
๑ 
ส่วนท่ี ๑ 
บทน ำ 

๑.  ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 

  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามปี     องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย   ได้
ด าเนินการก าหนดประเด็นปัญหาความต้องการ    ก าหนดแนวทางการพัฒนา    วิธีการแก้ไขปัญหา  จัดท า
แผนงาน/โครงการ  และความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น โดยน าเอาแผนงาน/โครงการมาจากความ
ต้องการของประชาชนจากการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ส่วนหน่ึง และส่วนหน่ึงให้สอดคล้องกับ
แผนงานนโยบายของ  อ าเภอ  จังหวดั  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในส่วนของแผนพัฒนาสามปี จึงท าให้การ
ก าหนดทิศทางในการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลกมลาไสย ระยะยาว ๕ ปี (๒๕๕๖-
๒๕๖๐) 

๒. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

   วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยสามปี  นั้นเพื่อที่
องค์การบริหารส่วนต าบลจะได้มีกรอบและแนวทางซึ่งเป็นทิศทางในการพัฒนาในการบริหารงานตามอ านาจ
หน้าที่ที่แน่นอนเพื่อที่จะให้ท้องถิ่นได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปตามทิศทางที่ก าหนดไว้   

๓.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี   

 องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลสามปี โดยได้ด าเนินการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้ยกเลิกและได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)ไปแล้วในปีที่
ผ่านมานั้น  ในส่วนของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ในปีนี้ไดท้บทวนโครงการในปีที่ผ่านมา 
น ามาวิเคราะห์ประเด็นหลักการพัฒนาเร่งด่วน   คัดเลือกปัญหา จัดล าดับความส าคัญของปัญหา  ก าหนด
แผนงาน/โครงการในกิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องต่อเนื่องและเป็นเหตุเป็นผลแก่กัน       
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย ด าเนินการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  
เพื่อให้ความเห็นชอบแล้วนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ที่
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย    เห็นชอบเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล



๒ 
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
ต่อไป 
 
๔. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   ขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  เพื่อใช้
เป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา  บุคลากรและงบประมาณ และท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีหลักการ
แนวทางโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  ระยะยาว ๕  ปี  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙)  และตรงตามความต้องการและปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  ประชาคมต าบล
กมลาไสยซึ่งจะเป็นหลักที่ใช้ในการพิจารณาจัดท าข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือเพิ่มเติมในแต่
ละปี ต่อไปโดยแยกเป็นข้อได้ดังนี้ 

๑. ช่วยก าหนดทิศทางการพัฒนาของ อบต. 
๒. ใช้เป็นเคร่ืองมือประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอ่ืน 
๓. เป็นเวทีให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ อบต. 
๔. เป็นเคร่ืองมือในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของประชาชน สภา อบต.

และอ าเภอ 
๕. น าไปใช้ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบต.ในปีงบประมาณต่อไป 

แนวทำงกำรพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕๗ -๒๕๕๙) 
๑. วัตถุประสงค์ของกำรวำงแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสยสำมปี 

(๑)   เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ 
       จัดท างบประมาณประจ าปี 
(๒)  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธ 
       ศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร    
       งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย จึงได้ด าเนินการวางแผนพัฒนาสามปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นส่วนใหญ่ครอบคลุมไปทุกแผนงานและโครงการ  เช่น การเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น  ระบบประปา  ไฟฟ้าอาคาร



๓ 
และสาธารณะ  การเพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและการปศุสัตว์ การเสริมสร้าง
รากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการท่องเที่ยว เป็นต้น 
๒. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของสำขำกำรพัฒนำ 
    จุดมุ่งหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 

๒.๑ กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๑ 
๑. การสร้างความเป็นธรรมใน 
๒. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง 
๓. การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน   
๔. การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม   
๕. การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค    
๖. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 ๒.๒ นโยบำยเร่งด่วนรัฐบำล 
  ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม  
  ๒. การปราบปรามยาเสพติด 
  ๓. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน  
  ๔. ฟื้นฟูให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง 
  ๕. ปัญหาความยากจน 

๒.๓ นโยบำยของกระทรวงมหำดไทย 
๑. การปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร 

        ๒. การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
        ๓. การเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
  ๔. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

   ๒.๔ สอดคล้องกับนโยบำยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นท่ีวำงกรอบไว้ 
๑. บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม และประโยชน์สุขของประชาชน 
๒. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มเข็ง มีการบริหารจัดการที่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓.พัฒนาระบบการก ากับดูแลภาคประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น 

                          ๔.สร้างกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๔ 
๒.๕ นโยบำยกรมกำรปกครอง 

๑. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
๒. ส่งเสรมิสังคมประชารัฐ 
๓. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก้าวหน้า 
๔. การพัฒนาแบบแผนวิถีชีวิต/และระบบประชาธิปไตย 
๕. อ านวยความเป็นธรรมและเป็นที่พึงของประชาชน 

๒.๖  กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำฬสินธุ์  
๑.   ด้านการเอาชนะความยากจน 
๒. ด้านการปลอดยาเสพติด 
๓. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔. ด้านบริการประทับใจ 
๕. ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
๖. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
๘. ด้านการวิจัยและพัฒนา 

๒.๗ ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำอ ำเภอกมลำไสย  
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีงานท า และมีรายได้ในการครองชีพ 
๒. สนับสนุนผู้ประกอบการที่มาลงทุนในท้องถิ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร 
๓. ให้ประชาชนมีความรู้ มีงานท า รายได้เพียงพอต่อการครองชีพ 
๔. ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่จะมาลงทุนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการลงทุนด้าน 
      อุตสาหกรรมทางการเกษตร 
 ๕.ให้มีการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นฐานในการเปิดทางไปสู่ประตูอินโดจีน 

๒.๘ ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย   
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น   
๒. การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ  เช่น ระบบกระจายข่าวไร้สาย 
๓. การวิจัยและพัฒนา 
๔. การควบคุม ก ากับและประเมินผล 
 



๕ 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านและส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึง 
๒. พัฒนาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ 
๓.  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน  

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและการปศุสัตว์ 
 แนวทางการพัฒนา   

๑. การพัฒนาผลผลิต 
- เพิ่มพื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ 
-สนับสนุนเงินทุนด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ตลอดจนการพัฒนาสายพันธุ์ 

๒. การวิจัยและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
๓. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพการเกษตรและปศุสัตว์ 

๔.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเสริมสร้ำงรำกฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่ำอยู่และยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนากลุ่มและเครือข่าย (Net  Work) 
๒. พัฒนาจิตใจและคุณธรรม 
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
๔. การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕. การสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด  อาชญากรรม 
๖. การพัฒนาสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ 
๗. การพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจร ป้ายควบคุมจราจร 

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการท่องเที่ยว  
 แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว(หนองเรือสวนสาธารณะ) 
๒. พัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 
๓. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว 
๔. จัดตั้งศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์(OTOP) 

 
 
 



๖ 
ส่วนที่ ๒ 

 สภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
 

ตอนท่ี ๑ 

สภำพท่ัวไป  เศรษฐกิจ สังคม และบริกำรขั้นพื้นฐำน 
................................ 

๑. สภำพท่ัวไป 
   ๑.๑ ท่ีตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยเป็นเขตการปกครองของอ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตั้งอยู่ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอกมลาไสย ห่างจากอ าเภอกมลาไสยประมาณ ๔  กิโลเมตร สภาพ
พื้นที่โดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยมีเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง
ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑.๑ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลห้วยโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๑.๑.๒ ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนศิลาเลิง  อ าเภอฆ้องชัย เทศบาล
ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๑.๑.๓ ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหลักเมือง  อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ ์
 ๑.๑.๔ ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลธัญญา, เทศบาลต าบลหนองแปน  อ าเภอกมลา
ไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   ๑.๒ พื้นที่ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย มีพื้นที่โดยประมาณ ๓๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๙,๓๗๕ 
ไร ่
   ๑.๓ สภำพภูมิประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับ
การท าการเกษตรพื้นที่ท าการเกษตรเกือบทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทานเขื่อนล าปาวและโครงการสูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟ้าจากล าน้ าปาว องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย มี ๓  ฤดูกาล คือ 
 ๑.๓.๑ ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศค่อนข้างร้อน 
 ๑.๓.๒ ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วง 
 ๑.๓.๓ ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวมาก 
 



๗ 
 
   ๑.๔ จ ำนวนหมู่บ้ำน ๑๓ หมู่บ้ำน  ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ จ านวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยเต็มพื้นที่ มี ๑๐ หมู่บ้านได้แก่
หมู่ที่ ๒,๓,๖,๘,๙,๑๐,๑๓,๑๖,๑๗ และหมู่ที่ ๑๘ 
 ๑.๔.๒ จ านวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยบางส่วน มี ๓ หมู่บ้านได้แก่หมู่
ที่ ๕,๑๒ และหมู่ที่ ๑๔ 
 ๑.๔.๓ รายชื่อหมู่บ้านภายในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย มี ๑๓ หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 
  ๑. หมู่ที่    ๒   บ้านข้าวหลาม  
  ๒. หมู่ที่   ๓  บ้านสงยาง   
  ๓. หมู่ที่   ๕  บ้านสระบัว   
  ๔. หมู่ที่   ๖  บ้านดอนยาง   
  ๕. หมู่ที่   ๘  บ้านสะอาดชัยศรี   
  ๖. หมู่ที่    ๙   บ้านดอนยูง   
  ๗. หมู่ที่   ๑๐  บ้านโปโล  
  ๘. หมู่ที่   ๑๒  บ้านปากน้ า   
  ๙. หมู่ที่    ๑๓  บ้านโปโล  
                     ๑๐. หมู่ที่   ๑๔  บ้านฟากปาว 
                    ๑๑. หมู่ที่   ๑๖  บ้านข้าวหลาม 
                    ๑๒. หมู่ที่  ๑๗  บ้านดอนยูง 
                     ๑๓. หมู่ที่  ๑๘   บ้านน้อยพัฒนา    
     ๑.๕ ท้องถิ่นอื่นในเขตต ำบลกมลำไสย 

        ๑.๕.๑ จ านวนเทศบาล   ๑   แห่ง คือ เทศบาลต าบลกมลาไสย อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 
๑,๔,๕,๗,๑๑,๑๒,๑๔ และหมู่ที่ ๑๕    

         ๑.๕.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น จ านวน -  แห่ง  
     ๑.๖ จ ำนวนประชำกร   (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) 

๑.๖.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  มีจ านวนครัวเรือน   ๑,๒๘๖  ครัวเรือน  
 ๑.๖.๒ จ านวนประชากรทั้งหมด    ๔,๙๓๓    คน  แยกเป็นชาย ๒,๔๗๐   คน หญิง  

             ๒,๔๖๓    คน  
 ๑.๖.๓ มีความหนาแน่นเฉลี่ยจ านวน        ๑๙๗.๒๘   คน/ตารางกิโลเมตร 
 



๘ 
 
  ๒. สภำพทำงเศรษฐกิจ 
     ๒.๑ อำชีพ 
 ๒.๑.๑ อาชีพหลัก ได้แก่การท านา      จ านวน              ๗๙๓   ครัวเรือน 
 ๒.๑.๒ อาชีพรองได้แก่ 

         อาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป ทอผ้า แปรรูปผลิตภัณฑ์ เลี้ยงสัตว์ ท าไร่  จ านวน   ๗๐๐     ครัวเรือน 
      ๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
 ๒.๒.๑ ธนาคาร    -      แห่ง      
 ๒.๒.๒ โรงแรม    -      แห่ง     
 ๒.๒.๓ ปั้มน้ ามันขนาดใหญ่  -      แห่ง 
 ๒.๒.๔ ปั้มน้ ามันขนาดเล็ก  ๒    แห่ง  
 ๒.๒.๕ โรงงานอุตสาหกรรม  ๑     แห่ง 
 ๒.๒.๖ โรงสี               ๑๓     แห่ง  
 ๒.๒.๗ อุตสาหกรรมในครัวเรือน  ๒     แห่ง  

  
  ๓. สภำพทำงสังคม 
      ๓.๑ สภำพทำงกำรศึกษำ 
  ๓.๑.๑ โรงเรียนประถมศึกษา     ๔     แห่ง  ซึ่งเป็นของรัฐบาล 
      ๑. โรงเรียนบ้านข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา        ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  ๑๖ 
      ๒. โรงเรียนบ้านสงเปลือยสงยางวิทยาคาร     ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  ๓ 
      ๓. โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร                 ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  ๙  
      ๔. โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา      ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  ๑๓ 
              ๓.๑.๒ โรงเรียนของเอกชนจัดการ      ๑    แห่ง  (โรงเรียนอนุบาลบานเย็นศึกษา) 
  ๓.๑.๓ โรงเรียนมัธยมศึกษา                            -    แห่ง 
  ๓.๑.๔ โรงเรียนอาชีวศึกษา      -    แห่ง 

๓.๑.๕ โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง      -    แห่ง 
  ๓.๑.๖ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน    ๑๐ แห่ง 
  ๓.๑.๗ ห้องสมุดประชาชน      -     แห่ง  
  ๓.๑.๘ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน    ๑     แห่ง   (ศูนย์สาขากมลาไสย)  
               ๓.๑.๙  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.    ๕     ศูนย์ 



๙ 
๓.๒ สถำบันและองค์กำรทำงศำสนำ 
  ๓.๒.๑  วัด        ๕    แห่ง 
  ๓.๒.๒  ส านักสงฆ์                                         ๕    แห่ง 
๓.๓  กำรสำธำรณสุข 
  ๓.๓.๑ โรงพยาบาลของรัฐขนาด  ๕๐  เตียง       -  แห่ง  

๓.๓.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ๑ แห่ง  (หมู่ที่ ๑๖ บ้านข้าวหลาม) 
  ๓.๓.๓.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน                ๑๐ แห่ง   
  ๓.๓.๔ อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า    ร้อยละ  ๑๐๐   
๓.๔ ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๓.๔.๑ สายตรวจต าบล    ๑     ชุด     
  ๓.๔.๒ จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑     คน     
  ๓.๔.๓ ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑     คน    
  ๓.๔.๔ อปพร.                 ๑๑๐ คน 
๔.  กำรบริกำรขั้นพื้นฐำน 
    ๔.๑ สถำนท่ีรำชกำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
  ๔.๑.๑ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  ๑๖ 
  ๔.๑.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลกมลาไสย ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  ๑๖ 
     ๔.๒ กำรคมนำคม 
  ๔.๒.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๓๖๗ มหาสารคาม-กมลาไสย  ผ่านหมู่ที่ ๘,๑๖,๑๘ 
  ๔.๒.๒ ทางหลวงชนบท (ลาดยาง) ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน ๔ สาย 

๔.๒.๓ ทางหลวงชนบทลูกรังภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน ๒๐ สาย 
๔.๒.๔ ถนนดินระหว่างหมู่บ้าน    ๑๖  สาย 

  ๔.๒.๕ ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านอีกจ านวน  ๑๑  กิโลเมตร 
     ๔.๓ กำรไฟฟ้ำ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยมีกระแสไฟฟ้าครบทกุหมู่บ้าน และครบทุกครัวเรือน 
แต่การให้แสงสว่าง(ไฟสาธารณะ) ตามจุดต่าง ๆ ในเขตหมู่บ้านยังไม่มีเพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าจ านวนร้อยละ ๙๘ โดยแยกได้ดังนี้ 
  ๔.๓.๑ มีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด  ๑,๑๕๗        ครัวเรือน 
      ๔.๔  แหล่งน้ ำธรรมชำติท่ีส ำคัญ 

๔.๔.๑  ล าน้ า                       ๑          สาย (ล าน้ าปาว) 



๑๐ 
  ๔.๔.๒  ล าห้วย        ๓      แห่ง (ห้วยสามขา ห้วยยาง ห้วยกุดโดน) 
                            ๔.๔.๓ บึง หนอง อ่ืนๆ        ๘     แห่ง  ได้แก่ 
                                     ๑.   หนองเรือ                       บ้านข้าวหลาม     หมู่ที่ ๑๖ 
                                     ๒.   หนองเบ็น                      บ้านดอนยาง       หมู่ที่ ๖ 
                                     ๓.   หนองดอนกลาง            บ้านโปโล           หมู่ที่ ๑๐ 
                                     ๔.  หนองกุดแข้                    บ้านข้าวหลาม    หมู่ที่ ๑๖ 
                                     ๕.  หนองฮู                           บ้านดอนยูง        หมู่ที่ ๑๗ 
                                     ๖.  หนองสิม                        บ้านสงยาง         หมู่ที่  ๓ 
                                     ๗.   หนองแก                       บ้านสงยาง          หมู่ที่  ๓  
                                     ๘.  หนองสองห้อง               บ้านฟากปาว      หมู่ที่ ๑๔ 
        ๔.๕  แหล่งน้ ำท่ีสร้ำงขึ้น 
  ๔.๕.๑  ฝาย        ๓    แห่ง   
  ๔.๕.๒  บ่อน้ าตื้น     ๔๘๐     แห่ง 
  ๔.๕.๓  บ่อโยก              -  แห่ง 
  ๔.๕.๔  อ่ืน ๆ  (บ่อบาดาล)        -       แห่ง  
        ๔.๖ กำรประปำ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย มีระบบประปาหมู่บ้าน/ประปาส่วนภูมิภาคทุกหมู่บ้าน 
แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเน่ืองจากระบบจ าหน่ายน้ าประปายังขยายไปไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

๔.๖.๑ ประชากรมีน้ าประปาใช้  ๑,๑๕๗ ครัวเรือน    
๕.  ข้อมูลอื่น ๆ 
     ๕.๑ ทรัพย์ยำกรธรรมชำติในพื้นที่ 
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย ไม่มีทรัพย์ยากรธรรมชาติที่จะน ามาเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาได้ 
     ๕.๒ มวลชนจัดตั้ง 
  ๕.๒.๑ ลูกเสือชาวบ้าน   ๑๐   รุ่น     จ านวน   ๖๑๔      คน 
  ๕.๒.๒ กลุ่มพัฒนาสตรี             ๑    รุ่น    จ านวน    ๓๒       คน 
  ๕.๒.๓ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                    จ านวน          ๗      กลุ่ม 
  ๕.๒.๔ อ่ืน ๆ  (ระบุ) เช่น  - แม่บ้านเกษตร                     จ านวน       ๑๐      กลุ่ม 
               - เยาวชน                      จ านวน          ๑๐     กลุ่ม 
                            - อปพร.                    จ านวน        ๑๑๐    คน 
  ๕.๒.๕ อสม.                            จ านวน    ๒๐๐   คน 



๑๑ 
 

ตอนท่ี  ๒ 

สถำนกำรณ์ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร นโยบำย และศักยภำพ 
................................ 

๑.  สรุปสถานการณ์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย  
    ๑.๑ จุดแข็ง 
 ๑. มีพื้นที่เหมาะส าหรับการท าเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว นาปี นาปรัง การเลี้ยงปลา กบ ฯลฯ 
 ๒. พื้นที่อยู่บนทางหลวงสาย กมลาไสย-มหาสารคาม ซึ่งท าให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
 ๓. มีระบบชลประทานในพื้นที่ คลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร  
 ๔. มีหนองน้ าสาธารณะในพื้นที่ เช่น หนองเรือ หนองเบ็น หนองกุดแข้ และแม่น้ าปาว ในพื้นที่  
 ๕. มีการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในพื้นที่ เช่น กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กลุ่มสวัสดิการ 

    ชุมชน 
 ๖. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในพื้นที่ เช่น การทอเสื่อ จักสาน 
 ๗. มีหน่วยงานราชการบริการ ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์พัฒนาครอบครัว  
 
    ๑.๒ จุดอ่อน  
 ๑. มีปัญหาขยะในพื้นที่ เช่น ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ ไม่มีระบบก าจัดขยะที่เหมาะสม 
 ๒. ประชาชนขาดความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 
 ๓. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วมพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน ภัยแล้งในพื้นที่บางส่วน 
 ๔. ปัญหาว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
 ๕. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่  
 ๖. ปัญหาด้านการเล่นการพนันในพื้นที่  
 ๗. การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนไม่เข้มแข็งพอ 
 ๘. สภาพถนนในพื้นที่ ช ารุด เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ  
 ๙. ระบบไฟฟ้าแรงต่ ายังไม่ทั่วถึง  
 ๑๐. ระบบประปายังไม่ครอบคลุมพื้นที่  
 ๑๑. คลองส่งน้ าไม่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทั้งหมด มีสภาพตื้นเขิน หนองน้ าตื้นเขิน 
 
 
 



๑๒ 
   ๑.๓ โอกำส  
 ๑. ปัจจุบันมีแหล่งเงินทุนให้กับประชาชน กลุ่มอาชีพ สะดวก จากการสนับสนุนของรัฐบาล เช่น  
      ธนาคาร ธกส. เงินกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กองทุนต่างๆ  

๒. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งระดับประเทศ 
๓. นโยบายการส่งเสริมด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เช่น การประกันราคาข้าว  
๔. นโยบายส่งเสริมรายได้ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสในสังคม  
๕. หน่วยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การ 
    ชลประทานเพื่อการเกษตร 

 
    ๑.๔ อุปสรรค 
 ๑. สภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่มั่นคง ส่งผล ราคาน้ ามัน ราคาสินค้าเพื่อท าการเกษตร เช่น  

    น้ ามัน ราคาปุ๋ย 
 ๒. ภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง  
 ๓. ปัญหาด้านการกระจายอ านาจ การกระจายงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ 
     เพียงพอต่อการพัฒนา 
 
๒.  สภำพปัญหำ 
    ๒.๑ ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ(รายได้ต่ า ผลผลิตต่ า ราคาพืชผลต่ า การตลาด การอาชีพ ฯลฯ) 

๑ ราษฎรมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ต่ ากว่า ๒๐,๐๐๐ บาท   จ านวน     -    ครัวเรือน 
 ๒ ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
 ๓ ราคาผลผลิตตกต่ า ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ า  และการตลาดไม่มั่นคง 
 ๔ ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพียงพอเพื่อการผลิต 
    ๒.๒ ปัญหำด้ำนสังคมคุณภำพชีวิต(ปัญหาด้านสุขภาพ การศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

๑ การบริการสาธารณสุขในหมู่บ้านครอบคลุมไม่ต่อเนื่อง 
  ๒ ปัญหาขยะมูลฝอย มลภาวะและสิ่งแวดล้อม 
 ๓ ประชาชนจบการศึกษาภาคบังคับไม่ได้เรียนต่อหรือฝึกงานด้านอาชีพ 
              ๔ ปัญหาการว่างงานหลังฤดูการผลิต 
              ๕ ปัญหายาเสพติดให้โทษหรือสารเสพติด 
 ๖ ปัญหาการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชน 



๑๓ 
    ๒.๓ ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (การคมนาคม  ไฟฟ้า   ประปา ) 

๑ การคมนาคมภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก   
๒ ระบบประปาส่วนภูมิภาคยังไม่ทั่วถึง   
๓ ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ ายังไม่ทั่วถึง    

 ๔ ระบบไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึง    
    ๒.๔  ปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำ 
           ๑  แหล่งน้ าตามธรรมชาติไม่ได้รับการปรับปรุง 
           ๒  คลองส่งน้ าเพื่อการเกษตรยังไม่ทั่วถึง    
           ๓  ขาดองค์กรที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ าที่ชัดเจน 
           ๔  คลองส่งน้ าและคันคลองไม่ได้รับการปรับปรุงหรือดูแลมานาน 
    ๒.๕  ปัญหำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรท่ีดี 
           ๑  การใช้สิทธิเลือกตั้งยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
           ๒  ขาดเคร่ืองมือประชาสัมพันธ์  เช่น เสียงตามสาย หรือไร้สาย 
           ๓  ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

๔ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบุคลากร และประชาชนยังไม่ดีพอ 
๕ ขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ๒.๖  ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
           ๑  ขาดการรณรงค์สร้างจิตส านึกรักษ์ธรรมชาติ 
           ๒  ขาดกลุ่มหรือองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม 
           ๓  แหล่งน้ าตามธรรมชาติต้ืนเขินไม่ได้รับการดูแล 
           ๔  ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ท าให้เกิดมลพิษ 

๕ ขาดรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๖ ขาดที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

  ๓.   ควำมต้องกำรของประชำชน 
    ๓.๑ ด้ำนเศรษฐกิจ 

๑ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม  การปศุสัตว์ 
 ๒ การพัฒนาผลผลิต พัฒนาสายพันธุ์และการรณรงค์ใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
 ๓ เงินทุนในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

๔ การอบรมกลุ่มอาชีพและการมีงานท าตลอดปี 
๕ งบประมาณในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช และส่งเสริมการวิจัย 



๑๔ 
    ๓.๒ ด้ำนกำรพัฒนำสังคมคุณภำพชีวิต 
 ๑ มีบริการสาธารณสุขในหมู่บ้านครอบคลุมและต่อเนื่อง 

๒ มีการรณรงค์ตรวจรักษาโรคที่เป็นอันตรายต่อเนื่องทุกปี 
 ๓ อบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเสริมรายได้หลังฤดูการท านา ท าไร่ พร้อม ทั้งหา 
                       ตลาดรองรับผลิต 
 ๔ สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นให้กับเด็กเล็ก เยาวชนและประชานชน 
              ๕ จัดอบรมเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด เช่น อปพร.หมู่บ้านต้านยาเสพติด 
              ๖ มีระบบสัญญาณไฟจราจร ป้ายบังคับจราจร ทุกหมู่บ้าน 
    ๓.๓ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
           ๑ การคมนาคมสะดวกทั้งภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน 
           ๒ มีระบบประปาทั่วถึงทุกครัวเรือนและได้มาตรฐาน 
           ๓ มีระบบไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง 
  ๓.๔  ด้ำนแหล่งน้ ำ 
          ๑ ขยายเขตชลประทานให้ทั่วถึงทุกพื้นที่เกษตรกรรม 
          ๒ ขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขินทุกหมู่บ้าน 
          ๓ ขุดลอกคลองน้ าป่าเพื่อระบายน้ าจากพื้นที่ 
          ๔ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าระดับหมู่บ้าน ต าบล 
   ๓.๕  ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี 
          ๑ รณรงค์และส่งเสริมการใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระบบ 
          ๒ ติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สายทุกหมู่บ้าน 

๓ อบรมบุคลากรของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม 
๔ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากยิ่งขึ้น 
๕ จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ๓.๖  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
         ๑  ก่อสร้างร่องระบายน้ าทุกหมู่บ้าน 
         ๒  ขุดลอกแหล่งน้ า คลอง ที่ตื้นเขิน 
         ๓  จัดหาที่ทิ้งขยะ รถเก็บขนขยะ และเตาเผาขยะ 
         ๔  จัดตั้งองค์กรหรืออาสาสมัครเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม 

 ๕ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้อนุรักษ์และหวงแหนสิ่งแวดล้อม 
 



๑๕ 
๔.  นโยบำย 
๔.๑  ด้ำนเศรษฐกิจ 
       ๑.  วัตถุประสงค์ 
            ๑)  เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 
            ๒)  เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า 
           ๓)  เพื่อพัฒนาระบบการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการปศุสัตว์ 
       ๒.  เป้าหมายการพัฒนา 
           ๑)  ให้รายได้เฉลี่ยของประชาชนต่อคนไม่น้อยกว่า  ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 
           ๒)  มีกลุ่มส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ไปสู่เกษตรปลอดสารพิษ 
           ๓)  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและการปศุสัตว์ 
      ๓.  แนวทางการด าเนินงาน 
           ๑)  ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ 
           ๒)  ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ และเพิ่มผลผลิต 
           ๓)  ส่งเสริมระบบสหกรณ์การเกษตร 
           ๔)  พัฒนาระบบตลาดและการประกันราคาผลผลิต 
           ๕)  สนับสนุนเงินทุนกลุ่มอาชีพและการฝึกอบรม 
           ๖)  ก่อสร้างโรงฝึกอาชีพและร้านค้าชุมชนเพื่อการผลิต 
๔.๒  ด้ำนพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
       ๑.  วัตถุประสงค์ 
            ๑)  เพื่อป้องกันและลดปัญหายาเสพติดในทุกหมู่บ้าน 
            ๒)  เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและครอบคลุม 
            ๓)  เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นกับเด็กเล็ก เยาวชนและประชาชน 
            ๔)  เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
            ๕)  เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน 

6) เพื่อส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้มีขวัญก าลังใจที่ดี 
7) เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลกมลาไสย 

 
 
 
 



๑๖ 
     ๒.  เป้าหมายการพัฒนา 
          ๑)  ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร อปพร.ต้านยาเสพติดหมู่บ้าน 
          ๒)  ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 
          ๓)  เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล 
          ๔) ยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ๓.  แนวทางการด าเนินงาน 
          ๑)  จัดตั้งอาสาสมัคร อปพร.ต้านยาเสพติหมู่บ้าน 
          ๒)  ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบังคับจราจร และโคมไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง 
          ๓)  สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ 

4) สนับสนุนสื่อการเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศแก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
5) สนับสนุนพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบล/หมู่บ้าน             

๔.๓ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
      (๑)  วัตถุประสงค์ 
             ๑) พัฒนาและปรับปรุงถนนการคมนาคม ภายในและระหว่างหมู่บ้านให้สามารถติดต่อสัญจรอย่าง
สะดวก 
             ๒) ปรับปรุงและจัดให้มีแหล่งน้ ากินน้ าใช้ และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอแก่ความต้องการ
ของประชาชน 
             ๓) ส่งเสริมการมีไฟฟ้าใช้และไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน 
      (๒)  เป้าหมาย 
             ๑) ก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง   ๕.๕๒ กิโลเมตร 
             ๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๕.๒ กิโลเมตร 

๓) และปรับปรุงถนนลูกรังให้ได้มาตรฐาน ระยะทาง  ๔.๓ กิโลเมตร 
             ๓) ก่อสร้างถนนดินถมพร้อมลงลูกรัง ระยะทาง   ๘.๕ กิโลเมตร 
             ๔) ขยายเขตจ าหน่ายประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้านให้เพียงพอกับความต้องการ 
             ๕) ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน หมู่บ้าน 
  (๓)  แนวทางการด าเนินงาน 
           ๑) ก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง ๕.๕๒ กิโลเมตรภายใน ๓ ปี              
           ๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน ระยะทาง ๕.๒ กิโลเมตร 
ภายใน  ๓ ปี 
            ๓) ก่อสร้างถนนลูกรังภายใน /ระหว่างหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน ระยะทาง ๔.๓ กิโลเมตร ภายใน ๓ ปี 
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            ๔) ก่อสร้างถนนดินถมพร้อมลงลูกรัง  ระยะทาง ๘.๕ กิโลเมตร ภายใน  ๓ ปี 
            ๕) ขยายเขตประปาให้เพียงพอทุกครัวเรือน ภายใน ปี  ๒๕๕๙ 
            ๖) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/สาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน/หมู่บ้าน ภายใน ปี ๒๕๕๙ 
            ๗) ปรับปรุงรักษาทาง ลาดยาง คอนกรีต ลูกรัง ถนนดินถมเดิมให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
๔.๔  ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
       ๑)  วัตถุประสงค์ 
            (๑) เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
            (๒) เพื่อให้มีน้ าเพื่อการเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรม และการปศุสัตว์อย่างเพียงพอ 
            (๓) เพือ่พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
            (๔) เพื่อปรับปรุงและดูแลรักษาคลองส่งน้ า ระบายน้ าให้ใช้การได้ดีเสมอ 
      ๒)  เป้าหมาย 
           (๑) ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะภายในในเขตพื้นที่  จ านวน  ๑๐  แห่ง 
           (๒) ขยายเขตชลประทานเพื่อการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและการปศุสัตว์ 
           (๓) จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าและการแบ่งปันน้ าหมู่บ้าน ต าบล 
           (๔) ดูแลรักษาคลองส่งน้ า รางระบายน้ าให้สามารถระบายน้ า ส่งน้ าสะดวก 
     ๓)  แนวทางด าเนินงาน 
           (๑) ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ที่ตื้นเขิน  จ านวน  ๑๐  แห่ง 
           (๒) ขยายเขตชลประทานให้ทั่วถึงเป็นระยะทาง   ๓,๕๐๐  เมตร 
           (๓) จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าและแบ่งปันน้ าทุกหมู่บ้านและภายในต าบล 
           (๔) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ า คลองส่งน้ า ให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
๔.๕  ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี 
      ๑)  วัตถุประสงค์ 
           (๑) เพื่อให้การบริหารกิจการของท้องถิ่นมีความโปร่งใส เป็นธรรมและปราศจากคอรัปชั่น 
           (๒) เพื่อให้การใช้สิทธิเลือกตั้งมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้น 
           (๓) เพื่อให้มีเคร่ืองมือประชาสัมพันธ์กิจการงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
           (๔) เพื่อให้มีรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
           (๕) เพื่อให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยไว้บริการประชาชน 
           (๖) เพื่อให้มีรถน้ าเอนกประสงค์ไว้ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      ๒)  เป้าหมาย 
           (๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกระบวนการเวทีประชาคม อบต.เคลื่อนที่ 



๑๘ 
           (๒) ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในคร้ังต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
           (๓) ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดต้ังระบบกระจายข่าวไร้สายทุกหมู่บ้าน (ขยายจุดรับสัญญาณ) ภายในปี 
๒๕๖๐ 
           (๔) พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตต าบลให้ใช้การได้ดีเพื่อบริการประชาชน (จัดหาคอมพิวเตอร์) 
          (๕)  จัดซื้อรถน้ าเอนกประสงค์ไว้ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ คัน 
     ๓)  แนวทางด าเนินงาน 
          (๑) จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน ต าบล อบต.เคลื่อนที่เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ 
          (๒) จัดอบรมกฎหมายเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งและอาสาสมัครเลือกตั้งประจ าท้องถิ่น 
          (๓) ประชาสัมพันธ์ระบบกระจายข่าวไร้สาร เช่น รายการวิทยุเพื่อประชาชน นายก อบต.พบประชาชน 
          (๔) ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตต าบลให้ใช้การได้ดีและขยายเพิ่มเติมเพื่อบริการประชาชน 
          (๕) จัดซื้อรถน้ าเอนกประสงค์ไว้ใช้ในกิจการาขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ คัน ภายในปี  
              ( ๒๕๕๗  - ๒๕๕๙) 
๔.๖   ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
       ๑)  วัตถุประสงค์ 
          (๑) เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          (๒) เพื่อแก้ปัญหาและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
          (๓) เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีของท้องถิ่น      
          (๔) เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
      ๒)  เป้าหมาย 
          (๑) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 
          (๒) จัดหารถเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูลและที่ทิ้งขยะ 
          (๓) ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า 
          (๔) จัดงานประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านประจ าปี 
          (๕) ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน ๖ แห่ง 
          (๖) ก่อสร้างสวนสุขภาพและลานวิ่งอเนกประสงค์ จ านวน ๑ แห่ง      
          (๗) ก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐานประจ าต าบล จ านวน ๑ แห่ง 
๓)  แนวทางการด าเนินงาน 
          (๑) จัดท าผัง อบต.อย่างเป็นระบบ 
          (๒) จัดซื้อรถเก็บขยะ จ านวน ๑ คัน , ที่ทิ้งขยะ จ านวน  ๑  แห่ง  และถังขยะ 
          (๓) จัดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 



๑๙ 
          (๔) จัดการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน ทุกปี 
          (๕) ปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อนของต าบลเพื่อการท่องเที่ยว 
 
 วัตถุประสงค์ของนโยบำย 
     ๑. เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และมีปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น 
     ๒. เพื่อพัฒนาคนซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาประเทศชาติให้มีคุณภาพและมีสุขภาพถ้วน 
          หน้า สามารถพึ่งตนเอง ทางด้านสาธารณสุขตามวิธีการสาธารณสุขมูลฐานได้ 
     ๓. เพื่อเพิ่มผลผลิตรายได้ และ การมีงานท า ลดปัญหาการอพยพไปท างานต่างจังหวัด 
     ๔. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่ต่อไป 
๕. เพื่อรองรับการให้การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ล ำดับควำมส ำคัญของนโยบำย  
     ๑. การเศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริมอาชีพ การแข่งขันด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และกาปศุสัตว์ 
     ๒. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เช่น สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ยาเสพติด สาธารณสุข 
     ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การคมนาคมไม่สะดวก ระบบประปาไม่ทั่วถึง ฟ้าแสงสว่างไม่เพียง 
         ทุกหมู่บ้าน 
     ๔. ด้านแหล่งน้ า เช่น แหล่งน้ าตื้นเขิน ระบบชลประทานไม่ทั่วถึง คลองส่งน้ าไม่ได้รับการดูแล เป็นต้น 
     ๕. การบริหารจัดการที่ดี เช่น ขาดเคร่ืองมือประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนยังน้อย เป็นต้น 
     ๖. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม    
 
๕. ข้อมูลด้ำนศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   ๕.๑ บุคลำกร                                               จ านวน      ๔๖     คน 
 - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงาน อบต.๗) จ านวน         ๑       คน 
 -  รองปลัดองค์องค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหาร อบต.๗) จ านวน              -        คน 
 ต ำแหน่งในส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     จ านวน  ๓๔     คน  
 - หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ๗)  จ านวน  ๑       คน 
 - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   จ านวน    ๑       คน 

- เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  ๑       คน 
 - นักวิชาการเกษตร     จ านวน  ๑       คน 
 -  นักวิชาการศึกษา     จ านวน  ๑       คน 



๒๐ 
 -  นักวิชาการสุขาภิบาล      จ านวน    ๑       คน 
 -   นักพัฒนาชุมชน     จ านวน  ๑       คน 
 -   เจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  ๑       คน 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    จ านวน  ๑       คน 
 - บุคลากร      จ านวน  ๑       คน 
 - ลูกจ้างประจ า (พนักงานสูบน้ า)                 จ านวน  ๑       คน 
 -พนักงานจา้งตามภารกิจ(ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์)  จ านวน  ๑       คน 

-พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผช.จพง.ธุรการ )  จ านวน  ๑       คน 
 -พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จ านวน ๑       คน 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)  จ านวน                ๑       คน 
              -พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผช.จนท.บันทึกข้อมูล)                  จ านวน                ๑       คน 
 -พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผช.ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย) จ านวน              ๑๔     คน 
 -พนักงานจ้างทั่วไป(นักการภารโรง)                                     จ านวน                ๑       คน 

- พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานประจ าเคร่ืองสูบน้ า)               จ านวน    ๑       คน 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผช.นักวิชาการศึกษา)  จ านวน   ๑       คน 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผช.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน) จ านวน   ๑       คน 

   ต ำแหน่งในส่วนกำรคลัง            จ านวน     ๗       คน 
 - หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง ๗)     จ านวน  ๑       คน 
 - นักวิชาการเงินและบัญชี    จ านวน  ๑       คน 
 - นักวิชาการจัดเก็บรายได้    จ านวน  ๑       คน 
 - เจ้าพนักงานพัสดุ                                                        จ านวน  ๑       คน 
 - เจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน   ๑       คน 
 - พนักงานงานจ้างตามภารกิจ(ผช.จพง.จัดเก็บรายได้) จ านวน   ๑       คน 

- พนักงานงานจ้างตามภารกิจ(ผช.จพง.การเงินและบัญชี) จ านวน   ๑       คน 
  ต ำแหน่งในส่วนโยธำ     จ านวน     ๔       คน 
 - ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๗)      จ านวน  ๑       คน 
 - นายช่างโยธา      จ านวน  ๑       คน 
 - เจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน                ๑      คน 
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.ช่างไฟฟ้า)    จ านวน  ๑       คน 
             ระดับกำรศึกษำ - มัธยม/อาชีวศึกษา   จ านวน     ๗    คน 



๒๑ 
- ปริญญาตรี      จ านวน       ๓๗     คน 

     - สูงกว่าปริญญาตรี     จ านวน     ๒       คน 
 
๕.๒ รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๖  (ณ วันท่ี ๓๑ มีนำคม ๕๖) 

  จ ำนวน   ๑๒,๘๙๐,๗๘๕.๙๐   บำท 
 - รายได้ที่จัดเก็บขององค์การบริหารส่วนต าบล                    ๑๑๗,๕๑๗.๙๖          บาท 
 - รายได้จากภาษีท้องถิ่นที่รัฐบาลจัดเก็บให้             ๖,๕๓๖,๑๒๗.๙๔ บาท 

       - เงินส่วนราชการอ่ืน ๆ จัดเก็บให้                ๒๐๙,๐๐๒   บาท 
       - เงินอุดหนุนรัฐบาล                 ๖,๐๒๘,๑๓๘              บาท 
   - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ               ๔,๗๗๔,๒๐๔.๖๓           บาท   
   -เงินสะสม (ณ ๓๑ มี.ค.๕๖)             ๑,๕๗๙,๙๔๑.๗๖ บาท 
   - เงินทุนส ารองเงินสะสม (ณ ๓๑ มี.ค.๕๖           ๓,๖๘๐,๑๙๙.๐๔      บาท  



๒๒ 
๕.๓ ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่ 
      ๑. สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตชลประทานของเขื่อนล าปาว เหมาะแก่การ
เพาะปลูก พืชทางการเกษตรกรรม, ท านา 
      ๒. แหล่งท่องเที่ยว และทรัพยากรธรรมชาติ ยังไม่สามารถน ามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการ
อุตสาหกรรมได้ 
 

เแผนท่ี อบต.กมลำไสย 

 


