
 ๒๗ 
ส่วนที่ ๔ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
๔.๑ วิสัยทัศน์การการพัฒนา  “องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยจะเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการ 
        ที่ดี ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ หนองเรือสวนสาธารณะเย็นใจ” 
๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี 

๔.๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น  บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใสและเป็นธรรม 
๒. การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ตต าบล  ระบบกระจายข่าวไร้สาย เป็นต้น 
๓. การวิจัยและพัฒนา 
๔. การควบคุม  ก ากับ  และประเมินผล 

       ๔.๒.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึง 
๒. พัฒนาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอ 
๓.  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 

 ๔.๒.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และ  
          การปศุสัตว์ 
 แนวทางการพัฒนา   

๑. การพัฒนาผลผลิต 
- เพิ่มพื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ 
- สนับสนุนเงินทุนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ตลอดจนการพัฒนาสายพันธุ์ 

๒. การวิจัยและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
๓. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพการเกษตรและปศุสัตว์ 

      ๔.๒.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนากลุ่มและเครือข่าย (Net  Work) 
๒. พัฒนาจิตใจและคุณธรรม 
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
๔. การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕. การสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด  อาชญากรรม 
 

 



 ๒๘ 
๖. การพัฒนาสวัสดิการสังคม เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น 
๗.   พัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจร ป้ายควบคุมจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

      ๔.๒.๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว  
 แนวทางการพัฒนา 

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

๔.๓ กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาองค์การบริการส่วนต าบลกมลาไสย 
-     ด้านการเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ 
-     ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
-   ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า 
    และการปศุสัตว์ 

              -    ด้านการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน 
  -    ด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการท่องเที่ยว 
๔.๔  พันธกิจ (Mission)  ของ อบต.กมลาไสย 
       ๑) เพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพของคน องค์กร และการบริหารจัดการพัฒนาแบบบูรณาการ 
       ๒) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการ 
       ๓) พัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการปศุสัตว์ 
       ๔) การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
       ๕) ปรับปรุงสวนสาธารณะหนองเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙ 
 
๔.๕ จุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ของ อบต.กมลาไสยเพื่อการพัฒนา 
              เป้าประสงค ์
                   (Goals) 

          ตัวชี้วัด 
           (KPlS) 

  ข้อมูลปัจจุบัน 
    (ตามตัวชี้วัด) 
(Baseline Data) 

                เป้าหมาย( Targets) 

ปี ๕๖- 
๕๘ 

 ปี ๕๖ ปี ๕๗  ปี ๕๘ 

 
              ความมั่งคั่ง 

 

 
จ านวนครัวเรือนยาก 
จนใน อบต.กมลา-
ไสย  ลดลง 

 

 
จ านวนครัวเรือน 
ยากจน      -       
ครัวเรือน 

 

 
   ๙๐ % 

 

 
  ๓๐ 
% 

 

 
  ๖๐% 

 

 
 ๙๐ % 

 

             ความมั่นคง 

 
 

 

จ านวนหมูบ่้าน
ชุมชนเข้มแขง็
เพิ่มขึ้น 

 

จ านวนหมูบ่้าน
ต้นแบบชุมชน
เข้มแข็ง ๑๐ 
หมู่บ้านจาก
จ านวนหมูบ่้าน
ทั้งส้ิน  ๑๐ 
หมู่บ้าน 

    ๑๐ 

 
 

    ๕ 

 
    ๘ 

 
   ๑๐ 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.กมลาไสย 
 

         ประเด็นยุทธศาสตร์ 
          (Strategic  Lssues) 

                            ยุทธศาสตร์ 
                                                (Strategics) 

๑.การบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 
๒.ระบบสาธารณูปโภค 
๓.การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม  
   และการปศุสัตว ์
๔.เมืองน่าอยู ่
๕.การท่องเที่ยว 

 

-การเสริมสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ การพัฒนาแบบ
บูรณาการ 
-การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
-การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 
  และการปศุสัตว ์
-การเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู ่
-การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 



 ๓๐ 
 
 

ยุทธศาสตร์ อบต.กมลาไสย 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา/โครงการ 
๑.การเสริมสร้าง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
พัฒนาแบบบูรณาการ 
 
 
๒. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
๓. การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัด้านการเกษตร เกษตร
อุตสาหกรรม และการปศุสัตว ์
 
 
 
 
 
๔. การเสริมสร้างรากฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่ 
 
 
 
 
 
 

๑.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 
    ๑.๑ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
    ๑.๒ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 
    ๑.๓ การวิจัยและพัฒนา 
    ๑.๔ การควบคุม ก ากับและประเมินผล 
๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย 
    ๒.๑ ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่บ้านให้ทั่วถึง 
    ๒.๒ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า และไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง 
    ๒.๓ ปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
    ๒.๔ จัดหารถยนตเ์พื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓. โครงการพัฒนาการผลิต แปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดภัย
จากสารพิษ การพัฒนาพันธ์ุโค ไก่พ้ืนเมือง ประกอบด้วย 
    ๓.๑ การพัฒนาผลิตผล 
        - เพิ่มพ้ืนที่การปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ 
         - สนับสนุนเงนิทุนเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์ในการพัฒนาสายพันธ์ุ 
    ๓.๒ การวิจัยและพัฒนาออกแบบผลติภัณฑ์ (OTOP) 
    ๓.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพการเกษตรและ
ปศุสัตว ์
๔. โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย 
     ๔.๑ การพัฒนาเกษตรกรรมทีย่ั่งยืน 
     ๔.๒ การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
     ๔.๓ การยกระดับและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
     ๔.๔ การพัฒนาสวัสดิการสังคม 
     ๔.๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๔.๖ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
     ๔.๗ การสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดอาชญากรรมและปลอดคอรัปช่ัน 
     ๔.๘ การอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม 
     ๔.๙ การพัฒนาจิตใจ 
     ๔.๑๐ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๔.๑๑ การพัฒนาส่ิงแวดล้อมย่ังยืน 

 



 ๓๑ 
 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา/โครงการ 
๕. การพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการท่องเที่ยว 

๕. โครงการพัฒนาและปรบัปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองเรือ 
ประกอบด้วย 
     ๕.๑ ปรับปรุงสภาพหนองเรือที่ตื้นเขินและคันคูโดยรอบ 
     ๕.๒ จัดตั้งศนูย์สารสนเทศเพือ่การท่องเที่ยว 
     ๕.๓ จัดสร้างจดุออกก าลังกาย ลานกีฬาเพื่อสุขภาพ 
     ๕.๔ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว 
     ๕.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
     ๕.๖ จัดตั้งศูนยจ์ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (OTOP) บริเวณแหล่งท่องเทีย่ว 

      
๔.๖ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

 ๑. การปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร 
        ๒. การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
        ๓. การเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
  ๔. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

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

๔.๘ นโยบายการพัฒนาอ าเภอกมลาไสย  
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีงานท า และมีรายได้ในการครองชีพ 
๒. สนับสนุนผู้ประกอบการที่มาลงทุนในท้องถิ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร 
๓. ให้ประชาชนมีความรู้ มีงานท า รายได้เพียงพอต่อการครองชีพ 
๔. ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่จะมาลงทุนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการลงทุนด้าน 
     อุตสาหกรรมทางการเกษตร 

            ๕.ให้มีการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นฐานในการเปิดทางไปสู่ประตูอินโดจีน 
 



 ๓๒ 
 
๔.๙ นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๑.การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ 
  ๒.การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน 
  ๓.การส่งเสริมพัฒนาการผลิตส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรอย่างมีระบบ 

๔.การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง การพึ่งตนเอง 
  ๕.ส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
  ๖.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลพัฒนาเทคโนโลยี 
                           ๗.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
 
 

 


