบคมุปัจจยัทางสงัคมทีกําหนดสขุภาพเพือสร้างสขุภาวะทีดี การสร้างความอยูด่ีมีสขุให้ครอบครัวไทย รวมทงั

การเสริมสร้างบทบาทของสถาบนัทางสงัคมและทนุทางวฒันธรรมในการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมในสงัคม        



-๗๘- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

        ๒) ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลือมลําในสังคม มุ่งเน้นการ

ลดความเหลือมลําในทกุมิตเิพือสร้างความปรองดองในสงัคม การสร้างโอกาสให้ทกุคนในสงัคมไทยสามาร

เข้าถึงทรัพยากร แหล่งทนุในการประกอบอาชีพ เพือยกระดบัรายได้และขบัเคลือนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึง

บริการทางสงัคมของรัฐอยา่งมีคณุภาพ ทวัถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการ

เรียนรู้เพือพฒันาคนได้เต็มตามศกัยภาพสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทกัษะที

เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพือสร้างสมัมาชีพในพืนที การจดัรูปแบบบริการสขุภาพและสวสัดิการทางสงัคมขนั

พืนฐานทีจําเป็นและเหมาะสม ตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมี

ช่องทางการเข้าถึงทีหลากหลาย รวมทงัการพฒันาระบบยตุิธรรมชุมชนการเพิมศกัยภาพกองทุนยุติธรรมเพือ

สร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยตุธิรรมอยา่งเสมอภาค ซึงจะนําไปสู่การลดความยากจนและความเหลือมลํ

อนัจะนําไปสูก่ารลดความขดัแย้งในสงัคมไทย 
   ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยังยืน 

ให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการนโยบายการเงินและนโยบายการคลงั โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทังระบบ

เพือรักษาเสถียรภาพและเพิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทงัห่วงโซ่คณุคา่ในภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิมของสาขาการผลิตและบริการทีเป็นฐานการ

เติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจบุนั พร้อมทงัวางรากฐานการพฒันาทนุมนษุย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวตักรรม

รวมทงักฎระเบียบเพือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทลัภายใต้เงือนไข

การรักษาสิงแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพืนทีโดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการทีมี

ศกัยภาพทีจะเป็นฐานสําคญัสําหรับการพฒันาประเทศในอนาคต เช่น อตุสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 

อตุสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อตุสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อตุสาหกรรมอากาศยาน อตุสาหกรรมระบบ

ราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ

นานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจทีเกียวข้องกับการท่องเทียว ศูนย์ปฏิบตัิการประจํา

ภมูิภาค เป็นต้น 
          ทังนี โดยจะให้ความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความ

เชือมโยงการผลิตและบริการ การพฒันา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึง

การสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทังทุนมนุษย์ 

โครงสร้างพืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุง

กฎระเบียบเพืออํานวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพือรองรับการพฒันาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า 

อนัจะเป็นการสนบัสนนุให้เศรษฐกิจใน 
 

/ภาพรวมขยายตวั…. 

 



-๗๙- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

ภาพรวมขยายตวัได้ไม่ตํากวา่ ร้อยละ ๕ ซึงเป็นปฐมบทของการขับเคลือนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศ

รายได้สงู ทีมีการพฒันาทียงัยืนภายใต้กรอบยทุธศาสตร์ชาตใินระยะยาว        
   ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพือการพัฒนาอย่าง

ยังยืน  มุ่งอนรัุกษ์ฟืนฟูสร้างความมนัคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม สร้างสมดลุระหว่างการ

อนรัุกษ์และการใช้ประโยชน์อยา่งยงัยืนและเป็นธรรม บริหารจดัการนําให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยทุธศาสตร์กา

บริหารจดัการทรัพยากรนํา แก้ไขปัญหาวิกฤตสิงแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจดัการขยะ ลดการปลอ่

ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเปา้หมายระยะยาว พฒันาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลงังาน 

เพือปรับตวัไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนตําและเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อมมากขึน รวมทั

ยกระดบัความสามารถในการปอ้งกันผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตัิธรรมชาติ 

ตอ่เนืองจากแผนพฒันาฯ                  ฉบบัที ๑๑ ทงันีเพือวางรากฐานและสนบัสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและสงัคมอย่างยงัยืน 

         5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมันคงแห่งชาติเพือการพัฒนาประเทศสู่

ความมันคังและยังยืน ให้ความสําคญักบัความมนัคงทีส่งผลกระทบตอ่การพฒันาในทุกมิติ ทงัมิติเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิงแวดล้อม ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคกุคามทุกรูปแบบทีจะ

เกิดขึนในอนาคตโดยมีสาระครอบคลุม ดงันี (๑) สถาบนัหลกัของชาติให้ดํารงอยู่อย่างมนัคงเป็นจดุยึดเหนียว

ของสงัคม (๒) ความสามคัคีของคนในชาติ ลดความเหลือมลําในทกุมิตแิละสร้างความเชือมนัในกระบวนกา

ยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพืนที (๔) การบริหารจัดการความมันคง

ชายแดนชายฝังทะเลเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพือนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความ

มนัคง (๕) สร้างความเชือมนัและพฒันา              ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพือ

รักษาผลประโยชน์ของชาติให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคกุคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้าง

ความมันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์                    (๗) รักษาความมันคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม และปกปอ้ง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมันคง

ทางอาหาร พลังงานและนํา โดยการกําหนดแนวทางบริหารจดัการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพการ

ปอ้งกนัประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมนัคงระหว่างประเทศ รวมทงัพฒันาระบบข่าวกรองให้มี

ประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบตัิ(๑๑) การบริหาร

จดัการยทุธศาสตร์ด้านความมนัคง ให้เกิดผลในทางปฏิบตัิในระดบัพืนทีได้อย่างเป็นรูปธรรม พฒันาระบบการ

ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและตอ่เนือง รวมทงัสนบัสนนุงานศกึษา วิจยั พฒันาด้านความมนัคง 
   ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพือให้

การบริหารจดัการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม

รวมทงัประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบทีเหมาะสมระหว่างส่วนกลาง 

ภูมิภาค และท้องถินโดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วยการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ



-๘๐- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

ภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุง

กระบวนการงบประมาณและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลงัภาครัฐ การ

กระจายอํานาจสู่ท้องถินโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถินให้เอือต่อการกระจายอํานาจทีมี

ประสิทธิภาพมากขึน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชนั เพือให้ประเทศไทยปราศจากการ

คอร์รัปชนั ซงึจะเป็นปัจจยัสนบัสนนุสําคญัทีจะชว่ยสง่เสริมการพฒันาประเทศในด้านตา่งๆ ให้ประสบผลสําเร็จ

และบรรลเุปา้หมายทีวางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๗ 

/๗) ยุทธศาสตร์….. 
 
          ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การ

พฒันาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ๑๒ จะมุ่งเน้นการพฒันากายภาพ

โครงสร้างพืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชือมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจดัการโครงสร้าง

พืนฐานเพือสนบัสนุนการพฒันาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พืนทีเมืองการเชือมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้า

ระหวา่งประเทศทีได้มาตรฐาน การพฒันาความมนัคงด้านพลงังานและการผลิตพลงังานทดแทน การสนบัสนุน

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลือมลําในการเข้าถึงโครงสร้างพืนฐานเพือเพิมคณุภาพชีวิตขอ

ประชาชนในพืนทีหา่งไกล และการใช้ประโยชน์จากการพฒันาโครงสร้างพืนฐานเพือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของ

ประเทศ ได้แก่ อตุสาหกรรมระบบรางอตุสาหกรรมซอ่มบํารุงและการผลิตชินส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิต

อุปกรณ์เพือเพิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทังการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทังในด้านการส่งเสริม

ผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพฒันาบคุลากรด้านโลจิสติกส์และการ

ปรับปรุงระบบบริหารจดัการ กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง ตลอดจนการพฒันาสิงอํานวยความสะดวกเพือ

รองรับการเปลียนแปลงรูปแบบการขนสง่จากถนนสูร่างเป็นหลกั 
          ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้

ความสําคญักบัการขบัเคลือนการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม ตอ่เนืองจากแผนพฒันาฯ 

ฉบบัที ๑๑ ทงัการเพิมการลงทุนวิจยัและพฒันา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพฒันาวิทยาศาสตร์ฯ 

ทงัด้านบุคลากรวิจัยโครงสร้างพืนฐาน และการบริหารจัดการ เพือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรมเป็นเครืองมือสําคัญทีจะช่วยขับเคลือนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทังการสร้างคุณค่าและ

มูลค่าเพิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทีเปลียนแปลงไปนําไปสู่

ศกัยภาพการแข่งขันทีสูงขึน เสริมสร้างสังคมทีมีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพือเป็นรากฐานการ

ดํารงชีวิตทีมีความสุขของคนไทยบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมสู่ความสมดลุ อนัจะนํามา

ซึงคณุภาพชีวิตทีดีขึนของประชาชน รวมทงัเพือแก้ไขปัญหาและยกระดบัความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทงั

เศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนสนบัสนุนให้เกิดกลไกบรูณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทีเกียวข้อง 



-๘๑- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

อนัจะสนบัสนนุให้ประเทศไทยก้าวสูก่ารแขง่ขนัในศตวรรษหน้าโดยหลดุพ้นจากกบัดกัประเทศรายได้ปานกลาง 

และก้าวไปสูป่ระเทศทีมีรายได้สงูในอนาคต 
         ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพืนทีเศรษฐกิจ กําหนดยทุธศาสตร์การ

พฒันาภาคเมือง และพืนทีเศรษฐกิจสําคญัให้สอดคล้องกับทิศทางการพฒันาประเทศ ศกัยภาพ โอกาสและ

ข้อจํากดัของพืนที รวมทงัความต้องการของภาคีการพฒันาทีเกียวข้อง เพือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง

โดยมีคุณภาพสิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เพือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญใน

ภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชือมโยงในภูมิภาคเพือเพิมขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของพืนทีและสร้างความอยูด่ีมีสขุให้แก่ประชาชนอยา่งทวัถึง โดยมีสาระครอบคลมุ ดงันี (๑) การพฒันา

ภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพืนทีฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณ

ชายฝังทะเลตะวนัออก และ (๔) การพฒันาพืนทีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทงัความเชือมโยงกบัการพฒันาค

ลสัเตอร์อตุสาหกรรมและบริการทีมีศกัยภาพ                และโครงการพฒันาทา่เรือนําลึกทวาย 

 
 

/๑๐) ยุทธศาสตร์….. 
 
 
          ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพือนบ้าน และภมิภาค ู กําหนด

ยทุธศาสตร์การตา่งประเทศ ประเทศเพือนบ้าน ภมูภิาค ให้เกิดการประสานและพฒันาความร่วมมือกันระหว่าง

ประเทศทงัในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดแูลการดําเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี

ตลอดจนมาตรฐานตา่งๆ ทีไทยมีความเกียวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทงัในเวทีระดบัโลก ระดบัภูมิภาค และ

ระดบัอนภุมูภิาค อาทิ การดําเนินงานเป้าหมายการพฒันาทียงัยืน (SDGs) การประมง การค้ามนษุย์ และ

อืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นทียอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับ

และดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 

2015) การปรับตวัและพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเพือรองรับและสอดคล้องกบัการ

ดําเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดบัภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive 

Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชือมโยงกนัระหว่างประเทศ

ในอนุภูมิภาคประเทศเพือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 

การให้บริการทางการศกึษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสขุภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์

และการลงทนุเพือการวิจยัและพฒันา รวมทงัเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  
 



-๘๒- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพฒันาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพฒันาภาค เป็นแผนทีทียดึกระบวนการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนจากทกุจงัหวดั

ทัง ๔ ภูมิภาคขึน  เพือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํา

แผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั แผนพฒันาภาค จดัทําโดยสํานกังานพฒันาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ (สศช.) มีวตัถปุระสงค์เพือให้เกิดการพฒันาทีสมดุล  ยึดแนวคิดการพฒันาตาม “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ยทุธศาสตร์การพฒันาภาคกลาง ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคใต้ ซึงองค์การบริหารส่วน

ตําบลแหใ่ต้นนัตงัอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ การจดัทําแผนพฒันาท้องถินสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมี

ความสมัพนัธ์กับแผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเกษตร  การท่องเทียว  การค้า

การลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทังร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลียนแปลง 
สามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมนัคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนีสิน และการ

ออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพทีมันคง สามารถพึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น ฟืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้สมบรูณ์ ซึงแผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีรายละเอียดสรุปย่อ

ดงันี    
  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
   ตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 

๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ บญัญัติให้จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัทําแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั

ให้สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิน สํานกังานพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จดัทํากรอบยทุธศาสตร์การพฒันาภาค

ทียึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจงัหวัดทงั ๔ ภูมิภาคขึน  เพือสนบัสนุนจงัหวัดและกลุ่ม

จงัหวดัให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจดัทําแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุม่จงัหวดั 
 

/๑. แนวคิดและหลักการ.... 
 
    ๑. แนวคิดและหลักการ 

    ๑.๑ ยึดแนวคิดการพฒันาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการ

พัฒนาทีสมดุล เป็นธรรมและ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลียนแปลงทังจากภายนอกและ

ภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ทียึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิ

สงัคม  ยทุธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา 

และหลกั ธรรมาภิบาล เพือให้สงัคมสมานฉันท์และอยูเ่ยน็เป็นสขุร่วมกนั 



-๘๓- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

    ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบาย

รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผน่ดิน เพือสร้างโอกาสทางการพฒันา สอดคล้องกบัภมูิสงัคมของพืนที โดย 

     (1) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพืนทีของประเทศและภาค รวมถึง

ชมุชน 

     (2) กําหนดบทบาทและยทุธศาสตร์การพฒันาภาคให้สอดคล้องกบั

ศกัยภาพและโอกาสของพืนที 
 

    ๒. ทศิทางการพัฒนาเชิงพืนท ี
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อม

ภายนอกเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลียนแปลง

ดงักล่าวให้เหมาะสม การพฒันาทีสมดลุ ดงันนัจงึกําหนดทิศทางการพฒันาพืนทีของประเทศ ดงันี 
    ๒.๑ พฒันาพืนทีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชือมโยงกับภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เพือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการ

ทอ่งเทียวของภมูิภาค โดยเฉพาะ 

     ๒.๑.๑ พัฒนาพืนทีเ ชือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – 

ตะวันตก (East West Economic Corridor) เช่น พืนทีเขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-

พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพืนทีอรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พืนทีเศรษฐกิจ

ระนอง-ชมุพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพงังา-กระบี-สรุาษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพาน

เศรษฐกิจสตลู-สงขลา 

     ๒.๑.๒ พฒันาพืนทีเชือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North 

South Economic Corridor)  ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-

จงัหวัดปริมณฑล         แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จงัหวดัปริมณฑล  พืนที

แหลมฉบงั-ชลบรีุ-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บรีุรัมย์-มกุดาหาร 
    ๒.๒ พฒันาบริการพืนฐานของชมุชนเพือรองรับการพฒันาเศรษฐกิจเชือมโยง

ระหวา่งประเทศ โดยเน้นพืนทีชมุชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวนัออก-ตะวนัตก  โดยเฉพาะชุมชน

เศรษฐกิจชายแดน  
    ๒.๓ พฒันาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพือสนับสนุนการ

เพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัเชิงพืนที เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิมประสิทธิภาพการขนส่งทางนํา

และเพิมประสิทธิภาพการเชือมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจดุตดั เชน่ พิษณโุลก และขอนแก่น 



-๘๔- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

    ๒.๔ สร้างความมนัคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เพือรักษา

สมดลุของระบบนิเวศให้ยงัยืน ได้แก่ พฒันาแหลง่นําให้เพียงพอตอ่การเกษตร พฒันาสิงแวดล้อมเมืองและแหล่

อตุสาหกรรม และการจดัให้มีการจดัการใช้ประโยชน์ทีดินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

/๓. ยุทธศาสตร์.…. 
 

    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
         (๑) เพิมศกัยภาพการแข่งขนัด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและ

ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  การพฒันาศกัยภาพการประกอบการด้านอตุสาหกรรม  อตุสาหกรรมบริการ

และการท่องเทียว  การตงัองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดบัพืนทีเพือส่งเสริมอํานวยความสะดวกด้านการค้า

การลงทนุ และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพือนบ้าน 
         (๒) สร้างคนให้มีคณุภาพ เพือพฒันาคนให้มีสขุภาวะดีทงัร่างกาย จิตใจ

และสตปัิญญา  รอบรู้  เทา่ทนัการเปลียนแปลง  สามารถดํารงชีพได้อยา่งมีคณุภาพ 
         (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพือสร้างความมนัคง

ด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสมัมาอาชีพทีมนัคง สามารถพงึพา

ตนเองและดแูลครอบครัวได้อยา่งอบอุน่ 
         (๔) ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้สมบรูณ์ โดยเร่งอนุรักษ์

และฟืนฟูพืนทีป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพืนทีภาค  ปอ้งกันการรุกพืนทีชุ่มนํา พฒันาแหล่

นําและระบบชลประทาน ฟืนฟูดนิ ยบัยงัการแพร่กระจายดินเคม็ และเพิมประสิทธิภาพการจดัการโดยสง่เสริมทํ

เกษตรอินทรีย์ 
    ๓.๒ ทศิทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
         (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  

หนองคาย  หนองบวัลําภ ูและเลย) เน้นการฟืนฟูระบบนิเวศน์เพือรักษาสมดลุธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการ

ผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทนุและการทอ่งเทียวเชือมโยงกบัประเทศเพือนบ้าน 
         (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  

นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้ความสําคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพือนบ้าน  เพิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร สง่เสริมพืนทีชลประทาน  การทําปศสุตัว์โดยเฉพาะโคเนือ 
         (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  

กาฬสินธุ์   มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลาง

การค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พืนทีชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทํา



-๘๕- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

การเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิม

ประสิทธิภาพการผลิต 
         (๔ )  กลุ่ มภาคตะ วันออกเ ฉียง เหนื อตอนล่าง  ๑ ประกอบด้วย 

นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศกัยภาพ  การเตรียมการ

รองรับอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน (Ethanol) พฒันาการท่องเทียวทงัการทอ่งเทียวเชิงนิเวศน์และอารย

ธรรมขอมด้วยการสร้างคณุคา่เพิม และพฒันาเส้นทาง 
         (๕) กลุ่มภาคตะวันออกเ ฉียง เหนือตอนล่าง  ๒  ประกอบด้วย 

อบุลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ  มุ่งเน้นการพฒันาแหล่งนํา และระบบบริหารจดัการเพือแก้ไ

ปัญหานําทว่มและขาดแคลนนํา  การสร้างงานและรายได้จากการทอ่งเทียวให้มากขึน 

 
 

/๓.๓ โครงการทีสาํคัญ….. 
 
 
    ๓.๓ โครงการทีสาํคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุง่กลุาร้องไห้เพือการสง่ออก 
(๒) โครงการพฒันาเมืองมกุดาหารเป็นประตสููอิ่นโดจีน 
(๓) โครงการพฒันาเส้นทางทอ่งเทียวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจดัการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศกึษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยงัยืนเพือชมุชนเข้มแข็ง 
(๗)  โครงการฟืนฟูลุ่มนําชีตอนบนและลุม่นํามลูตอนบนแบบบรูณาก

เพือ 
 การผลิตทียงัยืน 

 
 แผนพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความสัมพันธ์กับ

แผนพัฒนากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด เพือพฒันาโครงสร้างพืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศนูย์กลางการค้าบริการ และการลงทนุของ

ภาค การใช้ประโยชน์พืนทีชลประทานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  การทําการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ

อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน (Ethanol) ควบคูก่บัการเพิมประสิทธิภาพการผลิต  โดยมีรายละเอียดดงันี  
 



-๘๖- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

   วิสัยทัศน์ “เพิมผลผลิตภาคพืชเศรษฐกิจหลกั (ข้าว อ้อย มนัสําปะหลัง ยางพารา) 
และอตุสาหกรรม การค้า การบริการ การท่องเทียวและการลงทนุสูส่ากล” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์หลักได้แก่ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 :  การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรปู  การค้า 
พชืเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง 
   เป้าประสงค์ 
   1. เพมิคณุภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคณุภาพทีดี 
   2. พฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์แปรรูปทางการเกษตร 
   3. เพมิชอ่งทางการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร 
   ตัวชีวัด 
   1. ร้อยละทีเพมิขนึของจํานวนแปลงทีได้รับใบรับรอง GAP 
   2. ร้อยละผลผลิตเฉลียตอ่ไร่ทีเพมิขนึ 
   3. ร้อยละทีเพมิขนึของมลูคา่ผลผลิตทางการเกษตร 
   กลยุทธ์ 
   1. เพมิประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
   2. พฒันาและสร้างมลูคา่เพิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลกั 
   3. พฒันาการค้า การลงทนุ และแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลกั 

 
/ประเด็นยุทธศาสตร์ที 2.… 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 2 :  การส่งเสริมการค้า การบริการ การลงทุนและ

พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม 
   เป้าประสงค์ 

   1. เพมิมลูคา่การค้าการลงทนุและรายได้กลุม่จงัหวดั 
   2. มีความพร้อมด้านโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการลงทนุ 
   3. เพมิผลิตภาพแรงงานในกลุม่จงัหวดั 
   ตัวชีวัด 
   1. ร้อยละทีเพมิขนึของมลูคา่การค้าของกลุม่จงัหวดั 
   2. ร้อยละทีเพมิขนึของมลูคา่การลงทนุในกลุม่จงัหวดั 
   3. ร้อยละความสําเร็จในการพฒันาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจงัหวดั 



-๘๗- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

   4. ร้อยละทีเพมิขนึของผลิตภาพแรงงาน 
   กลยุทธ์ 
   1. พฒันาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการลงทนุ 

   2. พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพิมทักษะแก่ผู้ ประกอบการเพือรองรับความ

เจริญ 
    ด้านอตุสาหกรรม 

   3. ส่งเสริมการวิจยัวตักรรมสําหรับอตุสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
   4. จดัหาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 :  การเพมิศักยภาพการท่องเทียวกลุ่มจังหวัด 
   เป้าประสงค์ 

   1. รายได้จากการท่องเทียวและผลิตภณัฑ์ทีเกียวเนืองเพมิขนึ 

   2. เชือมโยงการบริหารจดัการทอ่งเทียวกลุม่จงัหวดัอย่างเป็นระบบ 
   ตัวชีวัด 
   1. ระดบัความสําเร็จของการพฒันาคณุภาพด้านการท่องเทียว 
   2. ร้อยละทีเพมิขนึของรายได้จากการท่องเทียว 

   3. ร้อยละทีเพมิขนึของมลูคา่การจําหน่ายผลิตภณัฑ์ OTOP 
   กลยุทธ์ 
   1. เพมิศกัยภาพการทอ่งเทียวเพือรองรับนกัท่องเทียว 
   2. พฒันาเครือข่ายอตุสาหกรรมการท่องเทียว 

   3. ส่งเสริมกิจกรรมและช่องทางการตลาดด้านการท่องเทียว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 :  การเตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดเพือเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

   เป้าประสงค์ 

   1. บคุลากรกลุม่จงัหวดัมีสมรรถนะในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
   2. เพมิประสิทธิภาพการบริหารงานของจงัหวดัในกลุม่จงัหวดัเพือเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน 

/ตัวชีวัด..... 
 
   ตัวชีวัด 
   1. ร้อยละบคุลากรกลุม่จงัหวดัมีสมรรถนะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 



-๘๘- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

   2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ รับบริการจากจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดั 
   กลยุทธ์ 
   1. พฒันาบคุลากรกลุ่มจงัหวดัเพือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

   2. เพมิขีดศกัยภาพการบริหารงานกลุม่จงัหวดั 

 
 ยุทธ ศ าสต ร์ก ารพัฒนาจั งหวั ดต ามแผนพัฒน า จั งหวั ดม หาสารคา ม 

(Development Strategy Development of Plan Sarakham Province) 
4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) 
 

วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคณุภาพ  ศนูย์กลางบริการทางการศึกษา

และวฒันธรรมประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีดี” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี 
   ยุทธศาสตร์ที 1 :  ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือต่อการผลิต

สินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
   กลยุทธ์ 
   1. พฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากร เพือการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ รวมทงั

พฒันาปัจจยัการผลิตและกระบวนการผลิตตงัแต ่ต้นนํา-ปลายนํา ให้มีประสิทธิภาพมากขนึ 
   2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐาน 
   3. เสริมสร้างความเข้มแข็งและศกัยภาพให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม

สหกรณ์การเกษตร 
   

ยุทธศาสตร์ที 2 :  การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเทียวเชิง

สร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 
   กลยุทธ์ 
   1. พฒันาการคมนาคม การวางผงัเมืองเพือเชือมโยงเส้นทางสายหลกัของประเทศ

และรองรับรถไฟรางคู ่ให้เอือตอ่การค้าการลงทนุการทอ่งเทียว 
   2. ส่งเสริมการตลาดพฒันาผลิตภาพการผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพได้

มาตรฐาน 

   3. ฟืนฟูและพัฒนาการท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยให้

ความสําคญักบัแหล่งโบราณสถาน ศาสนา และประเพณีพืนบ้าน 
   4. ปอ้งกนัแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมและส่งเสริมอนรัุกษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

เป็นระบบ 



-๘๙- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

   
 

/ยุทธศาสตร์ที 3..... 
 
 

ยุทธศาสตร์ที 3 :  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพือยกระดับส่การู

เป็นศนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือู  
   กลยุทธ์ 
   1. บรูณาการพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ การวิจยั และการสร้างองค์ความรู้ทังระบบ 
   2. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ วิชาชีพ และทนุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมสู่

ชมุชน 

   3. พัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพือนําไปสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทาง

การศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
   

ยุทธศาสตร์ที 4 :  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่สังคมร้รักสามัคคี ู ู

เทดิทนสถาบันของชาต ิเอืออาทรและสมานฉันท์ู  
   กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมและพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

   2. พฒันาทกัษะฝีมือแรงงานเพือความมนัคงทางอาชีพ 

   3. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาคณุภาพชีวิต 

   4. เสริมสร้างความมนัคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัด 

(Development Strategy of the Local Government in the Province) 
 

วิสัยทัศน์  “ท้องถินมหาสารคามการศึกษาก้าวไกล ประชาชนเป็นสุข อยู่รอด

ปลอดภยั สงัคมเข้มแข็ง รู้เทา่ทนั พฒันาอยา่งสร้างสรรค์และยงัยืน” 
 

Vision : Local of Mahasarakham educational 
progress, People happy, Survive. Strong social awareness, 
Creativity  and  Sustainable  development. 
 

พันธกิจ (Missinons) 



-๙๐- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

1. พฒันาคณุภาพทางการศกึษาและสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน ให้มีความพร้อม

ตอ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมโลก  รวมถึงเพิมชอ่งทางในการเข้าถึงการศกึษาท้องถิน 

2. พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถินให้อยู่ดีกินดี ดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
อยู่รอดปลอดภยั รวมถึงเสริมสร้างศกัยภาพสงัคม ชมุชน ให้เข้มแข็งและรู้เท่าทนัการเปลียนแปลง 

3. ส่งเสริมการผลิตและการบริการ บนพืนฐานองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิน

อย่างสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพืนฐาน แหล่งนําสาธารณะ รวมถึงอนุรักษ์คุ้ มครอง

โบราณสถาน     สืบสานวฒันธรรมประเพณีทีดีงามของท้องถินและร่วมจดัการสิงแวดล้อม 

4. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  รวมถึง

สนบัสนนุหนว่ยงานและการบรูณาการในการพฒันาจงัหวดั 

 
 

/ประกอบด้วย…. 
 

ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์  คือ 
   ยุทธศาสตร์ที 1 :  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถนิ 

       - เพือให้ประชาชนในท้องถินสามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาได้อย่าง

ทวัถึง 

       - เพือสร้างความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคม

โลก 
 

ยุทธศาสตร์ที 2 :  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิน 
       - เพือเพมิรายได้และลดรายจ่ายให้ประชาชนในท้องถินสามารถพงึพาตนเอง

ได้ 

       - เพือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ยุทธศาสตร์ที 3 :  การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมันคงทาง

เศรษฐกิจในท้องถิน โดยให้ความสําคัญต่อกระบวนการ : Upstream midstream 
downstream (of the process) 

       - เพือสร้างรากฐานความมนัคงทางเศรษฐกิจในท้องถินให้มีความพร้อมต่อ

การ 
         พฒันาจงัหวดั 



-๙๑- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

       - เพือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community : AEC) 
 

ยุทธศาสตร์ที 4 :  การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร โดยให้

ความสําคัญเกียวกับการปฏิรปองค์กร การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และพัฒนามาตรฐานการทาํงานู  
       - เพือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินมีประสิทธิภาพมีความ 
         ทนัสมยั 

       - เพือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีความรับผิดชอบต่อท้องถินและต่อ

ประโยชน์    
         ของประเทศชาติโดยส่วนรวม 

 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 
  จากการประเมินสภาพการณ์ปัญหา/ความต้องการ  ตงัแต่อดีตถึงปัจจุบนั และแนวโน้มของ

สภาพการพฒันาในอนาคต ได้กําหนดวิสยัทศัน์ดงันี 
 

"คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรมมาภบิาล การศึกษาทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล ส้อาเซียนู " 
 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ทัง 7 ด้าน โดยมี

รายละเอียดดงันี 

๑) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน 
๑.1) ด้านการพฒันาเกษตรอนิทรีย์ 
๑.2) ด้านการสง่เสริมอาชีพ 

   ๑.3) ด้านการสง่เสริมสินค้า OTOP 

/2) ด้านการพัฒนา.…. 
 

2) ด้านการพัฒนาการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภมิปัญญาท้องถิน และการู

กีฬา 
   2.1) ด้านการส่งเสริม พฒันา ปรับปรุง คณุภาพการศกึษา 

   2.2) ด้านการส่งเสริมวฒันธรรม และประเพณีท้องถิน 

   2.3) ด้านการส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ 



-๙๒- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

   2.4) ด้านการสงัคมสงเคราะห์ และพฒันาคณุภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สงูอาย ุคน

พิการ 
        และผู้ ด้อยโอกาส 

   2.5) ด้านการส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิน 

๓) ด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1) ด้านการจดัระเบียบชมุชน และสงัคม 

   3.2) ด้านการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

๔) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา 

   4.1) ด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา เส้นทางสญัจร 

   4.2) ด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา ทางระบายนํา คลองส่งนํา แ

ชลประทาน 

   4.3) ด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา ระบบไฟฟ้า 

   4.4) ด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา แหลง่นําเพืออปุโภค-บริโภค 

๕) ด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค 
   5.1) ด้านการส่งเสริมสขุภาพอนามยัประชาชน 

   5.2) ด้านการปอ้งกนัและระงบัโรคติดตอ่ 

   5.3) ด้านการจดัสขุาภิบาลตลาด บ้านเรือน ชมุชน และสถานที 

๖) ด้านการท่องเทียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม 
   6.1) ด้านการรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยของบ้านเมือง 

   6.2) ด้านการส่งเสริมการปลกูป่า/ดแูลรักษาทีสาธารณะ 

๗) ด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัตงิาน 
   7.1) ด้านการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 

   7.2) ด้านการปรับปรุงขนัตอนการทํางาน และบริการประชาชน 

   7.3) ด้านการพฒันาเครืองมือ เครืองใช้ และสถานทีปฏิบตังิาน 

   7.4) ด้านการพฒันารายได้ 

   7.5) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเผยแพร่ข่าวสารราชการ 

 
 
 
 



-๙๓- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

/๒.๓ เป้าประสงค์…. 
 
 
 
 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
  1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิมรายได้  ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  2. ประชาชนมีความรู้ และช่วยกันอนุรักษ์ ฟืนฟู บํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลผู้ ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับบริการและ

สวสัดกิารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินอย่างทวัถึง  

  3. ประชาชนมีความสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆได้ ปัญหา

ยาเสพตดิลดลงและมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

  4. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองความต้องการประชาชนอยา่งทวัถึง 

  5. ประชาชนมีสขุภาพอนามยัทีแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภยัไข้เจ็บ  

  6. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

เพมิ             มากขึน  

  7. องค์การบริหารส่วนตําบลมีการบริหารจดัการภาครัฐทีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เพมิมากขนึ 
 

 ๒.๔  ตัวชีวัด 
  1. จํานวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิมขึนเพือให้ประชาชนในท้องถินมีรายได้เพิมขึน และ

พงึตนเองได้ มากขนึ 

  2. จํานวนประชาชนในเขตตําบลมีความรู้ และช่วยกันอนุรักษ์ ฟืนฟู บํารุงรักษาศาสนา 

ศิลปวฒันธรรมประเพณีและภมิูปัญญาท้องถินเพมิขนึ   

  3. ประชาชนโดยทวัไปทีมีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตําบลเพือขอรับสิทธิ

ได้รับบริการอยา่งทวัถึงทกุคน และมีคณุภาพชีวิตทีดีขนึ 

  4. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และ

ปัญหายาเสพติดในพืนทีลดลง 

   5. จํานวนโครงการด้านโครงสร้างพืนฐานในด้านต่างๆ ทีองค์การบริหารส่วนตําบลจัดให้

เพมิขนึในแตล่ะปี 



-๙๔- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

  6. ประชาชนมีสขุภาพอนามยัทีแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภยัไข้เจ็บมีจํานวนเพิมขนึ  

  7. จํานวนครัวเรือนในตําบลแหใ่ต้ สามารถบริหารจดัการขยะได้ด้วยตนเองเพิมขนึ 

  8. องค์การบริหารสว่นตําบลแหใ่ต้มีผลการปฏิบตังิานทีมีประสิทธิภาพเพิมขนึ 
 

 ๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
  1. กลุ่มสง่เสริมอาชีพเพิมขนึ เพือให้ประชาชนในท้องถินมีรายได้เพิมขนึและพงึตนเองได้มาก

ขึน 
  2.  ประชาชนในเขตตําบลมีความ รู้  และช่วยกันอนุรั กษ์ ฟืนฟู  บํารุ ง รักษาศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมประเพณีและภมิูปัญญาท้องถิน เพมิขนึร้อยละ 10 ตอ่ปี  

 
/3. ประชาชนมีคณุภาพชีวิต.... 

 

 
  3. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีดีขนึ และได้รับสิทธิในการขึนทะเบียนตา่งๆ ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล อยา่งทวัถึงทกุคน 100 เปอร์เซ็นต์ 

  4. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภยัมีความพงึพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ 

80 และปัญหายาเสพติดทีเกิดขนึในพืนทีลดลง ร้อยละ 5 ตอ่ปี 

   5. องค์การบริหารส่วนตําบลจดัให้มีโครงสร้างพืนฐานในด้านต่างๆ เพือให้บริการประชาชน

ใน  แตล่ะหมูบ้่านได้ปีละ 1-2 โครงการ 

  6. ประชาชนมีสขุภาพอนามยัทีแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภยัไข้เจ็บ ร้อยละ 50 

  7. จํานวนครัวเรือนในตําบลแห่ใต้สามารถบริหารจดัการขยะได้ด้วยตนเองเพิมขนึร้อยละ 20 

ครัวเรือนตอ่ปี 

  8. องค์การบริหารสว่นตําบลแหใ่ต้มีผลการปฏิบตัิงานทีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ  ๖๐ 
 

๒.๖  กลยุทธ์ 
                     1. สร้างเศรษฐกิจชมุชนให้เข้มแข็ง สมดลุและยงัยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม 
ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร 
  2. ส่งเสริมและพฒันาระบบการศกึษา บคุลากรด้านการศกึษา ให้เป็นผู้ มีทกัษะและศกัยภาพ     

และประชาชนชว่ยกนัอนรัุกษ์ ฟืนฟ ูวฒันธรรมประเพณีท้องถิน ภมูิปัญญาท้องถิน ให้คงอยู่คูท้่องถิน 

              3. พัฒนาบทบาทของผู้ นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็ก 

เยาวชน สตรี ผู้สงูอาย ุผู้พกิาร และผู้ ด้อยโอกาส ในเขตตําบลแหใ่ต้ 



-๙๕- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

  4. พฒันาการให้บริการประชาชนในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยตา่งๆ และส่งเสริม

ชมุชนให้เข้มแข็ง 

5. พฒันาโครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับ

ความต้องการของประชาชนตามศกัยภาพของ อบต. และสร้างระบบการบริหารจดัการนําทีมีประสิทธิภาพ 

6. พฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและ

อนามยัของประชาชนในทกุระดบั ให้มีสขุภาพแข็งแรง 

                     7. สร้างระบบบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้  

พฒันาแหลง่ทอ่งเทียว  ส่งเสริมการเชือมโยงการทอ่งเทียว  และพฒันาการกีฬา 

8. พฒันาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง 
ให้กบัประชาชน สนบัสนนุการมีส่วนร่วมในการดําเนินการระหว่างภาครัฐกบัประชาชนในรูปแบบตา่งๆ และ

สร้างระบบบริหารจดัการภาครัฐทีดีใน อบต. 
 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึงตนเองตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสําคัญทางศาสนา อนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมท้องถินให้คงอยู่สืบไป 

 
 

/3. พฒันาการให้บริการ...... 
 

  3. พัฒนาการให้บริการประชาชนในป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ และปัญหา

ยาเสพตดิหมดไปจากชมุชน 

4. พฒันาชมุชนให้น่าอยู่มีความปลอดภยั โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพืนฐาน              
ทีจําเป็นเพือความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตวัของชมุชนและเศรษฐกิจ 

5. ส่งเสริมกิจกรรมการออกกําลงักายเพือพฒันาให้ประชาชนมีสขุภาพทีดีขนึ    

6. กําจดัขยะมลูฝอย สิงปฏิกลู และมลภาวะสิงแวดล้อมในท้องถินอย่างมีระบบและมีความ

ยงัยืน 

7. องค์การบริหารส่วนตําบลมีการบริหารจดัการภาครัฐทีดีและมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน 
 

 ๒.๘  แผนงาน 

  ๑. แผนงานบริหารงานทวัไป 



-๙๖- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

  ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  ๓. แผนงานการศกึษา 

  ๔. แผนงานสาธารณสขุ 

  ๕. แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

  6. แผนงานเคหะและชมุชน 

  7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

  8. แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

  9. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

  10. แผนงานการเกษตร 

  11. แผนงานงบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

/๒.9 ความเชือมโยง...... 
 
 
 ๒.9 ความเชือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความเชือมโยงของ

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี 

 

   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ตาํบล   



-๙๗- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๓. การวิเคราะห์.... 
 
๓. การวิเคราะห์เพือพัฒนาท้องถิน 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทาํยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ใช้การวิเคราะห์ 

SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 

เป้าประสงค์ 

ตัวชีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



-๙๘- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลียนแปลงทีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การ

วิเคราะห์ศกัยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม ซงึมีรายละเอียดดงันี 

๑. จุดแข็ง (S : Strength) 
   ประชาชน ผู้นําชุมชน มีความพร้อมทีจะให้ความร่วมมือกบัทางราชการในการพฒันา

ท้องถินของตนเอง 
   ชมุชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพืนฐานครบถ้วน 
   ประชาชนยงัยดึมนัในขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมท้องถิน 

   มีแหล่งนําเพือการเกษตร ในเขตตําบลแหใ่ต้  
   ประชากรสว่นใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทํานา เพาะเลียงพนัธุ์ปลา ฯลฯ   
   มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารสว่นตําบลกบัส่วนราชการในพืนที 
   มีความสงบไมค่อ่ยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภยัและด้านมลพิษ 

   มีวดัในเขตตําบลทงัหมด 9 แหง่  

   มีสถาบนัการเงิน กองทนุหมูบ้่าน มีกลุม่อาชีพตา่งๆ 

๒. จุดอ่อน (W : Weakness) 
  ประชาชนไมส่ามารถรวมกลุม่กนัเพือดําเนินการด้านเศรษฐกิจของชมุชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอยา่งเข้มแข็ง  

  ขาดแหล่งเก็บกกันําเพือการอปุโภคบริโภคและเพือการเกษตร  

  ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทําให้

ขาดรายได้ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลแห่ใต้  มีจํานวนบุคลากรยงัไม่ครบตามตําแหน่ง ประกอบกบั

เครืองมือไมเ่พียงพอ เนืองจากงบประมาณจํากดั 
  ปัญหาหนีสินของเกษตรกร 
   เด็กและเยาวชนในพืนทีขาดโอกาสทางการศกึษาตอ่ในระดบัทีสงูขนึ 

๓. โอกาส (O : Opportunity) 
  จงัหวดัมหาสารคาม สามารถสนบัสนนุงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน 

ทีมีแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 
  มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตวัของการลงทนุทางเศรษฐกิจ 
  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถินของตนเอง 



-๙๙- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

     ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิมขึนเพือให้เพียงพอในการบริหารจัดการ

ท้องถิน 
 

/ได้รับความร่วมมือ….. 

 
     ได้รับความร่วมมือสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูประบบ

ราชการทําให้พนกังานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบตังิาน 

๔. ข้อจาํกัด (T : Threat) 
     ปัจจุบนัองค์การบริหารส่วนตําบลแห่ใต้เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางมี

งบประมาณจํากัดเมือเทียบกับภารกิจหน้าทีต่างๆ ตามกฎหมายทีกําหนด ให้เป็นอํานาจหน้าทีขององค์การ

บริหารสว่นตําบล ตามกฎหมายอืน ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิน นโยบายจงัหวดั และนโยบาย

รัฐบาล 

     งบประมาณทีได้รับจากสว่นกลาง ไมเ่พียงพอในการบริหารงาน 

     ระเบียบกฎหมายทีเกียวข้อง คอ่นข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตวั เกิดความ

ล่าช้าในการปฏิบตัิงาน 
     การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดําเนินการแก้ปัญหาได้ 

ต้องอาศยัความเสียสละของชมุชนเทา่นนั  ซงึบางครังก็ทําได้ยากมาก 

 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเกียวข้อง 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลนัน  ได้ทําการประเมิน

สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเกียวข้อง  ซงึมีรายละเอียดดงันี   

  1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
      1.1 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพือดําเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุ่มอาชีพอยา่งเข้มแข็งและขาดแหล่งเงินลงทนุในการทํากิจการและประกอบอาชีพ 

      1.2 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํา เนืองจากต้องผ่านพอ่ค้าแมค้่าคนกลาง 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  การกีฬา และภมิปัญญาท้องถินู  
        2.1 การศกึษาสือการเรียนการสอนยงัไม่พอเพียง เด็กนกัเรียนไม่ได้รับการศึกษาตอ่ใน

ระดบัทีสงูกวา่ขนัพืนฐาน และขาดงบประมาณในการศกึษา ครอบครัวยากจน  

    2.2 ศิลปะ วฒันธรรม จารีต ประเพณี ถูกสงัคมสมยัใหม่ค่อยๆ เปลียนแปลงไปและไม่

คอ่ยมีผู้ สืบทอดภมูิปัญญาท้องถิน 



-๑๐๐- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

3. ยทุธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      3.1 การจราจรบนถนนมีเพิมมากขนึอาจทําให้เกิดอบุตัเิหตขุนึได้ 
      3.2 เกิดสาธารณภยัขึนบอ่ยครังทําให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา 
       4.1 ประชาชนต้องการเส้นทางในการสญัจรไปมาเพิมมากขนึ   

       4.2 ไฟฟ้าส่องสว่างทางและทีสาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพืนทีได้

ทงัหมด  

       4.3 รางระบายนํายงัไม่เพียงพอ เกิดการอดุตนัทําให้มีนําขงัเป็นบางจดุ 

       4.4 แหลง่นําในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดแูล้ง และนําประปาสําหรับอปุโภค-บริโภค 
และยงัไมไ่ด้มาตรฐาน 
 

/5. ยุทธศาสตร์….. 

 
   5. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค 
      5.1 เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ บหุรี เหล้า ยาเสพตดิ และท้องก่อนวยัอนัสมควร   

       5.2 ประชาชนไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพของ

ตวัเอง 

   6. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเทียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม 
      6.1 ปัญหาเรืองการบริหารจดัการขยะในชมุชน 

       6.2 ประชาชนขาดจิตสํานกึในการการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม 

  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนา

คุณภาพการปฏิบัตงิานขององค์การบริหารส่วนตาํบลเขือน  
      7.1 ขาดแคลนบคุลากรในการปฏิบตังิานตามตําแหนง่ 

    7.2. ระบบการทํางานยงัไมต่อ่เนือง ขาดทีมประสานงานทีแข็งแรง 

    7.3 ขาดอปุกรณ์เครืองมือ เครืองใช้ในการปฏิบตังิาน  

    7.4 ระบบฐานข้อมลูด้านตา่งๆ ไมถู่กต้อง ไม่ชดัเจน  ประชาชนให้ข้อมลูทีคลาดเคลือน 

    7.5 ประชาชนไมค่อ่ยให้ความสําคญักบัการมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

    7.6 ประชาชนยงัไมเ่ข้าใจบทบาทของตนเองในการพฒันาท้องถิน 

                  7.7. การแก้ไขปัญหาด้านตา่งๆ เป็นงานทีต้องอาศยัความร่วมมือและการประสานงานที

ดี   ในหนว่ยงานทีเกียวข้อง และจากหลายๆ ภาคส่วน จงึจะเกิดผลสมัฤทธิ 



-๑๐๑- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/3.3 ความเชือมโยง..... 
 
 
 



-๑๐๒- 

แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๕- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 

ส่วนท ี 4 

การนําแผนพัฒนาท้องถินสปีีไปส่การปฏิบตัิู  
 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
  

ท ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

บริการชมุชนและ

สงัคม 
แผนงานสงัคม

สงเคราะห์ 

กองสวสัดิการ

สงัคม 
1 ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ 

และการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน การเศรษฐกิจ แผนงาน

การเกษตร 
สํานกัปลดั 

บริการชมุชนและ

สงัคม 
แผนงานการศกึษา กองการศกึษาฯ 

บริการชมุชนและ

สงัคม 
แผนงานการ

ศาสนาวฒันา

ธรรมและ

นนัทนาการ 

กองการศกึษาฯ 

บริการชมุชนและ

สงัคม 
แผนงานสงัคม

สงเคราะห์ 

กองสวสัดิการ

สงัคม 

2 ด้านการพฒันาการศกึษา 

สงัคม ศาสนา วฒันธรรม 

ภมิูปัญญาท้องถิน และ

การกีฬา 

งบกลาง แผนงานงบกลาง สํานกัปลดั 

บริหารงานทวัไป แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

สํานกัปลดั 3 ด้านการจดัระเบียบชมุชน 

สงัคม และการรักษาความ

สงบเรียบร้อย บริหารงานทวัไป แผนงานสร้าง

ความเข้มแข้งของ

ชมุชน 

สํานกัปลดั 

บริการชมุชนและ

สงัคม 
แผนงานเคหะและ

ชมุชน 

กองชา่ง 4 ด้านการพฒันาโครงสร้าง

พืนฐาน และการจดัการ

ทรัพยากรนํา การเศรษฐกิจ แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

กองชา่ง 

5 ด้านสขุภาพ อนามยั และ บริการชมุชนและ แผนงาน กอง

องค์การ

บริหาร

ส่วนตําบล

เขือน 



-๘๖- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

การปอ้งกนัโรค สงัคม สาธารณสขุ สาธารณสขุ

และ

สิงแวดล้อม 

บริการชมุชนและ

สงัคม 
แผนงาน

สาธารณสขุ 
กอง

สาธารณสขุ

และ

สิงแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงาน

การเกษตร 
สํานกัปลดั 

6 ด้านการท่องเทียว การ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิงแวดล้อม 

บริหารงานทวัไป แผนงาน

การเกษตร 
สํานกัปลดั 

7 ด้านการเมือง การบริหาร

จดัการ และการพฒันา

คณุภาพการปฏิบตังิาน 

บริหารงานทวัไป แผนงาน

บริหารงานทวัไป 
สํานกัปลดั,  

กองคลงั 

รวม 7  ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑1 แผนงาน ๖ สาํนัก/กอง  
 

/2.บัญชีโครงการพัฒนา.... 
 



-๘๖- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-๑๕๘- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

 

ส่วนท ี 5 

การติดตามและประเมินผล 
 
๑.  การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินนนัจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทําแผนของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน (ฉบบัที ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนนัจะต้องดําเนินการ

ประเมินคณุภาพของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพือ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถินสีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  แจ้งตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที 

มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗   ลงวันที ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙  เรือง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและ

ประสานแผนพัฒนาท้องถินสีปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจดัทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบบัที ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  
 

๒. การตดิตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินนนั จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยทุธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทําแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทําแผนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบบัที ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 13  และในการประเมินแผนนนัจะต้องดําเนินการ

ประเมินคุณภาพของ                แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์เพือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถินสีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  แจ้งตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗  ลงวนัที ๑๐ ตลุาคม ๒๕๕๙  เรือง แนวทางและหลกัเกณฑ์

การจดัทําและประสานแผนพฒันาท้องถินสีปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบบัที ๒) พ.ศ.

๒๕๕๙ 
  

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถินในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการจดัทําแผนพฒันาขึนมาเพือใช้เป็นเครืองมือ

ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลให้บรรลุเป้าหมายทีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดใน

การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจดัทําแผนพัฒนานนัจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพฒันา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด 



-๑๕๙- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบบัที ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๙    ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพฒันาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ซึงคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา รายงานผลและเสนอความเห็นซึงได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถิน เพือให้ผู้บริหารท้องถินเสนอต่อสภาท้องถิน  

และคณะกรรมการพฒันาท้องถิน  พร้อมทงัประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชน

ในท้องถินทราบในที 
 

/เปิดเผยภายใน..... 
 

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนัโดยอย่างน้อยปีละสองครังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม

ของทกุปี   
  โดยเครืองมือทีใช้ในการตดิตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี 

แบบที  ๑  การกํากบัการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
แบบที  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
แบบที  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 
แบบประเมนิคณุภาพของแผนพฒันา  
(แจ้งตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที ๒ 

กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๘  เรือง แนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน ข้อ ๗ การวดัคุณภาพของแผนพฒันาท้องถิน ตามนยัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนทีสดุ ที มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวนัที ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๑๕ วนั นบัแต่

วนัประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน)   

การตดิตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  
(www.dla.go.th) 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจดัผลเชิงคุณภาพเทศบาลใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวดัผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพงึพอใจ  ซึงการประเมินความพงึพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคณุภาพใน

การดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   
โดยเครืองมือทีใช้ในการประเมินความพงึพอใจ  มีดังนี 

แบบที  ๓/๒  แบบประเมินความพงึพอใจตอ่ผลการดําเนินงานของ 
                 องค์การบริหารส่วนตําบล 
แบบที  ๓/๓  แบบประเมินความพงึพอใจของประชาชนทีมีตอ่การให้บริการ 

 



-๑๖๐- 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาํแผนพัฒนาท้องถินในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบนําไปส่อนาคตู  
 ๑. เกิดการพัฒนาทีล่าช้าเพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขนัตอน สลบัสบัซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบือหน่ายกบักระบวนการจดัทําแผนทีมีความยุง่ยากมากขนึ 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจดุเพราะข้อจํากดัของระเบียบกฎหมายทีทําได้

ยากและบางเรืองอาจทําไมไ่ด้   

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบ       ในการจดัทําแผนพฒันาท้องถินสีปีและให้มีความสอดคล้องกนั   
๒) การจัดทําแผนพฒันาท้องถินสีปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณ์

คลงั              ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ทีจะบรรจใุนแผนพฒันาท้องถินสีปี  
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทีตงัในข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย                    

ให้สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนนั   
๔) องค์การบริหารส่วนตําบลควรพิจารณาตงังบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ

ภารกิจแตล่ะด้านทีจะต้องดําเนินการ ซงึจะชว่ยลดปัญหาในการโอนเพิม โอนลด  โอนตงัจา่ยรายการใหม่ 
 

*************************** 
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แบบ ยท. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์

ชาติ ๒๐ ปี 
(มี ๖ ยุทธ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท ี

๑ 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท ี

๒ 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท ี

๓ 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท ี

๔ 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท ี

๕ 

๓.๓  ความเชือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
         โครงสร้างความเชอืมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

ยุทธศาสตร์ที ๑๐ 
 

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิฯ 

ฉบับท ี๑๒ 
(มี ๑๐ 

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด 
(มี ๔ ยุทธ) 

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
(มี 4 ยุทธ) 
 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

อปท. 
(มี 7 ยุทธ) 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ของ อปท.  
ในเขต

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ ท ี๙ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท ี๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ๖ 
 

ยุทธศาสตร์ ท ี๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท ี๗ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท ี๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท ี๘ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิท ี

๖ 

 

ยุทธศาสตร์ ท ี๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท ี2 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท ี3 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท ี4 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท ี๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท ี๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท ี3 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท ี4 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท ี๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท ี๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท ี๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท ี๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที ๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ๖ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที 7 
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(ตอ่) 
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แผนงาน 
(มี 11 
แผน) 

 

เป้าประสงค์ท ี๑ 
 

 

เป้าประสงค์ท ี๒ 
 

 

เป้าประสงค์ท ี๓ 
 

 

เป้าประสงค์ท ี๔ 
 

 

เป้าประสงค์ท ี๕ 
 

 

เป้าประสงค์ท ี7 
 

 

กลยุทธท ี๕ 

 

กลยุทธท ี๑ 
 

กลยุทธท ี๒ 
 

กลยุทธท ี๓ 
 

กลยุทธท ี๔ 
 

กลยุทธท ี๘ 
 

กลยุทธท ี๗ 
 

กลยุทธท ี๖ 

 

แผนงานท ี๑ 
 

แผนงานท ี๒ 
 

แผนงานท ี๓ 
 

แผนงานท ี๔ 
 

แผนงานท ี๕ 
 

แผนงานท ี๖ 
 

แผนงานท ี๗ 
 

แผนงานท ี๘ 
 

แผนงานท ี11 

ผลผลิต/

โครงการ 

จาํนวน 
136 

โครงการ 

จาํนวน 60 
โครงการ 

จาํนวน 96 
โครงการ 

จาํนวน 63 
โครงการ 

จาํนวน 50 
โครงการ 

จาํนวน 28 
โครงการ 

จาํนวน 
124

โครงการ 

จาํนวน 41 
โครงการ 

จาํนวน 16 
โครงการ 

จาํนวน 96 
โครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ ท ี๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที ๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ๖ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที 7 
 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

อปท. 
(มี 7 ยุทธ) 

 

เป้าประสงค์ท ี๖ 
 

 

แผนงานท ี9 
 

แผนงานท ี10 

จาํนวน 72
โครงการ 
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แบบ ยท. ๐๒ ๓.4  แผนผังยุทธศาสตร์ 
      (Strategy Map) 

วิสัยทัศน์ คณุภาพชีวิตดี มีคณุธรรมมาภิบาล การศกึษาทนัสมยั เศรษฐกิจก้าวไกล สู้อาเซยีน 

๑. ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ และการ

แก้ไขปัญหาความ

ยากจน 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

๒. ด้านการพัฒนา

การศึกษา สังคม 

ศาสนา วัฒนธรรม ภมิู

ปัญญาท้องถิน และการ

๓.  ด้านการจัด

ระเบียบ ชุมชน สังคม 

และการรักษาความสงบ

เรียบร้อยเรียบร้อย 

๔. ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพืนฐาน และ

การจัดการทรัพยากรนาํ 

๕. ด้านสุขภาพ อนามัย 

และการป้องกันโรคและ

สงิแวดล้อม 
 

๖. ด้านการท่องเทียว 
การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิและ

สงิแวดล้อมปัญญา

๑. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

สร้างงาน เพิมรายได้  

ประชาชนยึดถือและปฏิบตัิ

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ประชาชนมีความร้ และู

อนุรักษ์ฟืนฟ รักษาู

ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 
ภมิปัญญาท้องถินู  และพัฒนา

คุณภาพชวิีต ดแลผ้ด้อยโอกาสู ู

ทางสังคมให้ได้รับบริการและ

สวสัดิการจากองค์กรปกครอง

๓. ประชาชนมีความ

สามัคคี สามารถป้องกัน

และรับมือจากสาธารณภยั

ต่างๆได้ ปัญหายาเสพติด

ลดลงและมคีวามปลอดภยั

ในชีวติและทรัพย์สนิ 

๔. ระบบสาธารณปโภค ู

สาธารณปการ การู

คมนาคมขนส่ง มี

ประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองความต้องการ

ประชาชนอย่างทวัถงึ 

๕. ประชาชนมสุีขภาพ

อนามัยทแีข็งแรง ห่างไกล

จากโรคภยัไข้เจ็บ 
 

๖. ประชาชนมีจิตสาํนึก

และมีส่วนร่วมในการดแลู

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสงิแวดล้อมเพิมมาก

ขนึ 

๑. กลุ่มส่งเสริมอาชพี

เพิมขนึ เพือให้ประชาชน

ในท้องถนิมีรายได้เพมิขนึ

และพงึตนเองได้มากขึน 

๒. ประชาชนในเขตตําบลมี

ความรู้ และชว่ยกนัอนรัุกษ์ ฟืนฟ ู

บํารุงรักษาศาสนา 

ศิลปวฒันธรรมประเพณีและภมิู

ปัญญาท้องถิน เพมิขนึร้อยละ 

๓. ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวติทดีีขนึ และได้รับสิทธิ

ในการขึนทะเบียนต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วน

ตาํบล อย่างทัวถึงทกุคน 
100 เปอร์เซ็นต์ 

5. องค์การบริหารส่วน

ตาํบลจัดให้มีโครงสร้าง

พืนฐานในด้านต่างๆ เพือ

ให้บริการประชาชนใน แต่

ละหม่บ้านได้ปีละ ู 1-2 

โครงการ 

4. ประชาชนผ้ประสบสาธารณู

ภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ 

80 และปัญหายาเสพติดที

เกิดขึนในพนืทลีดลง ร้อยละ 5 

ต่อปี 

 

กลยุทธ์ท ี3 
 

กลยุทธ์ท ี๑ 
 

กลยุทธ์ท ี7 
 

กลยุทธ์ท ี2 
 

กลยุทธ์ท ี6 
 

กลยุทธ์ท ี5 
 

กลยุทธ์ท ี4 

 

แผนงานท ี๑ 
 

แผนงานท ี๒ 
 

แผนงานท ี๓ 
 

แผนงานท ี๔ 
 

แผนงานท ี๕ 
 

แผนงานท ี๖ 
 

แผนงานท ี๗ 
 

แผนงานท ี๘ 
 

แผนงานท ี๙ 
 

แผนงานท ี๑๐ 

7. ด้านการเมือง การ

บริหารจัดการ และการ

พัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัตงิาน 

7. องค์การบริหารส่วน

ตาํบลมกีารบริหารจัดการ

ภาครัฐทดีีและมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนเพิมมาก

ขนึ 

6. ประชาชนมีสุขภาพ

อนามยัทแีข็งแรง 

ห่างไกลจากโรคภัยไข้

เจ็บ ร้อยละ 50 

7. จาํนวนครัวเรือนใน

ตาํบลแห่ใต้สามารถ

บริหารจัดการขยะได้ด้วย

ตนเองเพิมขนึร้อยละ 20 

ครัวเรือนต่อปี 

8. องค์การบริหารส่วน

ตาํบลแห่ใต้มีผลการ

ปฏิบัติงานทมีี

ประสทิธิภาพ ร้อยละ 
๖๐ 

 

แผนงานท ี๑1 

 

กลยุทธ์ท ี8 



 
๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร์  

 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ยท.๐๓ 

 
ค่าเป้าหมาย ความ

เชือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชวีัดผลผลิต/

โครงการ 256
1 

256
2 

256
3 

256
4 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลิต/

โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ท ี
4 

ยุทธศาสตร์ท ี

2 
ยุทธศาสตร์ท ี1 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ และการ

แก้ไขปัญหาความ

ยากจน 

- ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

สร้างงาน เพมิรายได้ 
ประชาชนยดึถือและ

ปฏิบัตติามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
- ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิต 
ทดีีขนึ 

- จาํนวนกลุ่มส่งเสริม

อาชีพเพมิขนึ เพอืให้

ประชาชนในท้องถนิมี

รายได้เพมิขนึ และ

พงึตนเองได้มากขนึ 

3 3 3 3 โครงการ

ต่อเนืองทุกปี 
- สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
สมดุลและยงัยืน โดยเน้นด้านการ

เกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิต

ทางการเกษตร 

12 
โครงการ 

- กองสวัสดิการ

สังคม 
- สาํนักงานปลัด 

ยุทธศาสตร์ท ี

3 
ยุทธศาสตร์ท ี

1 
ยุทธศาสตร์ท ี2 

ด้านการพัฒนา

การศึกษา สังคม 

ศาสนา วัฒนธรรม 
ภมิปัญญาท้องถนิ ู

และการกีฬา 

- ประชาชนมีความร้ ู

และช่วยกันอนุรักษ์ 
ฟืนฟ บํารุงรักษาศาสนา ู

ศิลปวัฒนธรรมจารีต

ประเพณี ภมิปัญญาู

ท้องถิน และพัฒนา

คุณภาพชีวิต ดแลู

ผ้ด้อยโอกาสทางสังคมู

ให้ได้รับบริการและ

สวัสดิการจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถนิ

อย่างทวัถึง 

- ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตทดีีขนึ 
- จาํนวนประชาชน

ในเขตตาํบลมีความร้ ู

และช่วยกันอนุรักษ์ 
ฟืนฟ บํารุงรักษาู

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีและภมิู

ปัญญาท้องถิน

เพมิขนึ 

5 5 5 5 โครงการ

ต่อเนืองทุกปี 
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

การศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา 

ให้เป็นผ้มีทักษะและศักยภาพู  และ

ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ ฟืนฟู 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน ภมิู

ปัญญาท้องถิน  ให้คงอย่ค่ท้องถนิู ู  
- พัฒนาบทบาทของผ้นําชุมชน ู

คณะกรรมการหม่บ้าน และพัฒนาู

คุณภาพชีวิตของเดก็ เยาวชน สตรี 

ผ้สงอายุ ผ้พกิาร และผ้ด้อยโอกาสู ู ู ู    
ในเขตตาํบลเขือน 

20 
โครงการ 

- กองการศึกษา

ฯ 

- กองสวัสดิการ

สังคม 
- สาํนักงานปลัด 

ยุทธศาสตร์ท ี

4 
ยุทธศาสตร์ท ี

2 
ยุทธศาสตร์ท ี3 

ด้านการจัด

ระเบียบ ชุมชน 

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

- ประชาชนมีความ

สามัคคี สามารถป้องกัน

และรับมือจากสาธารณ

ภัยต่างๆได้ ปัญหา

ยาเสพตดิลดลงและมี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

- ประชาชนผ้ประสบู  
สาธารณภัยมีความ

พงึพอใจในการแก้ไข

ปัญหาความ

เดือดร้อน และปัญหา

ยาเสพตดิในพืนที

ลดลง 

3 3 4 4 โครงการ

ต่อเนืองทุกปี 
- พัฒนาการให้บริการประชาชนใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ต่างๆ และส่งเสริมชุมชนให้

เข้มแข็ง 
- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กร

ประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 

14 
โครงการ 

- สาํนักงานปลัด 

อบต.เขือน 



 
๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร์  

 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ยท.๐๓ 

ยุทธศาสตร์ท ี

2 
ยุทธศาสตร์ท ี

3 
ยุทธศาสตร์ท ี4 

ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพืนฐาน 

และการจัดการ

ทรัพยากรนาํ 

- ระบบสาธารณปโภค ู

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนส่ง มี

ประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองความต้องการ

ประชาชนอย่างทวัถึง 

- จํานวนโครงการ

ด้านโครงสร้าง

พนืฐานในด้านต่างๆ 

ทอีงค์การบริหารส่วน

ตาํบลจัดให้เพมิขนึใน

แต่ละปี 

19 19 19 19 เพมิขนึทุกปี - พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน 
สาธารณปโภคู  สาธารณปการู   ให้
ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความ

ต้องการของประชาชนตาม

ศักยภาพของ อบต. และสร้าง

ระบบการบริหารจัดการนําทีม

ประสิทธิภาพ 

76 
โครงการ 

- กองช่าง 
 

 
 
 

- 8๓ - 
 

ค่าเป้าหมาย ความ

เชือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชวีัดผลผลิต/

โครงการ 256
1 

256
2 

256
3 

256
4 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลิต/

โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ท ี

4 
ยุทธศาสตร์ท ี

2 
ยุทธศาสตร์ท ี5 

ด้านสุขภาพ 

อนามัย และการ

ป้องกันโรค 

- ประชาชนมีสุขภาพ

อนามัยทีแข็งแรง 

ห่างไกลจากโรคภัยไข้

เจ็บ 

- ประชาชนมีสุขภาพ

อนามัยทีแข็งแรง 

ห่างไกลจากโรคภัยไข้

เจ็บมีจาํนวนเพมิขนึ 

4 4 5 5 โครงการ

ต่อเนืองทุกปี 
- พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหม่บ้าน ู (อสม.) 

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ

ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพ

แข็งแรง 

18 
โครงการ 

- กองสาธารณสุข

ฯ 

ยุทธศาสตร์ท ี

2 
ยุทธศาสตร์ท ี

3 
ยุทธศาสตร์ท ี6 

ด้านการท่องเทียว 
การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ต ิและสิงแวดล้อม 

- ประชาชนมีจิตสํานึก

และมีส่วนร่วมในการ

ดแลรักษาู

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สงิแวดล้อมเพมิ             

มากขึน 

- จาํนวนครัวเรือนใน

ตาํบลเขือน สามารถ

บริหารจัดการขยะได้

ด้วยตนเองเพมิขนึ 

3 3 3 3 โครงการ

ต่อเนืองทุกปี 
- สร้างระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สงิแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ 
พัฒนาแหล่งท่องเทียว  ส่งเสริมการ

เชือมโยงการท่องเทียว และ

พัฒนาการกีฬา 

12 
โครงการ 

- กองสาธารณสุข

ฯ 

- สาํนักงานปลัด 

ยุทธศาสตร์ท ี

4 
ยุทธศาสตร์ท ี

4 
ยุทธศาสตร์ท ี7 

ด้านการเมือง การ

บริหารจัดการ 

และการพัฒนา

คุณภาพการ

ปฏิบัตงิาน 

- องค์การบริหารส่วน

ตาํบลมีการบริหาร

จัดการภาครัฐทดีีและมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เพมิมากขนึ 

- องค์การบริหารส่วน

ตาํบลเขือนมีผลการ

ปฏิบัตงิานทมีี

ประสิทธิภาพเพมิขึน 

6 6 7 7 โครงการ

ต่อเนืองทุกปี 
- พัฒนาและส่งเสริมความร้ความู

เข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร 

และการปกครอง ให้กับประชาชน 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินการระหว่างภาครัฐกับ

ประชาชนในรปแบบต่างๆู  และ

26 
โครงการ 

- สาํนักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสาธารณสุข

ฯ 

อบต.เขือน 



 
๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร์  

 

แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ยท.๐๓ 

สร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐทดีี

ใน อบต. 
- กองสวัสดิการ

สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 8๔ -  



 

 
 

-๘๖- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐7 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖๔ รวม 4 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวน

โครงกา

ร 

งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน

โครงกา

ร 

งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน

โครงกา

ร 

งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน

โครงกา

ร 

งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน

โครงกา

ร 

งบประมาณ

(บาท) 

1) ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหา

ความยากจน 
   1.1 แผนงานการเกษตร 
   1.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

ฯลฯ 

 
 

๓ 
๑๐ 

 

 
 

๘๖,๘๐๐ 

1๖0,000 

 
 

๓ 

5 

 
 

๘๖,๘00 

๗0,000 

 
 

๓ 
๕ 

 
 

๘๖,๘00 

๗0,000 

 
 

๓ 
๖ 

 
 

๘๖,๘00 

๘0,000 

 
 

๑๒ 
๒๖ 

 
 

๓๔๗,๒00 

๓๘0,000 

รวม ๑๓ ๒๔๖,๘00 ๘ ๑๕๖,๘00 ๘ ๑๕๖,๘00 ๙ 1๖๖,๘00 ๓๘ ๗๒๗,๒00 
2) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา สงัคม ศาสนา 

วฒันธรรม ภมิูปัญญาท้องถนิ และการกีฬา 

   2.1 แผนงานการศึกษา 

   2.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

   2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

   2.4 แผนงานงบกลาง 
ฯลฯ 

 
 

๙ 

1๘ 
๕ 
๓ 

 

 
 

๒,๗๔๒,๕00 

๑,๒๑๐,๐๐๐ 

๓๐๖,000 

๗,๔๘๐,๘00 

 

 
 

๙ 

1๔ 
๕ 
๓ 

 
 

๒,๗๔๒,๕00 

๘๙๐,๐๐๐ 

๓๐๖,000 

๗,๔๘๐,๘00 

 

 
 

๙ 

1๔ 
๕ 
๓ 

 
 

๒,๗๔๒,๕00 

๘๙๐,000 

๓๐๖,000 

๗,๔๘๐,๘00 

 

 
 

๙ 

1๓ 
๕ 
๓ 

 
 

๒,๗๔๒,๕00 

๖๙๐,000 

๓๐๖,000 

๗,๔๘๐,๘00 

 

 
 

๓๖ 
๕๙ 
๒๐ 

1๒ 

 
 

๑๐,๙๗๐,000 

๓,๖๘๐,000 

1,๒๒๔,000 

๒๙,๙๒๓,๒00 

รวม ๓๕ 11,๗๓๙,๓
00 

๓๑ 11,๔๑๙,๓00 ๓๑ 11,๔๑๙,๓00 ๓๐ 11,๒๑๙,๓00 ๑๒๗ 4๕,๗๙๗,๒00 



 

 
 

-๘๗- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐7 

3) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัระเบียบ ชุมชน สงัคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ฯลฯ 

 
 

1๐ 
๖ 

 
 

๓๒๕,๕๐๐ 

๔๒๐,๐๐๐ 

 
 

1๑ 
๓ 

 
 

๔๖๕,๐๐๐ 

๕๕,๐๐๐ 

 
 

1๐ 
๓ 

 
 

๔๑๕,๐๐๐ 

๕๕,๐๐๐ 

 
 

1๐ 
๓ 

 
 

๔๑๕,๐๐๐ 

๕๕,๐๐๐ 

 
 

๔๑ 
๑๕ 

 
 

๑,๖๒๐,๕00 

  ๕๘๕,000 

รวม ๑๖ ๗๔๕,๕๐๐ ๑๔ ๕๒๐,๐๐๐ ๑๓ ๔๗๐,๐๐๐ ๑๓ ๔๗๐,๐๐๐ ๕๖ ๒,๒๐๕,๕00 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖๔ รวม 4 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวน

โครงกา

ร 

งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน

โครงกา

ร 

งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน

โครงกา

ร 

งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน

โครงกา

ร 

งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน

โครงกา

ร 

งบประมาณ

(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาโครงสร้างพืนฐาน 

และการจดัการทรัพยากรนํา 

   4.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

   4.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
ฯลฯ 

 
 

๕ 
๒๔ 

 
 

๗๐๐,๐๐๐ 
๓,๒๓๐,000 

 
 

๕ 
๒๓ 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
๓,50๐,๐๐0 

 
 

๒ 
๒๐ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
3,๘๕๐,๐00 

 
 

๑ 
๒๒ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
๓,๔๘๐,0๐0 

 
 

๑๓ 
๘๙ 

 
 

๑,๕๐๐,๐00 

๑๔,๐๖๐,๐๐0 

รวม ๒9 ๓,๙๓๐,000 ๒๘ 4,๐๐๐,๐๐0 ๒๒ ๔,๐๕๐,๐00 ๒๓ ๓,๕๘๐,๐๐0 ๑๐๒ ๑๕,๕๖๐,๐๐0 
5) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสขุภาพ อนามยั และการ  
ป้องกนัโรค 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

-๘๘- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐7 

   5.1 แผนงานสาธารณสุข 
ฯลฯ 

๘ ๙๑๐,๕00 ๗ ๘๑๐,๕00 ๘ ๙๑๐,๕00 ๗ ๘๑๐,๕00 ๓๐ 7,300,000 

รวม ๘ ๙๑๐,๕00 ๗ ๘๑๐,๕00 ๘ ๙๑๐,๕00 ๗ ๘๑๐,๕00 ๓๐ ๓,๔๔๒,000 

6) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเทียว การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสงิแวดล้อม 

   6.1 แผนงานสาธารณสุข 

   6.2 แผนงานการเกษตร 
ฯลฯ 

 
 

๕ 

4 

 
 

๓๘๔,000 
๒๓0,000 

 
 

4 
๒ 

 
 

๑๑๗,000 
๙0,000 

 
 

๔ 
๓ 

 
 

๑๑๗,000 
๒๙0,000 

 
 

๔ 
๓ 

 
 

๑๑๗,000 
๓๙0,000 

 
 

๑๗ 

1๒ 

 
 

  ๗๓๕,000 

๑,๐๐๐,000 

รวม ๙ ๖๑๔,000 ๖ ๒๐๗,000 ๗ ๔๐๗,000 ๗ ๕๐๗,000 2๙ ๑,๗๓๕,000 

 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖๔ รวม 4 ปี 

ยทุธศาสตร์ 
จํานวน

โครงกา

ร 

งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน

โครงกา

ร 

งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน

โครงกา

ร 

งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน

โครงกา

ร 

งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน

โครงกา

ร 

งบประมาณ

(บาท) 

7) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหารจดัการ  
และการพฒันาคณุภาพการปฏิบตัิงาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

-๘๙- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐7 

   7.1 แผนงานบริหารงานทวัไป 
ฯลฯ 

๑๐ ๑๓,๗๑๖,๔๑๙ ๑๐ ๑๓,๗๑๖,๔๑๙ ๑๐ ๑๓,๗๑๖,๔๑๙ ๑๐ ๑๓,๗๑๖,๔๑๙ ๔๐ ๕๔,๘๖๕,๖๗๖ 

รวม ๑๐ ๑๓,๗๑๖,๔๑๙ ๑๐ ๑๓,๗๑๖,๔๑๙ ๑๐ ๑๓,๗๑๖,๔๑๙ ๑๐ ๑๓,๗๑๖,๔๑๙ ๔๐ ๕๔,๘๖๕,๖๗๖ 
รวมทงัสนิ 1๑๗ ๓๑,๓๓๗,๗๙๔ ๑๐6 ๓๐,๘๗๗,๗๙๔ ๑๐3 ๓๑,๑๙๗,๗๙๔ 1๐๓ ๓๐,๕๓๗,๗๙๔ ๔๓๐ ๑๒๔,๒๑๘,๑๗

๖ 
 
 



 

 
 

-89- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

_ส่วนท ี5 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี1. ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือต่อการผลิตสนิค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัด 3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจ 

๑. ยุทธศาสตร์ท ี1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน  

 ๑.๑ แผนงานการเกษตร 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑. 

 

โครงการศูนย์บริการและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ตําบลเขือน 

พฒันาความรู้และความ

เข้มแข็งให้แก่กรรมการศนูย์ 

เทคโนโลยีการเกษตร 

จดักิจกรรมอบรมให้

ความรู้ทางวชิาการด้าน

การเกษตร 

16,800 16,800 16,800 16,800 ร้อยละ 90 ของ 

จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ/รายได้ 

การเกษตรของตําบล

จะมีประสิทธิภาพ

มากยงิขนึ 

ส่วนส่งเสริม

การเกษตร ฯ 

๒. โครงการฝึกอบรมการ

ป้องกนัและกําจดัศตัรูพืช

โดยชีววิธี 

เพือพฒันาอาชีพการเกษตร

ให้มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนในตําบลเขือน ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ร้อยละ ๕0 ของ

ประชาชนทีเข้ามา

เรียนรู้แปลงสาธิตเพือ

การเกษตร 

ประชาชนสามารถ

ประกอบอาชีพและใช้

ชีวิตอย่างมีความสขุ 

ส่วนส่งเสริม

การเกษตร ฯ 

๓. โครงการแปลงสาธิตเพอื

การเกษตร 

เพือพฒันาอาชีพการเกษตร

ให้มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนในตําบลเขือน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของ

ประชาชนทีเข้ามา

เรียนรู้แปลงสาธิตเพือ

การเกษตร 

ประชาชนสามารถ

ประกอบอาชีพและใช้

ชีวิตอย่างมีความสขุ 

ส่วนส่งเสริม

การเกษตร ฯ 



 

 
 

-90- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

รว

ม 

๓  โครงการ - - ๘๖,๘00 ๘๖,๘00 ๘๖,๘00 ๘๖,๘00 - - - 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน อําเภอโกสุมพสัิย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี1. ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือต่อการผลิตสนิค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถนิ  

๑. ยุทธศาสตร์ท ี1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน  

 ๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑. 

 

โครงการอบรม

ศกัยภาพการสร้าง

อาชีพ                             

เพือให้ประชาชนมีความรู้

ด้านอาชีพเสริมเพมิรายได้ 

ประชาชนมีความรู้อาชีพ 

เสริมเพมิรายได้ทงั11 

หมู่บ้าน จํานวน 150 คน 

/2 วัน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 90 ของ

ประชาชนจํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพมิรายได้เลียง

ครอบครัว 

ส่วนสวสัดิการ

ฯ 

๒. โครงการอบรมส่งเสริม

อาชีพสานเส้นพลาสติก 

เพือให้ประชาชนมีความรู้

ด้านอาชีพเสริมเพมิรายได้ 

ประชาชนในตําบลเขือน 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๕0 ของ

ประชาชนจํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพมิรายได้เลียง

ครอบครัว 

ส่วนสวสัดิการ

ฯ 

๓. โครงการอบรมส่งเสริม

อาชีพท่อเสือกก 

เพือให้ประชาชนมีความรู้

ด้านอาชีพเสริมเพมิรายได้ 

ประชาชนในตําบลเขือน 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๕0 ของ

ประชาชนจํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพมิรายได้เลียง

ครอบครัว 

ส่วนสวสัดิการ

ฯ 



 

 
 

-91- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๔. โครงการอบรมส่งเสริม

อาชีพทอผ้าฝา้ย 

เพือให้ประชาชนมีความรู้

ด้านอาชีพเสริมเพมิรายได้ 

ประชาชนในตําบลเขือน 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๕0 ของ

ประชาชนจํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพมิรายได้เลียง

ครอบครัว 

ส่วนสวสัดิการ

ฯ 

 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี1. ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือต่อการผลิตสนิค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถนิ  

๑. ยุทธศาสตร์ท ี1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน  

 ๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๕. 

 

โครงการเลียงจิงหรีด

กลุ่มผู้ พิการใน 

ตําบลเขือน 

เพือให้ประชาชนดํารงแบบ

พอเพียง 

 

กลุ่มผู้ พิการในตําบล

เขือน15 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 ของ

ประชาชนจํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนสามารถ

ประกอบอาชีพและใช้

ชีวิตอย่างมีความสขุ 

ส่วนสวสัดิการ

ฯ 

 

๖. โครงการสนบัสนุนกลุม่

อาชีพภายในหมู่บ้าน  

หมู่ที 1 

เพือให้ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพมิรายได้ หมู่ที 1 

ประชาชนในตําบลเขือน 

หมู่ที 1 

10,000 - - - ร้อยละ ๔0 ของจํานวน

อปุกรณ์ทีจดัซือ 

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพมิรายได้เลียง

ครอบครัว 

ส่วนสวสัดิการ

ฯ 

1 



 

 
 

-92- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๗. โครงการสนบัสนุนกลุม่

อาชีพภายในหมู่บ้าน  

หมู่ที 1 

เพือให้ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพมิรายได้ หมู่ที 1 

ประชาชนในตําบลเขือน 

หมู่ที 1 

- - - 10,000 ร้อยละ ๔0 ของจํานวน

อปุกรณ์ทีจดัซือ 

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพมิรายได้เลียง

ครอบครัว 

ส่วนสวสัดิการ

ฯ 

1 

๘. โครงการอดุหนุนกลุม่

อาชีพเลียงไก่ หมทีู๒ 

เพือให้ประชาชนมีความรู้

ด้านอาชีพเสริมเพมิรายได้ 

ประชาชนมีความรู้อาชีพ 

เสริมเพมิรายได้ 

๒๐,000 

 

- - - ร้อยละ ๔0 ของจํานวน

อปุกรณ์ทีจดัซือ 

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพมิรายได้เลียง

ครอบครัว 

ส่วนสวสัดิการ

ฯ 

๔ 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี1. ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือต่อการผลิตสนิค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถนิ  

๑. ยุทธศาสตร์ท ี1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน  

 ๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๙. 

 

โครงการอดุหนุนกลุม่

อาชีพเลียงไก่ หมทีู๓ 

เพือให้ประชาชนมีความรู้

ด้านอาชีพเสริมเพมิรายได้ 

ประชาชนมีความรู้

อาชีพ 

เสริมเพมิรายได้ 

๒๐,000 

 

- - - ร้อยละ ๔0 ของจํานวน

อปุกรณ์ทีจดัซือ 

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพมิรายได้เลียง

ครอบครัว 

ส่วนสวสัดิการ

ฯ 

๓ 



 

 
 

-93- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๑๐. โครงการอดุหนุนกลุม่

อาชีพเลียงไก่ หมทีู๕ 

เพือให้ประชาชนมีความรู้

ด้านอาชีพเสริมเพมิรายได้ 

ประชาชนมีความรู้

อาชีพ 

เสริมเพมิรายได้ 

๒๐,000 

 

- - - ร้อยละ ๔0 ของจํานวน

อปุกรณ์ทีจดัซือ 

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพมิรายได้เลียง

ครอบครัว 

ส่วนสวสัดิการ

ฯ 

๔ 

๑๑. โครงการอดุหนุนกลุม่

อาชีพหมู่ที๗ 

เพือให้ประชาชนมีความรู้

ด้านอาชีพเสริมเพมิรายได้ 

ประชาชนมีความรู้

อาชีพ 

เสริมเพมิรายได้ 

- - ๒๐,000 

 

- ร้อยละ ๔0 ของจํานวน

อปุกรณ์ทีจดัซือ 

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพมิรายได้เลียง

ครอบครัว 

ส่วนสวสัดิการ

ฯ 

๓ 

๑๒. โครงการอดุหนุนกลุม่

อาชีพเลียงไก่ หมทีู๘ 

เพือให้ประชาชนมีความรู้

ด้านอาชีพเสริมเพมิรายได้ 

ประชาชนมีความรู้

อาชีพ 

เสริมเพมิรายได้ 

๒๐,000 

 

- - - ร้อยละ ๔0 ของจํานวน

อปุกรณ์ทีจดัซือ 

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพมิรายได้เลียง

ครอบครัว 

ส่วนสวสัดิการ

ฯ 

๔ 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี1. ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอือต่อการผลติสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถนิ 

๑. ยุทธศาสตร์ท ี1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน  

 ๑.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 



 

 
 

-94- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๑๓. โครงการอดุหนุนกลุม่

อาชีพหมู่ที๑๐ 

เพือให้ประชาชนมีความรู้

ด้านอาชีพเสริมเพมิรายได้ 

ประชาชนมีความรู้อาชีพ 

เสริมเพมิรายได้ 

- - ๒๐,000 

 

- ร้อยละ ๔0 ของจํานวน

อปุกรณ์ทีจดัซือ 

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพมิรายได้เลียง

ครอบครัว 

ส่วนสวสัดิการ

ฯ 

๓ 

รว

ม 

๑๐  โครงการ - - 1๖0,000 ๗0,000 ๑๑0,000 ๘0,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพอืยกระดบัส่การเป็นศนย์กลางบริการทางการศกึษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี1. การจัดการศกึษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนร้ในท้องถนิู  

๒. ยุทธศาสตร์ท ี๒  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภมปัิญญาท้องถนิ และการกีฬาู   

 ๒.๑ แผนงานการศึกษา  



 

 
 

-95- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชวัีด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑. โครงการอาหารเสริม 

(นม) 

 
 

เพือสนบัสนุนอาหารเสริม 

(นม) ให้กบั โรงเรียนและ 

ศพด.ในเขต  

จํานวน 4  แห่ง 

 

750,00๐ 

 

750,000 
 

750,000 
 

750,000 
 

ร้อยละ90 ของเด็กๆ 

มีสขุภาพร่างกาย

แข็งแรง 

เด็กนกัเรียนได้รับ

อาหารเสริม (นม)

อย่างครบถ้วนและ

ทวัถงึ 

กองการศกึษา

ฯ 

๒. โครงการอาหาร

กลางวนั 

 
 

เพือสนบัสนุนอาหาร

กลางวนัให้กบั ศพด. 

ในเขต อบต.เขือน  

จํานวน 2  แห่ง 

 

780,000 
 

780,000 
 

780,000 
 

780,000 
 

ร้อยละ90  

จํานวนเด็กทีได้รับ 

เด็กนกัเรียนได้รับ

อาหารกลางวนัอย่าง

ครบถ้วน 

และทวัถงึ 

กองการศกึษา

ฯ 

๓. จดัการแข่งขนักีฬา 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

เพือส่งเสริมและพฒันา

ทางด้านการศกึษาให้มี

คณุภาพให้แก่เดก็ 

จํานวน 1 ครัง 

 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

ร้อยละ90 จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ได้ส่งเสริมและพฒันา

ทางด้านการศกึษาให้

มีคณุภาพให้แก่เด็ก 

กองการศกึษา

ฯ 

๔. โครงการทศันศึกษา

แหล่งเรียนรู้สําหรับเด็ก

ปฐมวยั 

เพือเด็กปฐมวยัได้ศกึษา

เรียนรู้นอกสถานที 

ศพด. จํานวน 2 ศูนย์ 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละ90 จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ได้ส่งเสริมและพฒันา

ทางด้านการศกึษาให้

มีคณุภาพให้แก่เด็ก 

กองการศกึษา

ฯ 

๕. โครงการพัฒนาและ

ส่ ง เส ริม การศึกษาสู่

ประชาคมอาเซียน 

เพือส่งเสริมและพฒันา

ทางด้านการศกึษาให้มี

คณุภาพ ให้แก่เด็ก 

เด็ กนัก เ รียนใน ตําบล

เขือน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ90 จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ได้ส่งเสริมและพฒันา 

ทางด้านการศกึษาให้

มีคณุภาพให้แก่เด็ก 

กองการศกึษา

ฯ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
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แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพอืยกระดบัส่การเป็นศนย์กลางบริการทางการศกึษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี1. การจัดการศกึษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนร้ในท้องถนิู  

๒. ยุทธศาสตร์ท ี๒  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภมปัิญญาท้องถนิ และการกีฬาู   

 ๒.๑ แผนงานการศึกษา  

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๖. โครงการจัดการเรียน

การสอน(รายหวั) 

เพือส่งเสริมและพฒันา

ทางด้านการศกึษาให้มี

คณุภาพ ให้แก่เด็ก 

ค่าพัสดุการศึกษาเครือง

เล่นพัฒนาเด็กเล็ก  สือ

การเรียนการสอนศูนย์ 2

แห่ง 

246,500 246,500 246,500 246,500 ร้อยละ90 จํานวน

อปุกรณ์ทีจดัซือ 

 

ได้ส่งเสริมและพฒันา 

ทางด้านการศกึษาให้

มีคณุภาพให้แก่เด็ก 

กองการศกึษา

ฯ 

๗. โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้

นกัเรียนได้ศกึษาจริง 

อดุหนุนโรงเรียนบ้านโนน

เนาว์ 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

ร้อยละ๕0 จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

นกัเรียนได้รับความรู้

และประสบการณ์ตรง 

ร.ร.บ้านโนน

เนาว์ 

กองการศกึษา

ฯ 

๘. โครงการปลกุผกัสวน

ครัว 

เพือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้

นกัเรียนได้ศกึษาจริง 

อดุหนุนโรงเรียนบ้าน

เขือน 

35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ๕0 จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

นกัเรียนได้แสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง 

ร.ร.บ้านเขือน 

กองการศกึษา

ฯ 

 
 
 
 
 



 

 
 

-97- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพอืยกระดบัส่การเป็นศนย์กลางบริการทางการศกึษาและวัู ู ฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี1. การจัดการศกึษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนร้ในท้องถนิู  

๒. ยุทธศาสตร์ท ี๒  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภมปัิญญาท้องถนิ และการกีฬาู   

 ๒.๑ แผนงานการศึกษา  

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๙. โครงการอาหาร

กลางวนั 

เพือสนบัสนุนอาหาร

กลางวนัให้กบัโรงเรียน 

อดุหนนุ 2  โรงเรียน 

1.โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 

2.โรงเรียนบ้านเขือน 

796,000 796,000 796,000 796,000 ร้อยละ90 ของจํานวน

เด็กทีได้รับ 

เด็กนกัเรียนได้รับ

อาหารกลางวนัอย่าง

ครบถ้วน 

และทวัถงึ 

1.โรงเรียน

บ้านโนนเนาว์ 

2.โรงเรียน

บ้านเขือน

กอง

การศึกษาฯ 

๑๐. โครงการแข่งขันกีฬา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

สงักัด อบต.เขือน 

เพือส่งเสริมและพฒันา

ทางด้านการกีฬาให้มี

คณุภาพให้แก่เดก็ 

จํานวน 1 ครัง 

 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

ร้อยละ90 จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ได้ส่งเสริมและพฒันา

ทางด้านการกีฬาใให้

มีคณุภาพให้แก่เด็ก 

กอง

การศึกษาฯ 

เพมิเติม 

 



 

 
 

-98- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

รว

ม 

๑๐  โครงการ - - ๒,๗๗๒,๕๐๐ ๒,๗๗๒,๕๐

๐ 

๒,๗๗๒,๕๐๐ ๒,๗๗๒,๕๐

๐ 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพอืยกระดบัส่การเป็นศนย์กลางบริการทางการศกึษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๒. ยุทธศาสตร์ท ี๒  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภมปัิญญาท้องถนิ และการกีฬาู   

 ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 

ผลทคีาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑. โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ 

เพื อส่ ง เส ริมแ ละพัฒ นา

ทางด้ านก ารศึกษาใ ห้ มี

คณุภาพให้แก่เด็ก 

จดัสรรงบประมาณใน

การจดักจิกรรมวนัเด็ก

ของโรงเรียนจํานวน 2 

โรง 

40,0๐0 

 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ไ ด้ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ

พั ฒ น า  ท า ง ด้ า น

ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ มี

คณุภาพให้แก่เด็ก 

กอง

การศึกษาฯ 



 

 
 

-99- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๒. โครงการแข่งขันกีฬา

เยาวชนประชาชนต้าน

ภยัยาเสพติด(เขือน

เกมส์) 

ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพอืให้

ร่างกายแข็งแรงและต่อต้าน

ยาเสพติดโดยการเล่นกีฬา

ให้เหมาะสมตามวยั 

จดัการแข่งขนักีฬา

ภายใน 

ตําบลเขือน ปีละ 1 ครัง 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ประชาชนรักการเล่น

กีฬาและมีสขุภาพ

ร่างกาย 

ทีแข็งแรงและใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ 

กอง

การศกึษาฯ 

๓. โครงการเข้าร่วมการ

แข่งขนั 

ฟตุบอลมวลชน 

อําเภอโกสมุพสิยั คพั 

เพือส่งเสริมการออกกําลงั

กายและการจดัการแข่งขัน

กีฬาระดบัอําเภอ  

สนบัสนุนงบประมาณใน

การจดัส่งนกักีฬาเข้าร่วม

การแข่งขนัระดบัอําเภอ 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

พฒันาการด้านกีฬา

เป็นไปอย่างต่อเนือง 

กอง

การศกึษาฯ 

๔. โครงการแข่งขันกีฬาฟตุ

ซอลต้านภยัยาเสพติด 

ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก

กําลงักายเสริมสร้างสขุภาพ

ให้แข็งแรง 

จดัการแข่งขนัฟตุซอล 

ต้านภยัยาเสพติดปี1 

ครัง 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ประชาชนได้ใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ 

กอง

การศกึษาฯ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพอืยกระดบัส่การเป็นศนย์กลางบริการทางการศกึษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๒. ยุทธศาสตร์ท ี๒  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภมปัิญญาท้องถนิ และการกีฬาู   

 ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งบประมาณและทผ่ีานมา ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ตัวชีวัด 

(KPI) 

ผลทคีาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ



 

 
 

-100- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

(บาท) (บาท) (บาท) บาท) หลัก 

๕. โครงการเข้าร่วมการ

แข่งขนัฟตุบอลไทคพั 

มหกรรมกีฬาท้องถิน

แห่งประเทศไทย 

เพือส่งเสริมการแข่งขนั 

กีฬาไทคพั 

จดัสง่นกักีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขนักีฬาไทคพั 

(มหกรรมกีฬาท้องถิน) 

40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ประชาชนได้ใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ 

กอง

การศกึษาฯ 

๖. โครงการปันจกัรยาน

เพอืสุขภาพตําบลเขือน 

ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก

กําลงักายเสริมสร้างสขุภาพ

ให้แข็งแรง 

ประชาชนในตําบลเขือน 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ประชาชนรักการเล่น

กีฬาและมีสขุภาพ

ร่างกาย 

ทีแข็งแรง 

กอง

การศกึษาฯ 

๗. โครงการเข้าร่วมการ

แข่งขนักีฬาฟตุซอล

อําเภอโกสมุพสิยัคพั 

เพือส่งสนบัสนนุการออก

กําลงักายและเรียนรู้กติกา 

สนบัสนุนงบประมาณใน

การจดัส่งนกักีฬาเข้าร่วม

การแข่งขนัระดบัอําเภอ 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ประชาชนได้ใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ 

กอง

การศกึษาฯ 

๘. โครงการปรับปรุงสนาม

กีฬาภายในตําบลเขือน 

ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพอืให้

ร่างกายแข็งแรงและต่อต้าน

ยาเสพติด 

จดัเตรียมสนามกีฬา

ภายในตําบลเขือน 

 ปีละ 1 ครัง 

15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนประเภทของแต่

ละสนาม 

ประชาชนรักการเล่น

กีฬาและมีสขุภาพ

ร่างกายทีแข็งแรง

และใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ 

กอง

การศกึษาฯ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพอืยกระดบัส่การเป็นศนย์กลางบริการทางการศกึษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 



 

 
 

-101- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๒. ยุทธศาสตร์ท ี๒  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภมปัิญญาท้องถนิ และการกีฬาู   

 ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 

ผลทคีาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๙. โครงการแข่งขันกีฬา 

วนัท้องถินไทย 

เพือเข้าร่วมแข่งขนักีฬาใน

วันท้องถนิไทย 

ปีละ1ครัง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

พนกังานมีส่วนร่วม

ในวนัท้องถินไทย 

กอง

การศกึษาฯ 

๑๐. โครงการก่อสร้างลาน

กีฬาหลงั ศพด.บ.โนน

ตุ่น บ.โนนเนาว์ หมู่ที 4 

เพือส่งเสริมการเล่นกีฬา

ของราษฎร 

ลานกีฬาประจําหมู่บ้าน 100,000 
 

- - 
 

- จํานวนอปุกรณ์ที

จดัซือ 

ประชาชนรักการเล่น

กีฬาและมีสขุภาพ

ร่างกายทีแข็งแรง

และใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ 

กอง

การศกึษาฯ 

๒ 

๑๑. โครงการก่อสร้างลาน

ออกกําลงักาย

เอนกประสงค์พร้อม

อปุกรณ์ออกกําลงักาย

และไฟสว่าง หมู่ที๗ 

เพือส่งเสริมการเล่นกีฬา

ของราษฎร 

ลานกีฬาประจําหมู่บ้าน - - ๒00,000 

 
 

- จํานวนอปุกรณ์ที

จดัซือ 

ประชาชนรักการเล่น

กีฬาและมีสขุภาพ

ร่างกายทีแข็งแรง

และใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ 

กอง

การศกึษาฯ 

๒ 

๑๒. โครงการก่อสร้างสนาม

กีฬาประจําหมู่บ้าน(30 

x 40 ) หมู่ที10  

ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพอืให้

ร่างกายแข็งแรงและต่อต้าน

ยาเสพติด 

ตามแบบของ อบต. - 
 

200,000 
 

- - จํานวนอปุกรณ์ที

จดัซือ 

ประชาชนรักการเล่น

กีฬาและมีสขุภาพ

ร่างกายทีแข็งแรง 

กอง

การศกึษาฯ 

๑ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



 

 
 

-102- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพอืยกระดับส่การเป็นศนย์กลางบริการทางการศกึษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๒. ยุทธศาสตร์ท ี๒  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภมปัิญญาท้องถนิ และการกีฬาู   

 ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 

ผลทคีาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑๓. จดัซือเครืองออกกําลงั

กายภายในหมูบ้่าน  

หมู่ที11 

เพือส่งเสริมการเล่นกีฬา

ของราษฎร 

สนบัสนุนงบประมาณใน

การจดัอปุกรณ์กีฬา  

100,000 
 

- 
 

- - จํานวนอปุกรณ์ที

จดัซือ 

ประชาชนรักการเล่น

กีฬาและมีสขุภาพ

ร่างกายทีแข็งแรง

และใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ 

กอง

การศกึษาฯ 

๕ 

๑๔. จดังานประเพณีวนัลอย

กระทง 

เพือสืบทอดประเพณีวนั

ลอยกระทงให้ดํารงอยู่

สืบไป 

ปีละ 1  ครัง 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ90 จํานวน 

ของผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนให้

ความสําคญักบั

วฒันธรรมประเพณีที

ดีในท้องถิน 

กอง

การศกึษาฯ 

๑๕. โครงการงานวนัพระ

สนุทรพิพิธ บญุคูณลาน 

แข่งขนัหุ่นฟางลิง 

ของดีอําเภอโกสมุพสิยั 

เพืออนรัุกษ์และสืบสาน

ประเพณี 

ปีละ 1 ครัง 70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ร้อยละ90 จํานวน 

ของผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้เข้าถงึ

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอนัดีงาน

ของท้องถิน 

กอง

การศกึษาฯ 



 

 
 

-103- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๑๖. โครงการสืบสานภมิู

ปัญญาท้องถินสําหรับ

เด็กและเยาวชน 

เพืออนรัุกษ์และสืบสาน

ประเพณี 

ปีละ 1   ครัง ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ร้อยละ90 จํานวน 

ของผู้ เข้าร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชนได้

เข้าถงึ

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอนัดีงาน

ของท้องถิน 

กอง

การศกึษาฯ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพอืยกระดบัส่การเป็นศนย์กลางบริการทางการศกึษาและวัฒนธรรมของภาคตะวัู ู นออกเฉียงเหนือ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๒. ยุทธศาสตร์ท ี๒  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภมปัิญญาท้องถนิ และการกีฬาู   

 ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 

ผลทคีาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑๗. โครงการจัดกจิกรรม 

“มหกรรมข้าวคณูลาน 

แข่งขนัหุ่นฟางลิงของดี

อําเภอโกสมุพสิยั” 

เพือส่งเสริมและอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

อนัดีงาม 

สนบัสนุนงบประมาณ

อดุหนุนทีทําการปกครอง

อําเภอโกสมุพสิยั 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ประชาชนได้เข้าถงึ

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอนัดีงาน

ของท้องถิน 

กอง

การศกึษาฯ 

๑๘. โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ศนูย์

พฒันาเด็กเล็กบ้านโนน

ตุ่น-โนนเนาว์ 

เพ่ือใหมสีถาน ที่เหมาะสมกับ
การจัดทํากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

ตามแบบ อบต. ๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ90 จํานวน 

ของเด็กนกัเรียน 

สถานที่เหมาะสม 
แกการเรยีน จัด

กิจกรรมพัฒนา/เรียน 

กองการศกึษา

ฯ 



 

 
 

-104- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๑๙. โครงการก่อสร้างรัว

คอนกรีตศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบ้านเขือน 

เพ่ือใหศูนยพฒันาเด็กเล็กมีร้ัว
ที่มั่นคงแข็งแรงและความ
ปลอดภัยใหกับนักเรียน 

ตามแบบ อบต. ๑๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ90 จํานวน 

ของเด็กนกัเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีรั้ว
ที่มั่นคงแข็งแรง 

กองการศกึษา

ฯ 

๒๐. โครงการอบรมทักษะ

กีฬาฟตุบอลเพือสุขภาพ

สําหรับเด็กและเยาวชน   

เพอืฝึกอบรมทกัษะกีฬา

ฟตุบอลเพอืสุขภาพสําหรับ

เด็กและเยาวชน 

เยาวชนในตําบลเขือน ๒๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ90 จํานวน 

เยาวชนในตําบลเขือน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กเยาวชน 

ในตําบล 

กองการศกึษา

ฯ 

รว

ม 

๑๘  โครงการ - - ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ ๖๙๐,๐๐๐ - - - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี4. พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่สังคมร้รักสามัคคี เทดิทนสถาบันู ู ู ของชาติ เอืออาทรและสมานฉันท์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถนิ 

๒. ยุทธศาสตร์ท ี๒  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภมปัิญญาท้องถนิ และการกีฬาู   

 ๒.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑. โครงการก่อสร้างบ้านผู้

ยากไร้ 

 

เพือแก้ไขปัญหาความ

ยากจนและยกระดบั

คณุภาพชีวิตของประชาชน

ให้อยูดี่มีสุข 

เพอืจดัซอืวสัดกุ่อสร้างที

อยู่อาศยั 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละ90 จํานวนบ้านที

ได้รับการซอ่มแซม 

แก้ไขปัญหาความ

ยากจนและประชาชน

มีทีอยู่อาศยัที

เหมาะสมมีคณุภาพ

ชีวิตทีดีขนึ 

ส่วนสวสัดิการ 

ฯ 

 



 

 
 

-105- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

2. โครงการสงเคราะห์ผู้

รายได้น้อยไร้ทีพงึ 

เพือช่วยเหลือรายได้น้อยไร้

ทีพงึ 

ในพืนทีทงั 11 หมู่บ้าน 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ90 จํานวนผู้

ได้รับการช่วยเหลือ 

ผู้ ด้อยโอกาสมี

คุณภาพชีวิตทีดีขึน 

ส่วนสวสัดิการ 

ฯ 

3. โครงการฝึกอบรมดูแล

ผู้สงูอายทีุบ้าน 

เพือให้การช่วยเหลือดูแล

ผู้สงูอาย ุ

อาสาสมคัรผู้ดแูล

ผู้สงูอายใุนตําบลเขือน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ๖0 จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

คุณภาพชีวิตของ

ผู้สงูอายดีุขึน 

ส่วนสวสัดิการ 

ฯ 

4. ค่าตอบแทนอาสาสมคัร 

ดูแลผู้สงูอายุทีบ้าน 

เพือให้การช่วยเหลือดูแล

ผู้สงูอาย ุ

ค่าตอบแทน จํานวน 5 

คน ๆละ600 บาท 

36,000 
 

36,000 
 

36,000 
 

36,000 
 

จํานวนผู้อาสาสมคัร คุณภาพชีวิตของ

ผู้สงูอายดีุขึน 

ส่วนสวสัดิการ 

ฯ 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี4. พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่สังคมร้รักสามัคคี เทดิทนสถาบันของชาติ เอืออาทรและสมานฉันท์ู ู ู  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถนิ 

๒. ยุทธศาสตร์ท ี๒  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภมปัิญญาท้องถนิ และการกีฬาู   

 ๒.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๕. โครงการอบรมห่วงใยใส่

ใจสภุาพ 

เพือให้ผู้สงูอายแุสดง

ศกัยภาพและภมูิปัญญา

ในพืนทีทงั11หมู่บ้าน 

จํานวน 200 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ90 จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

สงัคมตระหนกัเห็น

คุณค่าของผู้สงูอายทุี

ส่วนสวสัดิการ 

ฯ 



 

 
 

-106- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

ท้องถิน มีคณุภาพ 

รว

ม 

๕  โครงการ - - ๓๐๖,๐๐๐ ๓๐๖,๐๐๐ ๓๐๖,๐๐๐ ๓๐๖,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี4. พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่สังคมร้รักสามัคคี เทดิทนสถาบันของชาติ เอืออาทรและสมานฉันท์ู ู ู  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๒. ยุทธศาสตร์ท ี๒  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภมปัิญญาท้องถนิ และการกีฬาู  

 ๒.4 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทผ่ีานมา ตัวชีวัด ผลทคีาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน



 

 
 

-107- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

ที (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

(KPI) รับผิดชอบ

หลัก 

1 โครงการเบียยงัชีพ

ผู้สงูอาย ุ

ช่วยเหลือผู้สงูอาย ุ จดัสรรเบียยงัชีพให้แก่

ผู้สงูอายจุวน 774 คน  

6,043,200 
 

6,043,200 
 

6,043,200 
 

6,043,200 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ผู้สงูอายมีุสวสัดิการ

สามารถยงัชีพได้ตาม

อตัภาพ 

ส่วนสวสัดิการ 

ฯ 

2 โครงการเบียยงัชีพคน

พิการ 

ช่วยเหลือผู้ พิการ จดัสรรเบียยงัชีพให้แก่ผู้

พิการจํานวน 146 คน 

1,401,600 
 

1,401,600 
 

1,401,600 
 

1,401,600 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ผู้ พิการทีไมส่ามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้

สามารถยงัชีพได้ตาม

อตัภาพ 

ส่วนสวสัดิการ 

ฯ 

3 โครงการช่วยเหลือ 

ผู้ ป่วยโรคเอดส ์

ช่วยเหลือผู้ติดเชือเอดส์ 

ให้มีชีวิตทีดีขนึ   

จดัสรรเบียให้แก่ผู้ติดเชือ

เอดส์จํานวน  6  คน  

36,000 
 

36,000 
 

36,000 
 

36,000 
 

 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ผู้ติดเชือเอสด์ได้รับ

การช่วยเหลือ 

ส่วนสวสัดิการ 

ฯ 

รว

ม 

๓  โครงการ - - ๗,๔๘๐,๘๐๐ ๗,๔๘๐,๘๐๐ ๗,๔๘๐,๘๐๐ ๗,๔๘๐,๘๐๐ - - - 

 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี4. พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่สังคมร้รักสามัคคี เทดิทนสถาบันของู ู ู ชาติ เอืออาทรและสมานฉันท์ 



 

 
 

-108- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถนิ 

๓. ยุทธศาสตร์ท ี3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

 ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑. โครงการอบรมให้

ความรู้แก่อาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

เ พื อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน  

1 ครัง/ปี 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ ๙๐ จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

อาสาสมัครป้องกัน

ภั ย ฝ่ า ย พ ล เ รื อ น มี

ค ว า ม รู้ เ กี ย ว กั บ

กฎระเบียบ ข้อปฏิบติั 

หลกัการ 

สํานกังาน

ปลดั 

ป้องกนัฯ 

๒. โครงการอบรมป้องกนั

ภยัแก่ประชาชน 

 

เพือเพมิความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

จดักิจกรรมอบรม 

1 ครัง/ปี 

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ ๙๐ จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความ

ปลอดภยัมากขึน 

สํานกังาน

ปลดั 

ป้องกนัฯ 

๓. โครงการป้องกนัและลด

อบุตัิเหตบุนทางถนน 

เพือป้องกนัการเกิด

อบุตัิเหตใุนการใช้รถใช้ถนน 

การตงัจดุตรวจเวรยาม 

ช่วงเทศกาล 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ๙๐ จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ป้องกนัลดอบุตัิเหตุให้

ลดลง 

สํานกังาน

ปลดั 

ป้องกนัฯ 

๔. โครงการอาสาสมคัร

ป้องกนัไฟป่า 

อบรมให้มีความรู้และทกัษะ

ในการป้องกนัและระงบัไฟ

ป่า 

อปพร. ในตําบลเขือน 

จํานวน 40 คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ ๙๐ จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

มีความรู้และทกัษะใน

การป้องกนัและระงบั

ไฟป่า 

สํานกังาน

ปลดั 

ป้องกนัฯ 

๕. โครงการฝึกทบทวน

อาสาสมคัรตํารวจ

ชมุชน 

เพือให้การปฏิบตัิของ 

 อาสาสมคัรมีประสิทธิภาพ 

1 ครัง/ปี ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๕๐ จํานวน

ผู้ เข้าร่วมชมรม 

การดําเนินงานของ 

อาสาสมคัรมี

ประสิทธิภาพมาก

สํานกังาน

ปลดั 

ป้องกนัฯ 



 

 
 

-109- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

ยงิขนึ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี4. พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่สังคมร้รักสามัคคี เทดิทนสถาบันของชาติ เอืออาทรและสมานฉันท์ู ู ู  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถนิ 

๓. ยุทธศาสตร์ท ี3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

 ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๖. โครงการหมู่บ้าน

มวลชนสมัพนัธ์ป้องกนั

อาชญากรรมยาเสพติด 

เพือเพมิความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สินของ 

จดักิจกรรมอบรม 

1 ครัง/ปี 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๕๐ จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความ

ปลอดภยัมากขึน 

สํานกังาน

ปลดั 

ป้องกนัฯ 

๗. โครงการครูตํารวจแดร์ เพือให้เยาวชนมี

ประสิทธิภาพในการเข้าร่วม

กิจกรรม 

จดักิจกรรมอบรม 

1 ครัง/ปี 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๕๐ จํานวน

ผู้ เข้าร่วมชมรม 

เยาวชนห่างไกล

ยาเสพติด 

สํานกังาน

ปลดั 

ป้องกนัฯ 

๘. โครงการเยาวชน

สมัพนัธ์ 

เพือช่วยรณรงค์ในเรือง

ยาเสพติดให้กบัเยาวชนรับรู้ 

จดักิจกรรมอบรม 

1 ครัง/ปี 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๕๐ จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

เยาวชนได้รู้เรืองและ 

ป้องกนัแก้ไขยา

ปัญหาเสพติด 

สํานกังาน

ปลดั 

ป้องกนัฯ 



 

 
 

-110- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๙. โครงการรณรงค์ป้องกนั

ยาเสพติด 

 

เพือช่วยรณรงค์ในเรือง

ยาเสพติดให้กบัประชานชน

รับรู้ 

จดักิจกรรมอบรม 

1 ครัง/ปี 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๙๐ จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้รู้เรือง

และป้องกนัแก้ไขยา

ปัญหาเสพติด 

สํานกังาน

ปลดั 

ป้องกนัฯ 

๑๐. โครงการติดตงักระจก

บริเวณสามแยกต่างๆ

ภายในหมู่บ้านหมู่ที๓ 

เพือเพมิความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

กระจกนนูภายในหมู่บ้าน - - - 100,000 
 

จํานวนอปุกรณ์ทีจดัซอื ประชาชนมีความ

ปลอดภยัมากขึน 

สํานกังาน

ปลดั 

ป้องกนัฯ 

๒ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี4. พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่สังคมร้รักสามัคคี เทดิทนสถาบันของชาติ เอืออาทรและสมานฉันท์ู ู ู  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถนิ 

๓. ยุทธศาสตร์ท ี3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

 ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑๑. โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม

ลูก เสื อ ชาวบ้ าน เ พื อ

ป้องกนัและปราบปราม

ปัญหายาเสพติด                                                                     

เพือให้การปฎิบตัิสอดคล้อง

กบันโยบายและแผน

ยทุธศาสตร์การพฒันา   

ประชาชนในตําบล 10,000 
 

- - - ร้อยละ ๙๐ จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

เ พื อ ป้ อ ง กั น แ ล ะ

ปราบปร ามปัญห า

ยาเสพติดในตําบล 

สํานกังาน

ปลดั 

ป้องกนัฯ 

 



 

 
 

-111- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

กิจการลกูเสือจงัหวดั

มหาสารคาม 

๑๒. โครงการติดตงักล้อง

วงจรปิดและกระจกนนู

ภายในหมู่บ้านหมู่ที๖ 

เพือเพมิความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

กล้องวงจรปิดภายใน

หมู่บ้าน 

100,000 
 

- - - จํานวนอปุกรณ์ทีจดัซอื ประชาชนมีความ

ปลอดภยัมากขึน 

สํานกังาน

ปลดั 

ป้องกนัฯ 

…. 
๑๓. โครงการขอไฟปอ้งกนั

อบุตัิเหตไุฟกระพริบใน

หมู่บ้าน หมู่ที7 

เพือป้องกนัเกิดอบุตัิเหตุใน

การใช้รถใช้ถนน 

ไฟกระพริบในหมูบ้่าน  

หมู่ที7 

- 50,000 - - จํานวนอปุกรณ์ทีจดัซอื ประชาชนมีความ

ปลอดภยัมากขึน 

ป้องกนัฯ 

๓ 

๑๔. โครงการติดตงักล้อง

วงจรปิดสามแยกหน้า

ร้านออมการเกษตรและ

หน้าร.ร.เขือนหมู่ที๗ 

เพือเพมิความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

กล้องวงจรปิดภายใน

หมู่บ้าน 

- - 100,000 
 

- จํานวนอปุกรณ์ทีจดัซอื ประชาชนมีความ

ปลอดภยัมากขึน 

สํานกังาน

ปลดั 

ป้องกนัฯ 

๔ 

รว

ม 

๑๐  โครงการ - - ๔๒๕,๐๐๐ ๓๖๕,๐๐๐ ๔๑๕,๐๐๐ ๔๑๕,๐๐๐ - - - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี4. พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่สังคมร้รักสามัคคี เทดิทนสถาบันของชาติ เอืออาทรและสมานฉันท์ู ู ู  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถนิ 

๓. ยุทธศาสตร์ท ี3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

 ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทผ่ีานมา ตัวชีวัด ผลทคีาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน



 

 
 

-112- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

ที (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

(KPI) รับผิดชอบ

หลัก 

๑. โครงการจัดประชุม/เวที

ประชาคมหมู่บ้าน/

ตําบล 

เพือส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในภารกิจ

ของ อบต. 

จดัประชาคมเพือจดัทํา

แผนพฒันาสปีี ทงั 11  

หมู่บ้านปี 1  ครัง 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ร้อยละ ๙๐ จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

การทํางานของ อบต. 

สอดคล้องกบัความ

ต้องการของ

ประชาชน 

สํานกังาน

ปลดั 

๒. โครงการจัดกจิกรรมวนั

สตรีสากล 

 

ส่งเสริมในด้านการพัฒนา

ชมุชนให้เข้มแข็ง 

จํานวน 1 ครัง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ ๙๐ จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

แสดงถึงศกัยภาพของ

สตรีในการทํางานเพือ

สงัคม 

ส่วนสวสัดิการ 

ฯ 

๓. โครงการ อบต. พบ

ประชาชน 

เพือให้บริการแก่ประชาชน 

 

บริการในด้านต่าง ๆ ตาม

ภารกิจของ อบต. 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ ๙๐ จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนเข้าถงึการ

บริการได้อย่างรวดเร็ว

และทวัถงึ 

สํานกังาน

ปลดั 

๔. โครงการก่อสร้างสถานที

อ่านหนังสือพิมพ์ประจํา

หมู่บ้านหมู่ที11 

เพือให้บริการแก่ประชาชน 

ได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ

ภายในหมู่บ้านหมู่ที๑1 

ศาลาประชาคม 

หมู่ที11 

๕๐,๐๐๐     

 

- - - จํานวนอปุกรณ์ทีจดัซอื ประชาชนได้รับข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ ภายใน

หมู่บ้านที11 

สํานกังาน

ปลดั 

1 

 

 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 



 

 
 

-113- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี4. พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่สังคมร้รักสามัคคี เทดิทนสถาบันของชาติ เอืออาทรและสมู ู ู านฉันท์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถนิ 

๓. ยุทธศาสตร์ท ี3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

 ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๕. โ ค ร งกา ร เส ริ ม ส ร้า ง

ความเข็มแข็งของชมุชน                            

เพือจดักจิกรรมสร้างความรู้

รักสามคัคีของประชาชนใน

ชมุชน การพิทกัษ์รักษาไว้

ซงึชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในตําบล ๑๕,๐๐๐    

 

- - - ร้อยละ ๙๐ จํานวน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ประชารู้รักสามัคคีของ

ประชาชนในชุมชน การ

พิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติ 

ศาสนาพระมหากษัตริย์

สํานกังาน

ปลดั 

๖. โ ครงก ารจัด ซื อ ทีดิ น

สาธารณ ะประโ ยช น์

ภายในหมบู้านที11 

เพือให้บ้านเขือนหมู่ที11มี

สถานทีส่วนกลาง 

สถานทีส่วนกลาง ๓๐๐,๐๐๐    

 

- - - จํานวนอปุกรณ์ทีจดัซอื ป ร ะ ช า น ห มู่ ที 11มี

สถานทีส่วนกลาง 

กองช่าง 

4 
 

รว

ม 

๖  โครงการ - - ๔๒๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

-114- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้หน้าบ้านยายหนู

เกียง ถงึ เขต ต.ยาง

น้อย  

หมู่ที 2 

เพือแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตุ

บนท้องถนนในช่วงเวลา

กลางคืน 

ตามแบบแปลนมาตรฐาน 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

300,000 - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทวัถึง 

กองช่าง 

1 

๒. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้หน้าบ้านยายหนู

เกียง ถงึ เขต ต.ยาง

น้อย 

 หมู่ที 2 

เพือแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตุ

บนท้องถนนในช่วงเวลา

กลางคืน 

ตามแบบแปลนมาตรฐาน 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

- ๑00,000 - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทวัถึง 

กองช่าง 

๔ 

๓. โครงการขยายไฟฟ้า

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที4 

เพือแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตุ

บนท้องถนนในช่วงเวลา

กลางคืน 

ตามแบบแปลนมาตรฐาน 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

- 100,000 - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทวัถึง 

กองช่าง 

1 



 

 
 

-115- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๔. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้จากทีนาย

ประดิษฐ์ ชอบธรรมถงึที

นายประมวล หมู่ที5 

เพือแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตุ

บนท้องถนนในช่วงเวลา

กลางคืน 

ตามแบบแปลนมาตรฐาน 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

- 100,000 - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทวัถึง 

กองช่าง 

1 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๕. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้จากบ้านนายสง

กราน ดวงจําปา ถึง

บ้านนายมนูญ ไชย

มาตย์ หมูที่5 

เพือแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตุ

บนท้องถนนในช่วงเวลา

กลางคืน 

ตามแบบแปลนมาตรฐาน 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

- 100,000 - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทวัถึง 

กองช่าง 

๔ 

๖. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้บ้านนายชวด 

เพือแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตุ

บนท้องถนนในช่วงเวลา

ตามแบบแปลนมาตรฐาน 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

100,000 - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทวัถึง 

กองช่าง 

๓ 



 

 
 

-116- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

บุตรศรีจนัทร์ ถึงวดัสุนท

ราม หมู่ที6 

กลางคืน พอใจ 

๗. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้บ้านนายสมาน 

วุฒิศิลป์ถึงนานายหนู 

หมู่ที6 

เพือแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตุ

บนท้องถนนในช่วงเวลา

กลางคืน 

ตามแบบแปลนมาตรฐาน 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

- - 100,000 - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทวัถึง 

กองช่าง 

๓ 

๘. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้เพือการเกษตร 

หมู่ที7 

เพือแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตุ

บนท้องถนนในช่วงเวลา

กลางคืน 

ตามแบบแปลนมาตรฐาน 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

๑00,000 - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทวัถึง 

กองช่าง 

1 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 



 

 
 

-117- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๙. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้จากบ้านพ่อเชย 

แสนศิละถงึบ้านพอ่สวั 

ศรีหาคํา หมู่ที7 

เพือแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตุ

บนท้องถนนในช่วงเวลา

กลางคืน 

ตามแบบแปลนมาตรฐาน 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

- - - ๑00,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทวัถึง 

กองช่าง 

๔ 

๑๐. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้เพือเกษตรจาก

บ้านนายแดง ดงจําปา

ถงึ สวนนางบนั ศรีวง

แก้ว  

หมู่ที9 

เพือแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตุ

บนท้องถนนในช่วงเวลา

กลางคืน 

ตามแบบแปลน 

มาตรฐาน 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

- 100,000 - 
 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทวัถึง 

กองช่าง 

๓ 

๑๑. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้บ้านนายวฒิุชยั 

สนธิละ ถงึบ้านนาง

ราตร พรรษาหมู่ที10 

เพือแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตุ

บนท้องถนนในช่วงเวลา

กลางคืน 

ตามแบบแปลน 

มาตรฐาน 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

100,000 - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทวัถึง 

กองช่าง 

๒ 

๑๒. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้จากบ้านนาง

พรรณี โชติชยั ถงึ บ้าน

นายเสวียน สนธิละ หมู่

ท ี10 

เพือแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตุ

บนท้องถนนในช่วงเวลา

กลางคืน 

ตามแบบแปลน 

มาตรฐาน 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

100,000 - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทวัถึง 

กองช่าง 

๓ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 



 

 
 

-118- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑๓. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้จากสวนนางบู้ 

วรรณมูล ถงึเขตติดต่อ 

ต.นาทอง หมู่ท ี10  

(ประมาณ 3 กม.) 

เพือแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตุ

บนท้องถนนในช่วงเวลา

กลางคืน 

ตามแบบแปลน 

มาตรฐาน 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

- 100,000 - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทวัถึง 

กองช่าง 

๓ 

๑๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ภายในหมู่บ้าน บ้าน

เขือน 

หมู่ที ๘ 

 

เพือแก้ไขปัญหาอบุตัิเหตุ

บนท้องถนนในช่วงเวลา

กลางคืน 

ตามแบบแปลน 

มาตรฐาน 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

1๘0,000 - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทวัถึง 

กองช่าง 

๑ 

รว

ม 

๑๔  โครงการ - - ๘๘๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 



 

 
 

-119- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการถนนดินสายที

นานายหมนื โชติชยั-นา

นายชยัศิลป์ หมู่ที1 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ อบต. ๑๐๐,๐๐๐ - - 
 
 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

3 

2. โครงการก่อสร้างถนนค

สล.สายรอบบ้านเขต

คลองระบายนํา  

หมู่ที1 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 
 

ตามแบบ อบต. - 
 
 

300,000 
 
 
 

- 
 
 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

3 

3. โครงการถนนคอนครีต

เสริมเหลก็จากนานาย

ชยัศิลป์ถงึคลอง

ชลประทาน หมู่ที1 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 
 

ตามแบบ อบต. - 
 
 

- 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๒ 



 

 
 

-120- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

4. โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.จากบ้านนาย

สราวชุ ขันถมถงึบ้าน

นางบุญญาพร โบขนุ

ทด หมู่ที 2 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 
 

ตามแบบ อบต. 150,000 -  
 

- -  ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๓ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๕. โครงการขยายไหล่ทาง

จากบ้านนางปฑิตา 

บุระคํา ถึงบ้านนายสวุนั

ที พรมศาสตร์ หมู่ที 2  

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 
 

ตามแบบ อบต. - ๕๐,๐๐๐ - 
 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๑ 

๖. โครงการขยายไหล่ทาง

จากบ้านนายวารี ถึง

บ้านนางออ่นตา ดวงทา

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 
 

ตามแบบ อบต. - ๑๐๐,๐๐๐ - 
 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๒ 



 

 
 

-121- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

ทอน หมู่ที 2  

๗. โครงการก่อสร้างขยาย

ไหล่ทางวางท่อจาก

บ้านนายกอง สอน

ศาลาถึงบ้านนายสบุนั 

รัตใส 

หมู่ที2 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 
 

ตามแบบ อบต. - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

- 
 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๓ 

๘. โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.จากนางจนัทะ

สงเคราะห์ถงึทีของนาย

ประเพียร สโุพโฮง  

หมู่ที 2 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 
 

ตามแบบ อบต. - - 
 

๑๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 



 

 
 

-122- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๙. โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.จากถนนสาย

โกสมุพสิยั-เชียงยืนถงึ

บ้านนางชญาพฒัน์ 

ไชยโชค 

หมู่ที 2 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 
 

ตามแบบ อบต. - - 
 

- ๒๕๐,๐๐

๐ 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๓ 

๑๐. โครงการก่อสร้าง(คสล.)

จากหนองไข่เน่าถึง

คลองชลประทานหมู่ที 

3 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 
 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

100,000 
 
 
 

- 
 

- - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๒ 

๑๑. โครงการก่อสร้างถนน

(คสล.)จากหน้าวดัสนุ

ธาราม ถึงศาลา

กลางบ้าน หมู่ที3 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

- 200,000 
 

- - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๑ 

๑๒. โครงการปรับปรุงถนน

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 4 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

100,000 
 

- - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๓ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 



 

 
 

-123- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑๓. โครงการก่อสร้าง(คสล.)

จากบ้านนางสมร อนั

วารี ถึงคลอง

ชลประทาน  หมู่ที5 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

- 200,000 
 

- - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๒ 

๑๔. โครงการก่อสร้าง(คสล.)

จากวดัถงึทีนานาย

เสถียร แสนจําลา  

หมู่ที5 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

- - 
 

๓00,000 

 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๑ 

๑๕. โครงการขยายไหล่ทาง

จากถนนลาดยางจาก

ถงึศูนย์สาธิต๒ฝังข้าง

ทางพร้อมท่อระบายนํา  

หมู่ที๕ 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

- - 
 

- 200,000 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๑ 

๑๖. โครงการถนน(คสล.)

จากนานายสมควร ศรี

จนัตะ ถงึนานางหน ูหมู่

ท6ี 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 
 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

150,000 
 
 

- 
 
 

- - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๑ 



 

 
 

-124- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑๗. โครงการซ้อมแซม่ถนน 

คสล.ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที ๖ 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนสง่

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- 100,000 
 

- - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๑ 

๑๘. โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ซอยบ้านนางสนิท 

มาตโสภาหมูที่ ๖ 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- - 100,000 
 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๑ 

๑๙. โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.นานายเสริมศกัดิ 

ศรีภพูนันาหมู่ที ๖ 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- - ๒00,000 

 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๒ 



 

 
 

-125- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๒๐. โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.บ้านนายวงนะ 

กางศรีพวง มยัถงึวดัสนุ

ทาราม หมู่ที ๖ 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

๑๕0,000 

 

- - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๒ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๑. โครงการก่อสร้างถนน

(คสล.)จากบ้านนายเชย

ถงึบ้านนายสวั ศรีหาคํา 

หมู่ที7 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

80,000 - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๓ 

๒๒. โครงการก่อสร้างลาน

ตากข้าว  หมู่ที๗ 

เพือประชาชนมีทีลานตาก

ข้าว 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

- - - ๒00,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวกในการในการ

เก็บเกียวผลผลติ 

กองช่าง 

๒ 



 

 
 

-126- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๒๓. โครงการก่อสร้างถนน

(คสล.)จากบ้านนายสคุ

รีพถงึบ้านนางมะลิวลัย์ 

หมู่ที๘ 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- 
 

100,000 - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๑ 

๒๔. โครงการก่อสร้างถนน

(คสล.)จากนานาง

อารมณ์นานายหดั สุ่ม

มาตย์ หมูที่ ๘ 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- 
 

๓00,000 - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๓ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕. โครงการก่อสร้างลาน

ตากข้าวบริเวณทีศาลา

ประชาคมบ้านเขือน

เพือประชาชนมีทีลานตาก

ข้าว 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

- - - 200,000 
 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ประชาชนมีความ

สะดวกในการในการ

เก็บเกียวผลผลติ 

กองช่าง 

๒ 



 

 
 

-127- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

เหนือ หมู่ที๘ 

๒๖. โครงการก่อสร้างถนน

ดินจากส่วนนาง

สมบูรณ์ สีวงแก้ว ถงึ

สวนนางปินอนงค์ 

สิมลา  หมู่ที 9 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 
 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

100,000 
 
 
 

- 
 

- - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที ๙ 

กองช่าง 

๒ 

 

๒๗. โครงการก่อสร้างถนน

ดินจากบ้านนายสุรรณ 

อนัทะนิล ถงึนานาย

สมคัร แสงตนัชยั หมู่ที9 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 
 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

200,000 
 
 

- - 
 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที ๙ 

กองช่าง 

๓ 

 

๒๘. โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซม ถนนโดยการ

ลงหินคลกุจากนานาย

สมยั วิพมิพส์ทุธิ หมู่ที9 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

200,000 
 

- - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

…. 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  



 

 
 

-128- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๙. โครงการก่อสร้างถนน

(คสล.)จากศพด.บ้าน

โนนตุ่นถึงบ้านนายบญุ

เพง็ บรุะคํา  หมู่ที9 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

- 200,000 
 

- - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๒ 

๓๐. โครงการก่อสร้างถนน

(คสล.)จากสวนนาง

มาลยั โคตรวงษ์ทอง ถึง

นานายบุญถม สอน

ศาลา หมู่ที๙ 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

- - - 100,000 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๒ 

             

๓๑. 

โครงการก่อสร้างถนน

(คสล.)บ้านนายวุฒิชยั 

สนธิละ ถงึบ้านนาง

ราตรี พรรษา หมู่ที10 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

100,000 
 

- - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๑ 

๓๒. โครงการก่อสร้างถนน

(คสล.)จากบ้านนาง

สําราญ ถงึนาย

ประสาท จนัโสดา หมู่ที

๑๐ 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

- 
 

- ๕0,000 

 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๒ 

 



 

 
 

-129- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๓๓. โครงการก่อสร้างถนน

(คสล.)จากบ้านนาง

พรรณีถงึทีนานาย

เสวียน สนธิละ หมู่ที 

๑๐ 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

- 
 

- - 100,000 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๑ 

๓๔. โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางรอบ

หมู่บ้าน หมู่ที11 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

300,000 - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๓ 

๓๕. โครงการซ่อมแซมถนน

(คสล.)ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที11 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

- 100,000 
 

- - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๑ 

๓๖. โครงการก่อสร้างถนน

(คสล.)จากถนนสาย

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

- - ๓00,000 

 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๑ 



 

 
 

-130- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

เชียงยืน-โกสมุพิสยัถงึที

นา ร.ต.ท.ชยัศิลป์ 

รัตนวงษา  

หมู่ที11 

พอใจ 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๓๗. โครงการก่อสร้างถนน

(คสล.)จากนานางยพุนิ 

จนัทะเขียนถึงทีนา 

ร.ต.ท.ชยัศิลป์ 

รัตนวงษา หมู่ที11 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

- - - ๒00,000 

 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๑ 

๓๘. โครงการวางท่อระบาย

นาํ คสล.นายสนัติ แสน

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 

100,000 
 

- - 
 
 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

กองช่าง 

2 



 

 
 

-131- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

บุรีถงึบ้านนายสวาท กง

เพชร หมู่ที 2 

พอใจ ภายในหมู่บ้านหมู่ที 2 

 

 

๓๙. โครงการวางท่อระบาย

นาํ นายอทุยั บรุะคําถึ

บ้านถนนสายเชียงยืน - 

โกสมุพสิยั หมู่ที 2 

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 

- 
 

- ๒00,000 

 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 2 

 

กองช่าง 

๑ 

 

๔๐. โครงการวางท่อระบาย

นาํ อาจารย์ประเทือง

แก้วหานามถงึบ้านนาย

เกียงศกัดิ แสนมาตร 

 หมู่ที 2 

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 

- 
 

- ๒00,000 

 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 2 

 

กองช่าง 

๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๔๑. โครงการวางท่อระบาย

นาํ จากบ้านนายสมควร

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 

- 
 

- - ๒50,000 

 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

กองช่าง 

๑ 



 

 
 

-132- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

ศรีจนัตะ ถงึอนามยั  

หมู่ที 2 

พอใจ ภายในหมู่บ้านหมู่ที 2 

 

 

๔๒. โครงการวางท่อระบาย

นาํ จากนายออ่นศรี จั

ทะเขียนถงึบ้านนาย

คณิต เพชรก้อน หมู่ที 2 

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 

- - - 
 
 

๒๐๐,๐๐

๐ 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 2 

 

กองช่าง 

2 
 

๔๓. โครงการวางท่อระบาย

นาํ(คสล.)จากบ้านนาย

ชยัยา แสนจําปาถึง

บ้านนายเหลียม จนัทสุ

ระ หมู่ที 3 

เพือให้ระบบการระบายนํา 

ทีมีประสิทธิภาพ 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

50,000 
 
 

- 
 

- - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๓ 

 

กองช่าง 

๑ 

 

๔๔. โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายนําจากบ้านนา

ประดิษฐ์ ศรีภมูนัถงึ

คลองชลประทาน   

หมู่ที3 

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 

๒๐๐,๐๐๐ - - 
 
 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๓ 

กองช่าง 

2 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 



 

 
 

-133- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๔๕. โครงการวางท่อระบาย

นาํ(คสล.)จากบ้านนาย

สอนถึงบ้านนายหดั 

สมศรี หมู่ที4 

เพือให้มีระบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ  

   อบต.เขือน 

100,000 - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๔ 

กองช่าง 

๑ 

 

๔๖. โครงการวางท่อระบาย

นาํขนาด๑๐๐x๑๐๐

จากโรงสีนางจา สนธิละ

ถงึคลองชลประทานหมู่

ท4ี 

เพือให้มีระบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ  

   อบต.เขือน 

- - ๓00,000 - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๔ 

กองช่าง 

๒ 

 

๔๗. โครงการก่อสร้างท่อ

ระบายนําจากวดัทรา

คําถึงคลองชลประทาน 

หมู่ที 5 

เพือให้มีระบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 

100,000 - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๕ 

กองช่าง 

๑ 

 

๔๘. โครงการก่อสร้างร่อง

ระบายนําจากบ้านนา

บุญมา แสงตนัชยัถงึ 

บ้านนายมาย สีลาย  

หมู่ที 5 

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 

๓๐๐,๐๐๐ - - 
 
 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๕ 

กองช่าง 

2 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 



 

 
 

-134- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๔๙. โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายนําจากนายกําจดั

ไกยวตัร ถึงบ้านนาย

สมใจ ดงอาราม หมู่ที5 

เพือให้มีระบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. - 150,000 - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๕ 

กองช่าง 

๓ 

 

๕๐. โครงการวางท่อระบาย

นาํจากบ้านนายหดั อิ

ยมิถึงบ้านนางประนอม 

คําเสน หมู่ที5 

เพือให้มีระบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. - - ๓๐0,000 - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๕ 

กองช่าง 

๓ 

 

๕๑. โครงการวางท่อระบาย

นาํจากบ้านนายจนัทร์

หว่านหอมถึงบ้านนาง

นชุ แสนจําลา๒ฝังข้าง

ทาง หมู่ที๕ 

เพือให้มีระบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. - - - ๑๐0,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๕ 

กองช่าง 

๒ 

 



 

 
 

-135- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๕๒. โครงการวางท่อระบาย

นาํจากบ้านนางฝา้ย

แฝงสาเคนถงึศนูย์

สาธิต  

หมู่ที๕ 

เพือให้มีระบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. - - - 150,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๕ 

กองช่าง 

๓ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๕๓. โครงการวางท่อระบาย

นาํขยายไหล่ทางจา

บ้านนางฉตัรียา ศรีจนั

ตะถงึศนูย์สาธิต หมู่ที๖ 

เพือให้มีระบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. - 150,000 - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๕ 

กองช่าง 

๓ 

 

๕๔. โครงการก่อสร้างร่อง

ระบายนําจากบ้านนา

ดาวเรืองถึงบ้านนางผม

หอม อตัเสน หมู่ที ๖ 

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 

- - - 
 
 

๒๐๐,๐๐๐   

 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๖ 

กองช่าง 

๑ 

 



 

 
 

-136- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๕๕. โครงการก่อสร้างท่อ

ระบายนํา(คสล.)จาก

หนองไข่เน่าถงึศาลา

กลางบ้าน หมู่ที 7 

เพือให้มีระบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. ๑๕๐,๐๐๐   

 

     - 
 

- - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๗ 

กองช่าง 

๒ 

 

๕๖. โครงการางท่อระบายนํ

ถงึบ้านนายสวั ศรีหาคํา  

หมู่ที7 

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 

- 150,000 - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมูที่ 

๗ 

กองช่าง 

๒ 

 

๕๗. โครงการางท่อระบายนํ

หมู่๖ถงึหมู่๓  หมู่ที7 

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 

- - ๓๐๐,๐๐๐   

 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๗ 

กองช่าง 

๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 



 

 
 

-137- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๕๘. โครงการวางท่อระบาย

นาํจากบ้านนายประยู

ถงึสวนนายสะอ้าน  

หมู่ที 8 

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 
 

150,000 
 
 

- - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๘ 

กองช่าง 

๓ 

 

๕๙. โครงการก่อสร้างร่อง

ระบายนําจากบ้านพ่

อนิทร์ถงึบ้านนางละมยั

วลัย์ หมู่ที ๘ 

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 
 

- 
 

1๐0,000 

 
 

- - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๘ 

กองช่าง 

๒ 

 

๖๐. โครงการวางท่อระบาย

นาํ(คสล.)จากศาลา

เอนกประสงค์ถึงคลอง

ส่งนํา หมู่ที๘ 

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 
 

- 
 

- 1๐0,000 

 
 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๘ 

กองช่าง 

๑ 

 

๖๑. โครงการวางท่อระบาย

นาํจากหน้าลานมนัถึ

คลองชลประทาน  

หมู่ที๘ 

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 
 

- 
 

- 1๐0,000 

 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนทีภายในหมูบ้่าน 

หมู่ที ๘ 

กองช่าง 

๒ 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชงิสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  



 

 
 

-138- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๖๒. โครงการวางท่อระบาย

นาํจากบ้านนายนาย

ศรีวิสทุธิ ถงึบ้านนาย

ถนอม แสนบรีุ หมู่ที๘ 

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 
 

- 
 

- 1๐0,000 

 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๘ 

กองช่าง 

๓ 

 

๖๓. โครงการวางท่อระบาย

นาํ๒ข้างทางจากบ้าน

นางด้วง วรรณมลู ถงึ

บ้านนางเลา ศรีไตร

เฮือง หมู่ที๘ 

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 
 

- 
 

- - ๘0,000 

 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๘ 

กองช่าง 

๓ 

 

๖๔. โครงการวางท่อระบาย

นาํจาก้านนางสี วพิิมพ

สทุธิ ถึงบ้าน 

นายวีระชัย ดวงลิดี  

หมู่ที9 

เพือให้มีระบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

200,000 
 

- - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๙ 

กองช่าง 

๑ 

 

๖๕. โครงการก่อสร้างร่อง

ระบายนําจากทีนานา

เสริม หีบแก้ว ถงึนานาย

เสวียน สนธิละ หมู่ที 10 

เพือให้มีระบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- 100,000 
 

- - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที ๑๐

กองช่าง 

๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



 

 
 

-139- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๖๖. โครงการวางท่อระบาย

นาํพร้อมบอ่พกัจากบ้า

นายประจวบ ดีวงค์ถึง

บ้านนางพรรณี โชติชยั 

หมู่ที๑๐ 

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 
 

- 
 

- ๒00,000 

 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที ๑๐

กองช่าง 

๑ 

 

๖๗. โครงการก่อสร้างท่อ

ระบายนําพร้อมบอ่พั

จากบ้านนางพรรณีถงึ

คลองชลประทานหมู่ที

๑๐ 

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 
 

- 
 

- - 100,000 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที ๑๐

กองช่าง 

๒ 

 

๖๘. โครงการก่อสร้างถนน

ลกุรังจากนานายชยั

ศิลป์ ถงึ นานางนวล

จนัทร์  วงศ์ละคร หมูที่1 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- 100,000 
 

- - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทางกา

คมนาคมและขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร 

 

กองช่าง 

1 



 

 
 

-140- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๖๙. โครงการก่อสร้างถนน

ลกุรังจากนานายชยั

ศิลป์ ถงึ นานายสําราญ  

วงศ์ละคร หมู่ที1 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- 100,000 
 

- - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทางกา

คมนาคมและขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร 

 
 

กองช่าง 

๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๗๐. โครงการถนนลุกรัง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที1 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- - 100,000 
 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทางกา

คมนาคมและขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร 

 

กองช่าง 

๑ 

๗๑. โครงการปรับปรุงหิน

คลกุเพือการเกษตร  

หมู่ที๔ 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- - - ๒00,000 

 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทางกา

คมนาคมและขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร 

 

กองช่าง 

๑ 



 

 
 

-141- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๗๒. โครงการก่อสร้างถนน

ลกุรังจากทีนายดํารงศ์ 

สารศาสตร์บญัชาถึงที

นายสมชาย คชเสโร หมู่

ท ี5 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตร 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

100,000 
 
 
 

- 
 

- 
 

 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทางกา

คมนาคมและขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร 

 

กองช่าง 

๓ 

๗๓. โครงการก่อสร้างถนน

ลกุรังจากนานายพทิกัษ์ 

แสงตนัชัย ถึง คลอง

ชลประทาน หมู่ที๕ 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- - 100,000 
 
 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทางกา

คมนาคมและขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร 

 

กองช่าง 

๒ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๗๔. โครงการก่อสร้างถนน

ลกุรังชอยข้างบ้านนาย

สนิท มาตโสภา หมู่ที ๖ 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

100,000 - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทางกา

คมนาคมและขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร 

กองช่าง 

๒ 



 

 
 

-142- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

สะดวกรวดเร็ว  

๗๕. โครงการก่อสร้างถนน

หินคลกุจากสะพาน

คลองนําถึงโคกสนาม 

 หมู่ที ๗ 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- - - 100,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทางกา

คมนาคมและขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร 

 

กองช่าง 

๑ 

๗๖. โครงการก่อสร้างถนน

หินคลกุจากนานาย

พิทกัษ์ แสนตนัชยัถึง

เขตหมู่ท๕ี      หมู่ที ๗ 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- - - ๒00,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทางกา

คมนาคมและขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร 

 

กองช่าง 

๓ 

๗๗. โครงการก่อสร้างถนน

ย่องร่องพนูดินพร้อม

วางท่อภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที ๘ 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทางกา

คมนาคมและขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร 

 

กองช่าง 

๑ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 



 

 
 

-143- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๗๘. โครงการก่อสร้างถนน

ลกุรังจากนานางทอง

จนัทร์ถงึนานาง

สงกรานต์  

หมู่ที 8 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทางกา

คมนาคมและขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร 

 

กองช่าง 

๒ 

๗๙. โครงการถนนดินพร้อม

ลกุรังจากสวนนายสาย

ใจ วิพมิพ์สทุธิถงึบ้าน

นายพทุธ ถาเหลา  

หมู่ที๙ 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- - ๑๐๐,๐๐

๐ 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทางกา

คมนาคมและขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร 

 

กองช่าง 

๑ 

๘๐. โครงการถนนดินจาก

บ้านนายเสถียร สนธิระ 

ถงึคลองชลประทาน  

หมู่ที๙ 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทางกา

คมนาคมและขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร 

 

กองช่าง 

๒ 

๘๑. โครงการวางหินคลกุ

ถนนเพือการเกษตรจาก

นานายสูญถงึนานางสุ

นิสา ศรีรินทร์ หมู่ที๙ 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทางกา

คมนาคมและขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร 

 

กองช่าง 

๓ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 



 

 
 

-144- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๘๒. โครงการก่อสร้างวางหิน

คลกุถนนเพือ

การเกษตรจากนานาง

โนรี กาวไธสง ถงึนานาง

สมพร สิมลา หมู่ที ๙ 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ 

ราษฎรมีเส้นทางกา

คมนาคมและขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร 

 
 

กองช่าง 

๓ 

๘๓. โครงการก่อสร้างถนน

(คสล.)จากบ้านนางวนั

ทอง เดชศิริ- ทีนานาย

นิคม วงษาวตัร 

หมู่ที๑๑ 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

๒00,000 

 
 

- - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

กองช่าง 

... 

๘๔. โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายนํา(คสล.)จาก

บ้านนายนิคม วงษาวตัร- 

 นางบู้ แพนศรี  หมู่ที๑๑ 

เพือให้มรีะบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต. 

 
 

100,000 
 
 

- - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที ๑๑

กองช่าง 

… 



 

 
 

-145- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๘๕. โครงการขดุสระนําเพื

การประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที๔ 

เพือให้ประชาชนได้มีนํา

อปุโภค-บริโภค 

สระนํา๑บ่อ - - - ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ 

ประชาชนมีชีวิตทีดี

ขนึ 

กองช่าง 

๓ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๘๖. โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซมถนน โดยการลง

หินลกูรัง ภายในหมู่บ้าน  

หมู่ที11 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

๓0,000 - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

กองช่าง 

…. 

๘๗. โครงการแก้ปัญหาภยั

แล้ง หมู่ท1ี 

เพือแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนนาํสําหรับอปุโภคแล

บริโภค 

จดัซือถงัเก็บนํา 

 

๑๐0,000 

 

- - - จํานวนอปุกรณ์ทีจดัซอื ประชาชนมีนําประป

ใช้ในการอปุโภค

บริโภคอย่างพอเพียง

และสะอาด 

ป้องกนัฯ 

สํานกัปลดั 

๔ 

๘๘. โครงการขยายประปา

จากสะพานบ้านเขือน

เพือแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนนาํสําหรับอปุโภคแล

ขยายประปาหมูที่ 7 - 200,000 
 

- - จํานวนอปุกรณ์ทีจดัซอื ประชาชนมีนําประป

ใช้ในการอปุโภค

กองช่าง 

๑ 



 

 
 

-146- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

ถงึเขตติดต่อหมู่ที5   

หมู่ที7 

บริโภค บริโภคอย่างพอเพียง

และสะอาด 

๘๙. โครงการแก้ปัญหาภยั

แล้ง หมู่ท๑ี๐ 

เพือแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนนาํสําหรับอปุโภคแล

บริโภค 

จดัซือถงัเก็บนํา 

 

- - - ๑๐0,000 

 

จํานวนอปุกรณ์ทีจดัซอื ประชาชนมีนําประป

ใช้ในการอปุโภค

บริโภคอย่างพอเพียง 

ป้องกนัฯ 

สํานกัปลดั 

๓ 

๙๐. โครงการลงหินคลกุจาก

นานางอมึ บุตรศรีจนัทร์

ถงึโนนหนองววั หมู่ที 4 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- ๒00,000 

 

- - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทางกา

คมนาคมและขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร 

 

กองช่าง 

๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๙๑ โครงการวางท่อระบาย

นาํขนาด๖๐๐x๑๐๐

จากบ้านนางสนอง 

พรมดวงศรีถงึคลอง

ชลประทานหมู่ที4 

เพือให้มีระบบการระบายนํ

ทีมีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ  

   อบต.เขือน 

- - ๒00,000 - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนที 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที 

๔ 

กองช่าง 

๑ 

 



 

 
 

-147- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๙๒. โครงการขยายไหล่ทาง

จากบ้านนางเทียม สีทํา

บุตรถงึนานางประนอม 

วรรณมูล หมู่ที 4 

เพือให้ราษฎรมเีส้นทางใน

การคมนาคมและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรที

สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ 

อบต.เขือน 

- - ๒00,000 

 

- ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทางกา

คมนาคมและขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร 

 

กองช่าง 

๓ 

๙๓. โครงการก่อสร้างวางหิน

คลกุถนนเพือ

การเกษตรจากนานาง

โนรี กาวไธสง ถงึนานา

ยมงคลุ กนัยาสดุ หมู่ที 

๙ 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

- - - 200,000 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๑ 

๙๔. โครงการก่อสร้าง(คสล.)

จากบ้านนายสวุรรณ ฉตัร

รักษา ถึงสวนนายไพบลูย์ 

สีพลแสน หมูที่5 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

- - - 200,000 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๔. ยุทธศาสตร์ที 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  

 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ



 

 
 

-148- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

(บาท) (บาท) (บาท) บาท) หลัก 

๙๕. โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายนํา(คสล.)จากบ้าน

นายมงคุณ กนัยาสดุ-

บ้านนายจําเนียร แสนตนั

ชยัหมูท่๔ี 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

๖๙,000 

 

- - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

… 

๙๖. โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายนํา(คสล.)จากบ้าน

นายดาว-คลอง

ชลประทาน  หมูที่๔ 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

2๔๔,000 

 

- - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

เปลยีน…. 

๙๗

. 

โครงการก่อสร้างถนน

(คสล.)จากบ้านนาย

ประสาท บรุะคํา – บ้าน

นายมงคล จนัทะเขียน  

หมู่ที ๗ 

เพือให้การคมนาคมสะดวก 

 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การคมนาคมสะดวก 

 
 

 กองช่าง 

…. 

รว

ม 

๙๗ โครงการ - - ๔,๒๒๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๔๕๐,๐๐๐ ๓,๓๓๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 



 

 
 

-149- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๕. ยุทธศาสตร์ที 5  การพัฒนาด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค  

 ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ท ี
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑. โครงการควบคมุการ

แพร่ระบาดของโรค

ไข้เลือดออก 

เพือป้องกนัและควบคมุ 

โรคไขเลือดออก 

สนบัสนุนงบประมาณใน

การจดัซอืสารกําจดัลกูนํ

ยงุลายและนํามนัเชือเพลิ

และจ้างเหมาคนพ่นยงุ 

224,000 
 

224,000 
 

224,000 
 

224,000 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

อตัราการเป็น

ไข้เลือดออกลดลง 

ส่วน

สาธารณสขุ ฯ 

๒. โครงการป้องกนัและ

ควบคมุการแพร่ระบาด

ของโรคพษิสนุขับ้า 

เพือควบคมุการแพร่ระบาด

ของโรคพษิสนุขับ้า 

สนบัสนนุวคัซีนในการฉีด

ป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดจํานวนการแพร่

ระบาดของโรคพิษ

สนุขับ้า 

ส่วนธารณสขุ 

ฯ 

๓. จดัซือเครืองพน่หมอก

ควนั 

 

เพือป้องกนัและควบคมุ 

โรคไขเลือดออก 

เครืองพน่หมอกควนั 

จํานวน  2  เครือง  

118,000 70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จํานวนอปุกรณ์ทีจดัซอื อตัราการเป็น

ไข้เลือดออกลดลง 

ส่วน

สาธารณสขุ ฯ 

๔. ค่าตอบแทนสําหรับผู้

ปฏิบติัการฉุกเฉิน

เบืองต้น(FR) 

 

เพือให้การปฏิบตัิงาน

การแพทย์ 

มีประสิทธิภาพมากยงิขนึ 

ผู้ปฏิบตัิการฉุกเฉิน

เบืองต้น(FR) 

ศูนย์กู้ ชีพตําบลเขือน 

292,000 292,000 292,000 292,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ประชาชนได้เข้าถงึ

ระบบการแพทย์

ฉกุเฉินอย่างทวัถงึ

และมีประสิทธิภาพ 

ส่วน

สาธารณสขุ ฯ 

๕. โครงการอบรมพนกังาน

กู้ ชีพ 

เพือให้พนกังานกู้ ชีพให้

เจ้าหน้าทีมีความรู้ในด้าน

งานกู้ ชีพ 

พนกังานกู้ ชีพ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ

พนกังานกู้ชีพ 

พนกังานกู้ชืพมี

ความรู้ในด้านงาน

กู้ ชืพ 

ส่วนสาธารณ

สฯุ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 



 

 
 

-150- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลแห่ใต้  อําเภอโกสุมพสัิย  จงัหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๕. ยุทธศาสตร์ที 5  การพัฒนาด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค 

 ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ท ี
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๖. โครงการลดและการคดั

แยกขยะมลูฝอยจากต้น

ทางตามหลกั 3 Rs 

เพือแก้ไขปัญหาในการ 

เก็บขยะของอบต.เขือน 

ทกุหมู่บ้านในเขตพนืที 

อบต. 

 

๒๐,๐00 

 

๒๐,๐00 

 

๒๐,๐00 

 

๒๐,๐00 

 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การกําจดัขยะถูกหลกั

วิธีและลดมลละพิษ

จากการเผาขยะ 

สาธารณสขุฯ 

๗. สมทบกองทนุ

หลักประกนั 

สขุภาพท้องถิน 

เพือสมทบกองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพท้องถิน 

สมทบกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพท้องถิน ไม่น้อย

กว่าร้อยละ  30 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ประชาชนมีสุขภาพ 

ร่างกายแข็งแรง 

กองทนุ

หลกัประกนั 

สขุภาพ อบต.

เขือน 

ส่วน

สาธารณสขุฯ 

๘. โครงการส่งเสริม

สขุภาพภายใน 

หมู่บ้าน หมู่ที 1 

เพือดแูลสขุภาพของ

ประชาชน 

ประชาชนในชุมชนหมู่ที1 100,000 - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

สขุภาพของประชาชน 

หมู่ที 1 

ส่วน

สาธารณสขุฯ 

  2 

๙. โครงการส่งเสริม

สขุภาพภายในหมูบ้่าน 

เพือดแูลสขุภาพของ

ประชาชน 

ประชาชนในชุมชนหมู่ที๒ - 
 

- ๑๐0,000 - 
 

จํานวนอปุกรณ์ทีจดัซอื สขุภาพของประชาชน 

หมู่ที ๒ 

ส่วน

สาธารณสขุฯ 



 

 
 

-151- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

หมู่ที ๒   ๔ 

รว

ม 

๙ โครงการ - - ๙๐๔,๐๐๐ ๗๕๖,๐๐๐ ๘๕๖,๐๐๐ ๗๕๖,๐๐๐ - - - 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี4. พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่สังคมร้รักสามัคคี เทดิทนสถาบันของชาติ เอืออาทรและสมานฉันท์ ู ู ู  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถนิ 

๖. ยุทธศาสตร์ท ี6  การพัฒนาด้านการท่องเทยีว การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสงิแวดล้อม  

 ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข   

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑. โครงการทําความ

สะอาด 

ร่องระบายนํา 

เพือลดปัญหาการอดุตนั 

ร่องระบายนํา 

ทกุหมู่บ้านในเขตพนืที 

อบต. 

๕๕,000 

 

๕๕,000 

 

๕๕,000 

 

๕๕,000 

 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ประชาชนมีคุณภาพ 

ชีวิตทีดีขนึ 

สาธารณสขุฯ 

๒. โครงการปรับปรุงบอ่

ขยะ 

 
 

เพือให้การให้ฝังกลบขยะมี

พืนทีรองรับขยะได้มาก

ยงิขนึ 

ปรับปรุงบอ่ขยะ ตาม

แบบ อบต. 

 

๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

สามารถกําจดัขยะได้

ปริมาณทีมากขนึต่อ

วนั 

สาธารณสขุฯ 

๓. โครงการซ่อมแซมถงั

ขยะอบต.เขือน 

เพือลดปัญหาในการเทขยะ ทกุหมู่บ้านในเขตพนืที 

อบต. 

 

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ประชาชนสามรถ

สะดวกในการกําจดั

ขยะ 

สาธารณสขุฯ 



 

 
 

-152- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๔. โครงการจัดซอืถงัขยะ

แบบยางรถยนต์ 

เพือแก้ไขปัญหาในการ 

เก็บขยะของอบต.เขือน 

จดัซือถงัขยะแบบยาง

รถยนต์จํานวน 100 ถงั 

 

60,000 60,000 60,000- 60,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การกําจดัขยะถูกหลกั

วิธีและลดมลละพิษ

จากการเผาขยะ 

สาธารณสขุฯ 

๕. โครงการค่าจ้างเหมาขดุ

บ่อขยะบ่อใหม่ 

เพือแก้ไขปัญหาในการเท

ขยะ 

ตามแบบ อบต. 267,000   - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ประชาชนสามรถ

สะดวกในการกําจดั

ขยะ 

สาธารณสุขฯ 

รวม ๕  โครงการ - - ๔๔๗,000 1๘๐,000 1๘๐,000 ๑๘๐,000 - - - 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๖. ยุทธศาสตร์ท ี6  การพัฒนาด้านการท่องเทยีว การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสงิแวดล้อม  

 ๖.๒ แผนงานการเกษตร 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑. โครงการปลกูป่าเฉลิม

พระเกียรติฯ 12สิงหา

มหาราชินี 

เพือปรับปรุงภมูทศัน์ใน

ตําบลให้ร่มรืนลดปัญหา

โลกร้อน 

ป่าโคกเก่าค้อ ๖0,000 

 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

จํานวนอปุกรณ์ทีจดัซอื ทรัพยากรป่าไม้โคก

เกา่ค้ออยู่ในสภาพที

อดุมสมบูรณ์ 

ส่วนส่งเสริม

การเกษตร 

๒. โครงการเฝา้ระวงัเวร

ยามเพืออนรัุกษ์ป่าสา

เพือแก้ไขปัญหาบุกรุก

ทําลายทรัพยากรป่าโคก

ป่าโคกเก่าค้อ 60,000 
 
 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

จํานวนอปุกรณ์ทีจดัซอื ทรัพยากรป่าไม้โคก

เก่าค้ออยู่ในสภาพที

ส่วนส่งเสริม

การเกษตร 



 

 
 

-153- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

ธารณโคกเก่าค้อ 

ในช่วงฤดแูล้ง 

เก่าค้อ อดุมสมบูรณ์  

3. โครงการส่งเสริม

สนับสนุนการดําเนินงาน

ตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพือให้ประชาชนรู้จกัการ

ดําเนินงานตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ปะชาชนในตําบลเขือน 1๕,000 - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึพอ 

ประชาชนได้รับรู้ถึง

การดําเนินงานตาม

หลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนส่งเสริม

การเกษตร 

 

4. โครงการอนรัุกษ์

พนัธุกรรมพืชอนั

เนืองมาจาก

พระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราช 

สดุาฯ (อพ.สธ.) 

 

เพือให้ประชาชนรู้จกั

อนุรักษ์ทรัพยากรในพนืที 

ปะชาชนในตําบลเขือน ๓0,000 - - - ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึพอ 

ประชาชนได้รับรู้ถึง

ทรัพยากรในตําบล

อย่างมีค่า 

ส่วนส่งเสริม

การเกษตร 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลติและสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 

๖. ยุทธศาสตร์ท ี6  การพัฒนาด้านการท่องเทยีว การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสงิแวดล้อม  

 ๖.๒ แผนงานการเกษตร 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 



 

 
 

-154- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๕. โครงการปรับปรุงภมิู

ทศัน์หนองไข่เน่าพร้อม

เครืองออกกําลงักาย  

หมทีู๓ 

เพือปรับปรุงภมูทศัน์ใน

ตําบลให้ร่มรืนลดปัญหา

โลกร้อน 

บริเวณรอบหนองไข่เน่า - - ๒๐๐,๐๐๐ - จํานวนอปุกรณ์ทีจดัซอื ประชาชนได้มีสขุภาพ

ทีดี 

กองช่าง 

1 

๖. โครงการติดตงัรัวเหล็ก

บริเวณรอบหนองไข่เน่า

หมู่ที๓ 

เพือป้องกนัการเกิด

อบุตัิเหต ุ

บริเวณรอบหนองไข่เน่า - - - ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนอปุกรณ์ทีจดัซอื เพอืให้ประชาชน

ปลอดภยัในการออก

กําลงักาย 

กองช่าง 

1 

รวม ๖  โครงการ - - ๑๖๕,000 ๙๐,000 ๑๑๐,000 ๑๒๐,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน อําเภอโกสุมพสัิย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี4. พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่สังคมร้รักสามัคคี เทดิทนสถาบันของชาติ เอืออาทรและสมานฉันท์ ู ู ู  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสทิธิภาพองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ท ี7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพฒันาคุณภาพการปฏิบัตงิาน  

 ๗.๑ แผนงานบริหารงานทวัไป 



 

 
 

-155- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑. เงนิเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทนสําหรับ

ผู้บริหาร/ส.อบต./

บุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนตําบล 

 เพือจูงใจให้บคุลากรของ

องค์การบริหารส่วนตําบล 

ปฏิบติังานด้วยความเต็มใจ 

และเต็มความสามารถ 

บุคลากร อบต.เขือน ทกุคน ๑๒,๔๐๖,๔๑

๙ 

 

๑๒,๔๐๖,๔๑

๙ 

 

๑๒,๔๐๖,๔๑

๙ 

 

๑๒,๔๐๖,๔๑

๙ 

 

 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

 การดําเนินกิจกรรมต่าง 

ๆ ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลเป็นไปอย่าง

ถกูต้อง รวดเร็ว  

กองคลงั 

๒. โครงการฝึกอบรมเพือ

เพมิประสิทธิภาพการ

ทํางานของผู้บริหาร/

สมาชิกสภาฯ/พนกังาน

ส่วนตําบลและลูกจ้าง 

อบต. 

- เพือเพมิพนู ความรู้ และ

ทกัษะต่าง ๆ ในการ

ปฏิบติังานของบคุลากร 

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา

ฯ/พนกังานส่วนตําบลและ

ลกูจ้าง อบต. 

3๙๕,000 

 

3๙๕,000 

 

3๙๕,000 

 

3๙๕,000 

 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

 มีแนวทางและเทคนิค

ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการ

ปฏิบติังาน 

สํานกัปลดั 

๓. โครงการสร้างแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของ

พนกังานส่วนตําบลและ

พนกังานจ้าง อบต.เขือน 

(โบนสั) 

- เพือสร้างแรงจงูใจให้

บุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล ปฏิบตัิงานด้วย

ความเต็มใจ และเต็ม

ความสามารถ 

พนกังานส่วนตําบลและ

พนกังานจ้าง อบต.เขือน 

๘๐๐,000 

 

๘00,000 

 

๘00,000 

 

๘00,000 

 

 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

 เสริมสร้างแรงจงูใจใน

การปฏิบตัิหน้าที  

สํานกัปลดั 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
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แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี4. พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่สังคมร้รักสามัคคี เทดิทนสถาบันของชาติ เอืออาทรและสมานฉันท์ ู ู ู  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสทิธิภาพองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ท ี7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพฒันาคุณภาพการปฏิบัตงิาน  

 ๗.๑ แผนงานบริหารงานทวัไป 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๔. โครงการจัดทําสือ ปฏิทิน 

วารสารเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ผลงาน 

ภารกิจของ อบต.เขือน 

เพือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

ผลงาน ภารกิจของ อบต. 

 

สือ ปฏิทิน วารสาร 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ประชาชนได้รับรู้ผลงาน

และภารกิจของ อบต.

มากขนึ 

สํานกังาน

ปลดั 

 

๕. โครงการประชาสมัพนัธ์การ

จดัเก็บภาษีโรงเรียนและ

ทดีิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุง

ท้องที 

เพือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

ผลงาน ภารกิจของ อบต. 

 

สือ ปฏิทิน วารสาร 

ตามพสัด ุ

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ประชาชนได้รับรู้ผลงาน

และภารกิจของ อบต.

มากขนึ 

กองคลงั 

6. โครงการสํารวจความพงึ

พอใจของประชาชน 

เพือนําผลการสํารวจมาเป็น

ข้อมลูในการวางแผนพฒันา 

พฒันาตามความ

ต้องการของ

ประชาชนเพมิมาก

ขนึ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ท้องถินได้รับการพฒันา

ได้ตรงตามความ

ต้องการของประชาชน

เพมิมากขนึ 

สํานกังาน

ปลดั 

 

7. โครงการจัดเก็บภาษีนอก

สถานที 

เพือบริการประชาชน 

ในแต่ละพืนทีในชมุชน 

ได้จดัเก็บภาษีใน

ชมุชน 

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

มีความสะดวกในการ

จดัเก็บภาษีในตําบล 

กองคลงั 

 

 



 

 
 

-157- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี4. พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่สังคมร้รักสามัคคี เทดิทนสถาบันของชาู ู ู ติ เอืออาทรและสมานฉันท์  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสทิธิภาพองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ท ี7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพฒันาคุณภาพการปฏิบัตงิาน  

 ๗.๑ แผนงานบริหารงานทวัไป 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

8. โครงการสร้างพลเมืองดี

วิถีประชาธิปไตย 

เพือให้สํานกึความเป็น

พลเมืองวิถีประชาธิปไตย 

ประชาชนในตําบล 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ประชาชนได้รับทราบ

สาระสําคญัของ

รัฐธรรมนูญอาณาจักร

ไทย 

สํานกังาน

ปลดั 

บริหารงาน

ทวัไป 

9. โครงการปรับปรุงระบบ

การจดัทําแผนทีภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน    

เพือให้ประชาชนเข้าใจใน

ด้านการเก็บภาษี 

ประชาชนในตําบลเขือน 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

มีความสะดวกความ

เข้าใจในการจดัเก็บ

ภาษี 

ในตําบล 

กองคลงั 

 

๑๐. โครงการอบรมคณุธรรม

จริยธรรมผู้บริหาร 

พนกังานส่วนตําบล ลกูจ้าง

และสมาชิกสภาองค์การ

เพอืสร้างเสริมคณุธรรมและ

จริยธรรม มีความรู้ ความ

เข้าใจ ในเรืองของศีลธรรม

และจริยธรรม 

เจ้าหน้าทีในตําบล ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

เจ้าหน้าทีมีความรู้ ความ

เข้าใจ ในเรืองของ

ศีลธรรมและจริยธรรม 

-สํานกัปลดั 
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แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

บริหารสว่นตําบลเขือน 

๑๑. โครงการจดัการเลือกตงั

สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลและ

นายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 

เพอืให้การจดัการเลือกตงั

สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลและนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบลเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที 1-11 ในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบล

เขือน 

๒๐๐,000 ๒๐๐,000 ๒๐๐,000 ๒๐๐,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

การจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและ
นายกองคการบริหารสวน
ตําบลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและถูกตอง
ตามท่ีกฏหมายกําหนด 

-สํานกัปลดั 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่สังคมร้รักสามัคคี เทดิทนสถาบันของชาติ เออือาทรและสมานฉันท์ ู ู ู  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสทิธภิาพองค์กร 

๗. ยุทธศาสตร์ท ี7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพฒันาคุณภาพการปฏิบัตงิาน  

 ๗.๑ แผนงานบริหารงานทวัไป 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑๒. โครงการอดุหนุนอําเภอ

โกสมุพสิยั 

- เพอือดุหนนุอาํเภอโกสมุ

พิสยั ตามโครงการจดังาน

ราชพิธี/รัฐพิธีอําเภอโกสมุพสิยั 

-อดุหนนุอําเภอโกสุม

พิสยั 

1๐,000 1๐,000 1๐,000 1๐,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

- อดุหนนุอําเภอโกสุม

พิสยั ตามโครงการจดั

งานราชพิธี/รัฐพิธีอําเภอ

โกสมุพสิยั 

-สํานกัปลดั 



 

 
 

-159- 
แผนพฒันาทอ้งถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐1 

๑๓. โครงการอดุหนุนศูนย์

ข้อมลูข่าวสาร 

ระดบัอําเภอ 

 (อบต.แก้งแก) 

- เพืออดุหนุนสําหรับการ

ดําเนิน การจดัหาวสัดุ

อปุกรณ์ ใช้ในศนูย์ข้อมลู

ข่าวสารระดบัอําเภอ 

-ศนูย์ข้อมลูข่าวสาร  

ระดบัอําเภอ 

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

- มีวสัดุ อปุกรณ์เพือใช้

ในศนูย์ข้อมูลข่าวสารฯ 

-สํานกัปลดั 

รวม ๑๓  โครงการ - - ๑๔,๐๓๖,๔๑๙ ๑๔,๐๓๖,๔๑๙ ๑๔,๐๓๖,๔๑๙ ๑๔,๐๓๖,๔๑๙ - - - 

 

 
 



 

  
 

-๑๔๗- 

 
แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐2 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.2561-2564) 

สาํหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน   
องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพอืยกระดับส่การเป็นศนย์กลางบริการทางการศกึษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนร้ในท้องถนิู  
๒. ยุทธศาสตร์ท ี2  การพัฒนาด้านการศกึษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภมปัิญญาท้องถนิ และการกีฬาู   
 ๒.1 แผนงานการศกึษา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒

(บาท) 
๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลทคีาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที

ขอรับเงนิ

อุดหนุน  

1. โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพอืเป็นแหล่งเรียนรู้ให้

นกัเรียนได้ศกึษาจริง 

อดุหนุนโรงเรียนบ้านโนน

เนาว์ 

35,000
 

35,000
 

35,000
 

35,000
 

ร้อยละ๙0 ของ

จํานวนนกัเรียน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

นกัเรียนได้รับ

ความรู้และ

ประสบการณ์

ตรง 

กองการศกึษาฯ 

 

โรงเรียนบ้าน

โนนเนาว์ 

2. โครงการปลกุผกัสวน

ครัว 

เพอืเป็นแหล่งเรียนรู้ให้

นกัเรียนได้ศกึษาจริง 

อดุหนนุโรงเรียนบ้าน

เขือน 

35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ๙0 ของ

จํานวนนกัเรียน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

นกัเรียนได้

แสวงหา

ความรู้ด้วย

ตนเอง 

กองการศกึษาฯ 

 

โรงเรียนบ้าน

เขือน 



 

  
 

-๑๔๘- 

 
แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐2 

3. โครงการอาหาร

กลางวนั 
เพอืสนบัสนนุอาหาร

กลางวนัให้กบัโรงเรียน 

อดุหนนุ 2  โรงเรียน 

1.โรงเรียนบ้านโนน

เนาว์ 
2.โรงเรียนบ้านเขือน 

796,00
0 

796,00
0 

796,00
0 

796,00
0 

ร้อยละ๙0 ของ

จํานวนนกัเรียน

ผู้ เข้าร่วมโครงการ 

เด็กนกัเรียน

ได้รับอาหาร

กลางวนัอย่าง

ครบถ้วน 
และทวัถงึ 

กองการศกึษาฯ 

 

1.โรงเรียน

บ้านโนนเนาว์ 
  2.โรงเรียนบ้าน

เขือน 

รว

ม 
3  โครงการ - - ๘๖๖,

000 
๘๖๖,
000 

๘๖๖,
000 

๘๖๖,
000 

- - - - 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.2561-2564) 

สาํหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน   
องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพอืยกระดับส่การเป็นศนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมนัคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 
๒. ยุทธศาสตร์ท ี2  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภมิปัญญาท้องถนิ และการกีฬาู   
 ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒

(บาท) 
๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลทคีาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที

ขอรับเงนิ

อุดหนุน  

1. โครงการสนบัสนนุ 

“มหกรรมข้าวคณูลาน 

- เพือสง่เสริมและ

เผยแพร่ 
งานมหกรรมข้าวคณูลาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 2๐ ของ

ประชาชนทีเข้ามา

- งานมหกรรม

ข้าวคณูลาน 

-กองการศกึษา

ฯ 

อําเภอโกสมุพสิยั 



 

  
 

-๑๔๙- 

 
แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐2 

แข่งขนัหุ่นฟางลิง ของดี

อําเภอโกสมุพสิยั”  

 

งานประจําปี ให้เป็นที

รู้จกักนัอย่างแพร่หลาย 

เทียวชมงานเพมิขึน เป็นทีรู้จกักนั

อย่างแพร่หลาย 

ประชาชนให้

ความสนใจ 

และเข้าเทียว

ชมงานเพมิขนึ 

 

รว

ม 
๑  โครงการ - - ๑๐,000 ๑๐,000 ๑๐,000 ๑๐,000 - - - - 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.2561-2564) 

สาํหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน   
องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน อําเภอโกสุมพสัิย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่สังคมร้รักสามัคคี เทดิทนสถาบันของชาต ิเออือาทรและสมานฉันท์ู ู ู  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถนิ 
๓. ยุทธศาสตร์ที 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒

(บาท) 
๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลทคีาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที

ขอรับเงนิ

อุดหนุน  



 

  
 

-๑๕๐- 

 
แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐2 

1. โครงการฝึกทบทวน

อาสาสมคัรตํารวจ

ชมุชน 

- เพืออดุหนนุสถานี

ตํารวจภูธร อ.โกสมุพสิยั 

โครงการตํารวจชุมชน

สมัพนัธ์ 
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความ

พงึพอใจ 

- 
สภาพแวดล้อม

ของชุมชนน่า

อยู่  

 

- สํานกัปลดั อดุหนนุสถานี

ตํารวจภูธร  
อ.โกสมุพิสยั 

2. โครงการหมู่บ้าน

มวลชนสมัพนัธ์ป้องกนั

อาชญากรรมยาเสพติด 

- เพืออดุหนนุสถานี

ตํารวจภูธร อ.โกสมุพสิยั 

โครงการครูตํารวจแดร์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความ

พงึพอใจ 

- ปัญหาการ

แพร่ระบาดของ

ยาเสพติดใน

โรงเรียนลดลง 

-กองการศกึษา

ฯ 

 

อดุหนนุสถานี

ตํารวจภูธร  
อ.โกสมุพิสยั 

3. โครงการครูตํารวจแดร์ - เพืออดุหนนุสถานี

ตํารวจภูธร อ.โกสมุพสิยั 

ในโครงการฝึกทบทวน

อาสาสมคัรตํารวจชมุชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความ

พงึพอใจ 

- ลดปัญหาการ

แพร่ระบาดของ

ยาเสพติด 
ในพืนที 

- สํานกัปลดั อดุหนนุสถานี

ตํารวจภูธร  
อ.โกสมุพิสยั 

4. โครงการเยาวชน

สมัพนัธ์ 
- เพือให้เยาวชน ห่าง 

ไกลยาเสพติด 
ในโครงการ เยาวชน

สมัพนัธ์ ตําบลแห่ใต้ 
๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐  ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความ

พงึพอใจ 

- เยาวชน

ห่างไกลจาก

ยาเสพติด 

- สํานกัปลดั อดุหนนุสถานี

ตํารวจภูธร  
อ.โกสมุพิสยั 

รว

ม 
4  โครงการ - - ๒๐

0,000 
๒๐

0,000 
๒๐

0,000 
๒๐

0,000 
- - - - 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.2561-2564) 

สาํหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน   
องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 



 

  
 

-๑๕๑- 

 
แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมนัคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 
๕. ยุทธศาสตร์ท ี5  การพัฒนาด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค 
 ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒

(บาท) 
๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลทคีาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที

ขอรับเงนิ

อุดหนุน  

1. อดุหนนุสาธารณสุขมลู

ฐานประจําตําบล (อส

ม.) 

เพือสนบัสนุนการ

ดําเนินงาน 

อดุหนุนสาธารณสขุมลู

ฐานทุกหมู่บ้าน  ๆ 

ละ 7,500 บาท 

82,50
0 
 

82,50
0 
 

82,50
0 
 

82,50
0 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความ

พงึพอใจ 

ประชาชนจะ

มสีขุภาพ 
สมบรูณ์

แข็งแรง 

ส่วน

สาธารณสุขฯ 

อสม.หมู่ที 1-

11 
ส่วน

สาธารณสขุฯ 

๒. สมทบกองทนุ

หลักประกนั 
สขุภาพท้องถิน 

เพือสมทบกองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพ

ท้องถิน 

สมทบกองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพ

ท้องถิน ไม่น้อยกวา่ร้อย

ละ  30 

100,00
0 
 

100,00
0 
 

100,00
0 
 

100,00
0 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความ

พงึพอใจ 

ประชาชนมี

สขุภาพ 
ร่างกาย

แข็งแรง 

ส่วน

สาธารณสุขฯ 

กองทนุ

หลกัประกนั 
สขุภาพ อบต.

เขือน 
ส่วน

สาธารณสขุฯ 

รว

ม 
๒  โครงการ - - 1๘๒,๕00 1๘๒,๕00 1๘๒,๕00 1๘๒,๕00 - - - - 

 
 
 
 



 

  
 

-๑๕๒- 

 
แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐2 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.2561-2564) 

สาํหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน   
องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่สังคมร้รักสามัคคี เทดิทนสถาบันของชาต ิเออือาทรและสมานฉันท์ ู ู ู  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 
๗. ยุทธศาสตร์ท ี7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพฒันาคุณภาพการปฏิบัตงิาน  
 ๗.๑ แผนงานบริหารงานทวัไป 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 
๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒

(บาท) 
๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลทคีาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที

ขอรับเงนิ

อุดหนุน  

3. โครงการอดุหนุนศูนย์

ข้อมลูข่าวสาร 
ระดบัอําเภอ 

 (อบต.แก้งแก) 

- เพืออดุหนุนสําหรับการ

ดําเนิน การจดัหาวสัดุ

อปุกรณ์ ใช้ในศนูย์ข้อมลู

ข่าวสารระดบัอําเภอ 

-ศนูย์ข้อมลูข่าวสาร  
ระดบัอาํเภอ 

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความ

พงึพอใจ 

- มีวสัดุ 

อปุกรณ์เพือใช้

ในศนูย์ข้อมลู

ข่าวสารฯ 

-สํานกัปลดั ศนูย์ข้อมลู

ข่าวสารการ

จดัซือจดัจ้าง 

ระดับอําเภอ 

๔. โครงการจดัหาวสัดุ 

อปุกรณ์ ประจําศนูย์

ปฏิบติัการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วน

เพอืให้มีวสัดุอปุกรณ์ 

ครุภณัฑ์ และค่าสาธารณู

โภค ทีจําเป็นสําหรับใช้

ในศนูย์ปฏิบตัิการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชน

จดัซือวสัดอุปุกรณ์ ๑5,000 ๑5,000 ๑5,000 ๑5,000 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความ

พงึพอใจ 

มีวสัด ุอปุกรณ์

เพอืใช้ในศนูย์ฯ 
-สํานกัปลดั อําเภอโกสมุพิสยั 



 

  
 

-๑๕๓- 

 
แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐2 

ท้องถิน อําเภอโกสมุพิสยั 

(ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑) 

ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน 

รว

ม 
๒  โครงการ - - ๓๐,000 ๓๐,000 ๓๐,000 ๓๐,000 - - - - 

 



 
 
 

-๑๕๒- 
แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐3 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมนัคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 
๔. ยุทธศาสตร์ท ี4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 
๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลทคีาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการลงหินคลุกจาก

โรงสีชมุชนบ้านโนนตุ่น

ถนนคลองชลประทาน

๑๑R ถงึบ้านสว่าง

ตําบลยางท่าแจ้ง 

เพอืให้ถนนได้มาตรฐาน ตามแบบ  อบต.เขือน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ราษฎรมีเสนทางกา
คมนาคมและขนสง
ผลผลิตการเกษตร 
 

องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั

(อบจ.) 

๒. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้เพือการเกษตร

บ้านโนนตุ่นถนนคลอง

ชลประทาน๑๑R ถงึ

บ้านสวา่งตําบลยางท่า

-เพือให้ประชาชนทียงัไม่มี

ไฟฟ้าได้ขยายเขตเข้าไป

อย่างทวัถึง  

ตามแบบ  อบต.เขือน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทวัถึง 

การไฟฟา 
สวนภูมภิาค 

 
 



 
 
 

-๑๕๓- 
แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐3 

แจ้ง 

รว

ม 

๒  โครงการ - - 2,๐๐๐,000 2,๐๐๐,000 2,๐๐๐,000 2,๐๐๐,000 - - - 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมนัคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 
๔. ยุทธศาสตร์ท ี4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  
 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 
๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลทคีาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางเส้นบ้านเขือน

ถงึบ้านแบกตําบลนาทอง 

เพอืให้ถนนได้มาตรฐาน 6  X 2,000 ม. 

ตามแบบ 
1,000,0

00 
 

1,000,0
00 
 

1,000,0
00 
 

1,000,0
00 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ทําให้ประชาชน

เดินทางสะดวก 

องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั

(อบจ.) 

2. โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางคลอง

ชลประทาน๑๑ระหว่างบ้าน

โนนตุ่นโนนเนาว์ถึงบ้านแบก

เพอืให้ถนนได้มาตรฐาน ตามแบบ  

อบต.เขือน 

๕,๐๐๐,๐๐

๐ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ทําให้ประชาชน

เดินทางสะดวก 

 

องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั

(อบจ.) 



 
 
 

-๑๕๔- 
แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐3 

ตําบลนาทอง 

3. โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายนําทงั๒ข้างทางจาก

ถนนสายบ้านเขือน-กู่ทองถงึ

บ้านโนนเมืองตําบลยางท่า

แจ้ง 

เพือให้มีระบบการ

ระบายนําทีม

ประสิทธิภาพ 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐

๐ 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ลดปัญหานําท่วมขั

พืนทีภายในหมูบ้่าน 

 
 

องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั

(อบจ.) 

4. โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.บ้านเขือน หมู่ที 3 

ตําบลเขือน ถงึบ้านโนนนก

หอ  
ตําบลยางน้อย 

 เพือให้ถนนได้มาตรฐาน 4  X 300 ม. 
ตามแบบ 

๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ทําให้ประชาชน

เดินทางสะดวก 

องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั

(อบจ.) 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมนัคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 
๔. ยุทธศาสตร์ท ี4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  
 ๔.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 
๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลทคีาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 



 
 
 

-๑๕๕- 
แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐3 

5. โครงการก่อสร้างถนนค

สล.จากบ้านเขือนหมู่ที1  

ถงึเขต อบต.หนองซอน 

เพือให้ถนนได้มาตรฐาน ตามแบบ  

อบต.เขือน 

๒,๐๐๐,๐๐

๐ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ทําให้ประชาชน

เดินทางสะดวก 

 

องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั

(อบจ.) 

6. โครงการกอสรางระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ
มากบ้านโนนเนาว์ (4,5,9) 

เพอืให้ประชาชนมีนํา 
อปุโภคบริโภค 

ตามแบบ  

อบต.เขือน 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ประชาชนมีนําประป

ใช้ในการอปุโภคบริโภค

อย่างพอเพียงและ

สะอาด 

องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั

(อบจ.) 

๗. โครงการลงหินคลกุระหวา่ง

บ้านโนนตุ่นหมู๙่จากทีนา

นางโนรี กาวไทสง ถงึบ้าน

แบกตําบลนาทอง 

เพือให้ถนนได้มาตรฐาน 6  X ๔,000 ม. 

ตามแบบ 
๒,000,00

0 
 

๒,000,00

0 
 

๒,000,00

0 
 

๒,000,00

0 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

ทําให้ประชาชน

เดินทางสะดวก 

องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั

(อบจ.) 

รว

ม 

๖  โครงการ - - ๑๖,๖๖

0,000 
๑๖,๖๖

0,000 
๑๖,๖๖

0,000 
๑๖,๖๖

0,000 
- - - 

 
 
 
 
 



 
 
 

-๑๕๕ 
แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐5 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพอืยกระดับส่การเป็นศนย์กลางบริการทาู ู งการศกึษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนร้ในท้องถนิู  
๒. ยุทธศาสตร์ท ี๒  การพัฒนาด้านการศกึษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภมปัิญญาท้องถนิ และการกีฬาู   
 ๒.๑ แผนงานการศึกษา  

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒

(บาท) 
๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลทคีาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการกอสรางอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเขือ่น 

- เพือให้เด็กมีสถานทีที

เหมาะสมปลอดภยั เหมาะ

กบัการเรียนการสอน 

ตามแบบ สถ.ศพด. 
 

๓,

000,000 

๓,

000,000 

๓,

000,000 

๓,

000,000 

 ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

- มีอาคารศนูย์พฒันา

เด็กเล็กฯ  ทีมีความ

ปลอดภยั และมี

สภาพแวดล้อมทีดี  

 กรมส่งเสริมฯ 
 

รว

ม 
1  โครงการ - - ๓,

000,000 

๓,

000,000 

๓,

000,000 

๓,

000,000 
- - - 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

-๑๕๖ 
แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐5 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท ี2. ส่งเสริมการค้า การลงทนุและการท่องเทยีวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดท ี3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมนัคงทางเศรษฐกิจในท้องถนิ 
๔. ยุทธศาสตร์ท ี4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน และการจัดการทรัพยากรนํา  
 ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

งบประมาณและทผ่ีานมา 
ลําดับ 

ที 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

๒๕๖๑

(บาท) 

๒๕๖๒

(บาท) 
๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔

บาท) 

ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลทคีาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้ 
ในพืนทีให้ทวัถึงทงั  
11 หมู่บ้าน 

 

เพือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

 
 

100   ต้น 

 
 

2,500,0
00 
 
 

2,500,0
00 
 

2,500,0
00 
 

2,500,0
00 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ

ประชาชนมีความพงึ

พอใจ 

 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทวัถึง 

 -กรมส่งเสริมฯ 
-การไฟฟา 
สวนภูมภิาค 

 

รว

ม 
1  โครงการ - - 2,500,0

00 
 
 

2,500,0
00 
 

2,500,0
00 
 

2,500,0
00 
 

- - - 



 
 
 

-๑๕๗ 
แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

-๑๕๗- 
แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐8 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
 

งบประมาณและทผ่ีานมา ลําดับ 
ท ี

แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภณัฑ์) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

1 แผนงานการเกษตร  
 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานกังาน 
เก้าอีทํางาน 

- เพอืให้การปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็วมากขึน 

โต๊ะทํางาน ๑ โต๊ะ 3,000 
 

- - 
 

- 
 

- สํานกัปลดั 
(เกษตร) 

2 แผนบริหารงาน

ทวัไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานกังาน 

ไมโครโฟนไร้สาย 
- เพือให้การปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็วมากขึน 

ไมโครโฟนไร้สาย 

จํานวน  2  ตวั 
๒,000 

 
- - 

 
- 
 

- สํานกัปลดั 
 

3 แผนบริหารงาน

ทวัไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน     

โต๊ะทํางาน  

 

- เพือให้การปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็วมากขึน 

ค่าโต๊ะทํางาน  

จํานวน 4 ตวั 
24,000  - - 

 
- 
 

- สํานกัปลดั 

4 แผนบริหารงาน

ทวัไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานกังาน 

ค่าเก้าอทํีางาน 
- เพอืให้การปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็วมากขึน 

ค่าเก้าอทํีางาน 

จํานวน 4  ตวั 
12,000   - - 

 
- 
 

- สํานกัปลดั 

5 แผนบริหารงาน

ทวัไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

สําหรับงานสํานกังาน 
- เพือให้การปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็วมากขึน 

ค่าเครือง

คอมพิวเตอร์สําหรับ

งานสํานกังาน 

32,000   - - 
 

- 
 

- สํานกัปลดั 



 

 
 

-๑๕๘- 
แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐8 

6 แผนบริหารงาน

ทวัไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานกังาน 

ค่าจดัซอืเก้าอทํีางาน    
- เพือให้การปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็วมากขึน 

ค่าจดัซอืเก้าอีทํางาน

จํานวน ๑ ตวั    
3,500   - - 

 
- 
 

- กองคลงั 

7 แผนบริหารงาน

ทวัไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานกังาน 

ค่าตู้ เหล็กบานเลือน    
- เพือให้การปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็วมากขึน 

ค่าตู้ เหล็กบานเลือน 

จํานวน  2   ตู้     
12,200   - - 

 
- 
 

- กองคลงั 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
 

งบประมาณและทผ่ีานมา ลําดับ 
ท ี

แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภณัฑ์) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

8 แผนงาน

สาธารณสขุ 

 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ค่าโต๊ะทํางาน  

 

- เพือให้การปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็วมากขึน 

ค่าโต๊ะทํางาน  

จํานวน 1 ตวั 
6,000  - - 

 
- 
 

- สาธารณสขุ 

9 แผนงาน

สาธารณสขุ 

 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานกังาน 
ค่าเก้าอทํีางาน 

- เพอืให้การปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็วมากขึน 

ค่าเก้าอทํีางาน 

จํานวน 1  ตวั 
๓,000  - - 

 
- 
 

- สาธารณสขุ 



 

 
 

-๑๕๙- 
แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐8 

10 แผนงาน

สาธารณสขุ 

 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - เพือให้การปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็วมากขึน 

ค่าเครืองพมิพ์ 

จํานวน 1 เครือง   
๗,000  - - 

 
- 
 

- สาธารณสขุ 

11 แผนงาน

สาธารณสขุ 

 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานกังาน 
ตู้ เหล็ก ขนาด 2 บาน 
 

- เพือให้การปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็วมากขึน 

ค่าตู้ เหล็ก ขนาด 2 

บาน จํานวน 1 ตู้ 
๖,000  - - 

 
- 
 

- สาธารณสขุ 

12 แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานกังาน 

เครืองปรับ 

อากาศชนิดติดฝาผนงั 

- เพือให้การปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็วมากขึน 

ค่าจดัซอืเครืองปรับ 

อากาศชนิดติดฝา

ผนงั 

จํานวน 1 เครือง 

๓๖,000 
 

- - 
 

- 
 

- ป้องกนัฯ 

13 แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานกังาน 

ค่าเก้าอทํีางาน 
- เพือให้การปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็วมากขึน 

ค่าเก้าอทํีางาน 

จํานวน 1  ตวั 
๓๐,000 

 
- - 

 
- 
 

- ป้องกนัฯ 

๑๔ แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานกังาน 

ค่าจดัซอืกล้องถ่าย 

ภาพนิง 

- เพือให้การปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็วมากขึน 

ค่าจดัซอืกล้องถ่าย 

ภาพนิงระบบดิจิตอล

จํานวน 1 ตวั 

๗,000 
 

- - 
 

- 
 

- ป้องกนัฯ 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถนิสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนตาํบลเขอืน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 



 

 
 

-๑๖๐- 
แผนพฒันาท้องถิน ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขือน  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

แบบ ผ.๐8 

 
งบประมาณและทผ่ีานมา ลําดับ 

ท ี
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภณัฑ์) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๑๕ แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก 
 

- เพือให้การปฏิบติังานมี

ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็วมากขึน 

ค่าจดัซอืเครือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จํานวน 1 เครือง 

๑6,000  - - 
 

- 
 

- กองการศกึษา 

๑๖ แผนงานการศกึษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครืองพมิพ์ 

- เพอืให้การปฏิบติังานมี

ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็วมากขึน 

ค่าจดัซือเครืองพิมพ์

จํานวน 1 เครือง 
๔,๓00  - - 

 
- 
 

- กองการศกึษา 

๑๗. แผนงานเคหะและ

ชมุชน 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สํานกังาน 

ตู้ เหล็ก ขนาด 2 บาน 
 

- เพือให้การปฏิบติังานมี

ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็วมากขึน 

ค่าตู้ เหล็ก ขนาด 2 

บาน จํานวน 1 ตู้ 
๖,๒00  - - 

 
- 
 

- กองช่าง 

รวม ๒๑๐,๒00 - - -  

   
 


