
ส่วนที่  2 

สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด 
 

1. สภาพทั่วไป 
1.1. ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ 

1.1.1  ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอกุดชุม  ห่าง
จากอ าเภอกุดชุมประมาณ  8  กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดยโสธร ประมาณ 45 
กิโลเมตร ( 2  มีนาคม  2540  จัดตั้ง อบต.) 
1.1.2  ขนาดพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด มีพ้ืนที่ 73 ตารางกิโลเมตร (45,625   
ไร่) 

     1.2. อาณาเขต องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอ าเภอกุดชุม  โดยมี
อาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับอาณาเขตของต าบลโนนเปือย อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาณาเขตของต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

  ทิศใต้    ติดต่อกับอาณาเขตของต าบลหนองเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอาณาเขตของต าบลนาโส่ อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีหนอง บึง ล าห้วย 

ทั่วไปลักษณะของดินในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด เป็นดินร่วนปนทรายปัจจุบันใช้
ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท านา  สภาพป่าในปัจจุบัน  จะพบเฉพาะที่เป็นพ้ืนที่
ป่าสาธารณะ(ป่าช้า)  และป่าเบญจพรรณในเขตพ้ืนที่ของ สปก.  
     1.4  จ านวนหมู่บ้าน    18     หมู่บ้าน 

จ ำนวนหมู่บ้ำนในเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลก ำแมด  มีทั้งหมด    18    หมู่บ้ำน 

 
หมู่ที่ บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน 

1 ก าแมด นายสงวน นางาม 248 
2 หัวงัว นายสงกรานณ์  จันทร์เหลือง 214 
3 โนนยาง นายบุญเนา โมระมะณี 212 
4 กุดหิน นายประนมพร เทศไทย 266 
5 หนองเหี่ย นายสมบูรณ์ ฉลองคุณ 166 
6 หนองตาไก้ นายประยูร ไตรยสุทธิ์ 144 
7 ก าแมด นายบุญตา พันธ์เลิศ 231 
8 ค าเอ็นอ้า นายวินัย เวฬุวนารักษ์ (ก านัน) 118 
9 หัวงัว นายสัญญา ศรีตาแสง 184 
10 โคกสวาท นายดุสิต  ค าย้าว 151 
11 โนนยาง นายสวาท ศรีวงษ์ราช 202 
12 แสนศรี นายค าหลาง วงค์สว่าง 112 



13 ห้วยค้อ นายวิฑูรย์  สุนทรา 65 
14 หัวงัว นายเพ็ง ผลดา 210 
15 กุดหิน นายสิงห์ ศรีวะสุทธิ์ 80 
16 ก าแมด นายบุญศรี เวฬุวนารักษ์ 206 
17 โนนยาง นายบุญมา คุณุ 226 
18 หนองเหี่ย นายประดิษฐ์ เข็มพันธ์ 157 

รวม 3,192 
 
1.5  ประชากร 

  ประชากรทั้งสิ้น  9,884 คน   ชาย 4,956 คน      หญิง 4,928 คน 
 

หมู่ที่ บ้าน ชาย หญิง รวม 
1 ก าแมด 335 345 680 
2 หัวงัว 382 347 729 
3 โนนยาง  274 242 516 
4 กุดหิน 407 439 846 
5 หนองเหี่ย 263 238 501 
6 หนองตาไก้ 232 246 478 
7 ก าแมด 304 302 606 
8 ค าเอ็นอ้า 145 146 291 
9 หัวงัว 280 331 611 
10 โคกสวาท 267 255 522 
11 โนนยาง  359 350 709 
12 แสนศรี 154 167 321 
13 ห้วยค้อ 108 110 218 
14 หัวงัว 372 354 726 
15 กุดหิน(ขันติธรรม) 124 104 228 
16 ก าแมด  298 280 578 
17 โนนยาง 342 396 738 
18 หนองเหี่ย 279 283 562 

       
2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1 อาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลก าแมดมีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน

และเลี้ยงสตัว ์ 

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด 
-  ปั้มน้ ามันขนาดเล็ก    จ านวน 32 แห่ง 
-  โรงไม้      จ านวน 1 แห่ง 



-  ร้านค้าเอกชน     จ านวน 32 แห่ง 
-  โรงสีขนาดเล็ก     จ านวน 30 แห่ง 
-  ร้านค้าชุมชนประจ าหมู่บ้าน  จ านวน 22 แห่ง 
 

3. สภาพทางสังคม 
3.1 การศึกษา 

- โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน  6 แห่ง 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน  1 แห่ง 
- โรงเรียนขยายโอกาสฯ จ านวน  1 แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  6 แห่ง 
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน  จ านวน           18 แห่ง 
- ศูนย์บริการการศึกษาชุมชน จ านวน  1 แห่ง 

 
3.2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

-  วัด/ส านักสงฆ์     จ านวน 13 แห่ง 
3.3   สาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    จ านวน 2 แห่ง 
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า           จ านวน 100 เปอร์เซ็นต์ 

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สถานีรับแจ้งเหตุต ารวจชุมชนประจ าต าบล   จ านวน    1 แห่ง 

4. การบริการพื้นฐาน 
4.1 การคมนาคม 

- ภายในต าบลมีถนนสายหลักซ่ึงเป็นถนนลาดยางติดต่อกับอ าเภอ 
- ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง 

4.2 การโทรคมนาคม 
-   ที่ท าการไปรษณีย์ขนาดเล็ก  จ านวน   1 แห่ง 
-   โทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน   28  แห่ง 
-   หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน   จ านวน             18 แห่ง 
 
 
 

4.3 การไฟฟ้า  
- การไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง  18  หมู่บ้าน 

     4.4 แหล่งน้ า 
      แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ล าน้ า  ล าห้วย จ านวน  22  สาย 
บึง หนองน้ าและอ่ืนๆ  จ านวน  26 สาย 

 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
ฝาย จ านวน    10 แห่ง 



บ่อน้ าตื้น จ านวน      2 แห่ง 
บ่อน้ าบาดาล จ านวน    78 แห่ง 
ประปา จ านวน    18 แห่ง 

  
5.  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงาน 

 5.1    คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
1. นายรพีพัฒน์ ท าเลดี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นางอวยพร จุดาสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายอดุลย์ สาระบาล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. นายสุเมธ  จันลาชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

  5.2    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด 
1.นายประดิษฐ์ ทุ่มโมง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายพิทักษ์ บุญทวี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นางพรเพ็ญ เทพมณี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. นายองอาจ โคตรสมบัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.1 
5. นายเหมี่ยว จงสดับกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.2 
6. นายไพรสรรค์ บุญเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.2 
7. นายกฤษฎา สุริยันต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.3 
8. นายโอปัง เบื้องบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.3 
9. นายจิตร จันทร์โด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.4 
10. นายประเทือง ทองน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.4 
11. นายยี่ มาตขาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.5 
12. นายประยูร พ่ึงตน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.5 
13. นายสังเวียน กันภัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.6 
14. นายภาสกร โกษฐา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.6 
15. นายณัฐวุฒิ วงษ์สว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.7 
16. นายสมบัติ ทวีจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.7 
17. นายสมศักดิ์ หูตาชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.8 
18. นายส าลี จูมพิลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.8 
19. นายสัมฤทธิ์ ชอบศิลป์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.9 
20. นายสุทัศน์ พิลาน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.9 
21. นายไพบูลย์ แก่นจ าปา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.10 
22. นายแสงจันทร์ สิงห์เทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.10 
23. นายพวง  กระเบา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.11 
24. นายสมจิตร ชูรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.11 
25. นายพิสุทธิ์ สระบัว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.12 
26. นายอ าพร  พิมพ์รัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.12 
27. นายสาคร สุนทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.13 



28. นายอภัย เข็มพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.14 
29. นายทรงอิทธิพล พันธ์เลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.14 
30. นายสถิต วงษ์สว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.15 
31. นายสมพร พันธ์เลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.15 
32. นายประณต มีจอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.16 
33. นายวัชรินทร์ วงษ์ค าจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม. 16 
34. นายสุรศักดิ์ ชูรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.17 
35. นายวิมล ทองน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.17 
36. นายสีทน บุญทศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.18 

 
              5.3   โครงสร้างการบริหารงานราชการองค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด 

 
- ปลัด อบต. จ านวน 1 คน 
- รองปลัด อบต. จ านวน 1 คน 

ส านักงานปลัด อบต. 
 

จ านวน 13 คน 

- หัวหน้าส านักงานปลัด  อบต. จ านวน  1 คน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 คน 
- นักทรัพยากรบุคลากร จ านวน 1 คน 
- นักจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 คน 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย จ านวน 1 คน 
- ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 คน 
- ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จ านวน 1 คน 
- นักการภารโรง จ านวน 1 คน 
- พนักงานขับรถยนต์ จ านวน -  คน 
- ผช.จพง.ป้องกัน จ านวน 1 คน 
- พนักงานขับรถน้ า จ านวน 1 คน 
- คนงานทั่วไป จ านวน 1 คน 

 
 

กองคลัง จ านวน 3 คน 
 

- ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน – คน 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 คน 
- นักวิชาการการเงินและบัญชี จ านวน 1 คน 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน - คน 
- เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน - คน 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน - คน 



- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 1 คน 
กองช่าง จ านวน 4 คน 

 
- ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 คน 
- นายช่างโยธา จ านวน 1 คน 
- ผู้ช่วยช่างโยธา จ านวน 1 คน 
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จ านวน 1 คน 

กองการส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 18 คน 
 

- ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 1 คน 
- ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 8 คน 
- ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 8 คน 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 คน 

กองสวัสดิการสังคม จ านวน 2 คน 
 

- ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม จ านวน 1 คน 
- นักพัฒนาชุมชน จ านวน – คน 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ านวน 1 คน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 คน 

 
- ผู้อ านวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จ านวน 1 คน 
-พนักงานขับรถขยะ จ านวน  2  คน 
-พนักงานประจ ารถขยะ จ านวน 1 คน 
ส่วนส่งเสริมการเกษตร จ านวน 1 คน 

 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าเกษตร จ านวน 1 คน 

 
 
 
 

      5.4    ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ปริญญาโท                                     จ านวน       11    คน 
ปริญญาตรี จ านวน       24    คน 
ปวท./ ปวส. จ านวน       3      คน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน       7      คน 

 
6. ข้อมูลอ่ืน ๆ 

6.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 



ป่าไม้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด ส่วนมากจะเป็นป่าเบญจพรรณ
พบในพ้ืนที่ หมู่ที่  1,4,5,6,10 และ หมู่ที่  13 

6.2  แหล่งเรียนรู้ต าบลก าแมด 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประธานกลุ่ม/แกนน ากลุ่ม 
1 กลุ่มธนาคารโค-กระบือ ตามโครงการพระราชด าริ นายประนมพร เทศไทย 
2 กองทุนสวัสดิการต าบลก าแมด นายอ่อนสี สาระบาล 
3 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านหนองตาไก้ นายผดุง บุญศรี 
4 กลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านโนนยาง นายบุญส่ง มาตขาว 
5 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนบ้านโนนยาง นายประภาส อาชญาทา 
6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมธรรมชาติหนองยอ นายสุวิช ธนาคุณ 
7 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง นายดาวเรือง พืชผล 
8 ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน นายเริ่ม ชูรัตน์ 
9 กลุ่มตลาดสีเขียว รพ.สต.หัวงัว 
10 กลุ่มนวดแผนไทย นายสุภาพ เวฬุวนารักษ์ 
11 กลุ่มขนมจีนอินทรีย์ นางสุพิศ พืชผล 
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง นางทิพาภร ยอดผา 
13 กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านหัวงัว นางสมรักษ์ ท าเลดี 
14 กลุ่มเย็บผ้าห่มใยสังเคราะห์ นางจันทร์แดง ผลดา 
15 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านโนนยาง นางพัชรพร พรวนทอง 
16 กลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านโคกสวาท นายไพบูลย์ แก่นจ าปา 
17 กลุ่มแม่บ้านสร้างสรรค์บ้านแสนศรี นายสุภาพ ศรีมันตะ 
18 กลุ่มสตรีทอผ้าด้วยมือบ้านก าแมด นางพนาวรรณ์ บุญศรี 
19 กลุ่มออมทรัพย์วันละบาท นายประดิษฐ์ ทุ่มโมง 
20 กลุ่มกองทุนปุ๋ย นายสุพรรณ์ บุญเติม 
21 กลุ่มฉางข้าว นายสุพรรณ์ บุญเติม 
22 กลุ่มแม่บ้านทอกก-ผือ นางประนอม ทุ่มโมง 
23 กลุ่มร้านค้าสวัสดิการ นายประดิษฐ์ ทุ่มโมง 

 
  
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด ได้ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่กฎหมาย
ก าหนดไว้  และตามแผนพัฒนาประจ าปีโดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนในการที่จะแก้ไขปัญหา
ต่างๆ     ที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อนซึ่งจากปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆ สามารถ
กระท าได้ทันที   ด้วยความรวดเร็วและทันเหตุการณ์  เหตุปัจจัยหนึ่งก็ด้วยเนื่องมาจากการมี
งบประมาณของตนเอง การได้รับรู้ปัญหาต่าง ๆ จากราษฎรโดยตรง  ซึ่งสามารถจะแยกการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ เป็นภาพรวม ได้ดังนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ 1 2556 ปีที่ 2 2557 ปีที่ 3 2558 รวม 
จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 



โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 
1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

31 23,550,000 23 22,150,000 25 22,030,000 79 67,730,000 

2. การพัฒนาแหล่งน้ า
การเกษตร 

4 1,550,000 3 900,000 6 2,050,000 13 4,500,000 

3. การพัฒนา ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

52 12,075,938 50 12,216,938 50 12,216,938 152 36,659,814 

4. การพัฒนาการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ   
สิ่งแวดล้อม 

12 1,050,000 10 505,000 10 505,000 32 2,025,000 

5. การพัฒนาการศิลปะ  
วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

7 516,000 7 516,000 7 516,000 21 1,548,000 

6. การพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ 

7 404,000 7 404,000 7 404,000 21 1,212,000 

7. การพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

22 2,400,100 16 1,926,100 16 1,926,100 54 6,252,300 

8. การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

21 2,390,000 13 1,194,000 13 1,194,000 47 6,270,000 

รวม 156 43,901,038 129 39,812,038 134 41,738,038 419 126,197,114 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 



ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

  

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด ได้น าวิสัยทัศน์ของประเทศ  ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่11 (พ.ศ 2555-2559)  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ ข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญของต าบล โดยด าเนินการวิเคราะห์สรุป
สภาพแวดล้อมของจังหวัด (SWOT ANALYSIS) โดยได้จัดเวทีประชาคมต าบลความเห็นจากองค์กรทั้ง
ภาคราชการและภาคเอกชนทุกส่วนจัดประชุมปฏิบัติการระดมสมอง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา
ต าบลก าแมด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
             1.  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนท่ีของต าบลให้หมดไปและยกระดับรายได้ของ 

                  ประชาชนไม่ให้ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 

             2.  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
        3. เพ่ือพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์และรักษาไว้ให้ยั่งยืน 
4.2   ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  (กลุ่มที่ 2) 
  ยโสธร  ศรีสะเกษ  อ านาจเจริญ  อุบลราชธานี 
 วิสัยทัศน์   :   ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ยกระดับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน 
 เป้าประสงค์ 

(1) เพ่ิมผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานการผลิต GAP และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูป 
GAP เพ่ิมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

(2) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหาร
จัดการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว  

(3) สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ 
(Logistics) ที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(1) พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
(2) พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
(3) พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนครบ

วงจร 
 
 
 
 
 

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2557-2560 



จังหวัดยโสธรได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด คือ “ยโสธรเมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตร
อินทรีย์ก้าวไกล สู่สากล ”   
พันธกิจ 
(1)  สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่นและชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ด ารงความ
เป็นชุมชนอีสาน โดยเน้นการรณรงค์ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยมและประเพณีอีสาน 
ซึ่งมีการผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน 
(2)  ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือท าให้
เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.4 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลก าแมดได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าแมดไว้ 
ดังนี้  

วิสัยทัศน์ (vision) “ ก าแมด ต าบลน่าอยู่ ความรู้ทันสมัย พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล                  
รักษาไว้ซ่ึงประเพณี” 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด จะมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
1.2 สร้างและบ ารุงรักษาถนนทุกสาย  ทุกเส้นทางสายหลักและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็น 
1.3 เครือข่ายหลักในการเชื่อมโยง ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 

บด อัดแน่น สามารถอ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

1.4 สร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าและระบบชลประทานโดยพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการ
อุปโภคบริโภคและเพ่ือใช้ในด้านการเกษตร 

1.5 การสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ขยายระบบประปา สนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานระบบประปาหมู่บ้าน 

1.6 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพ้ืนที่ต าบลก าแมดให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
1.7 ขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนที่ที่ไม่มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ให้ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรในเขต

ต าบลก าแมด 
1.8 ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ าดื่มเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าแก่ชุมชน 



2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด จะส่งเสริมผลักดันให้มีขบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่าย
ให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและ

ชุมชนแบบพ่ึงตนเอง 
2.2 ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่

ประชาชน 
2.4 จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพ่ือการประกอบอาชีพ เพ่ือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเงินทุน

หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
3. นโยบายสังคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด จะส่งเสริมสนับสนุนให้ต าบลก าแมดเป็นชุมชนน่าอยู่และ
พัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้าง
โอกาสให้ทุกคนได้รับบริการเท่าเทียมกันโดยมีแนวทาง ดังนี้ 
3.1 ส่งเสริมสร้างชุมชนน่าอยู่และสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีของชุมชน 
3.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในต าบล 
3.3 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็กนักเรียนที่

ขาดแคลน 
3.4 ส่งเสริมและเพ่ิมคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ โดยจัดหากิจกรรมและอาชีพเสริม 
3.5 ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและยากไร้ ขาดผู้ดูแล 

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด จะส่งเสริมระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความ
เข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพท่ีดีให้แก่ประชาชน ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
4.1 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความแข็งแรง 
4.2 สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขต าบล 
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลก าแมดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมการเล่นกีฬาและ

ออกก าลังกาย 
4.4 ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมตลอดจนการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ 
4.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ส าคัญและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ 
4.6 รณรงค์สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบล ในการอนุรักษ์ทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าโดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชน 

5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
โดยมีแนวทาง ดังนี้ 



5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
5.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ 
5.3 ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง 
5.4 ส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
5.5 สนับสนุนให้มีสนามกีฬาและมีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 
5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 

6. นโยบายด้านการท่องเที่ยว 
6.1 ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ภาษาท้องถิ่นประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิม 
6.2 พัฒนาอ่างเก็บน้ าธรรมานุรักษ์และฝายใต้บ้านโนนยางให้เป็นสถานที่พักผ่อน 

 
7. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคม
องค์กรประชาชน โดยการ  “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผลประโยชน์เพื่อ
ประชาชนต าบลก าแมด” 

7.2 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆทุกแห่ง กรณีมี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าแมด 

7.3 เพ่ิมประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพ่ือเป็นการสร้างภาพพจน์
สถาบันองค์การบริหารส่วนต าบลก าแมดให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ 

7.4 ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการท างาน โดยน าการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ มีการ
จัดการระบบการบริหารและการลดขั้นตอนในการท างานเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

7.5 สร้างระบบการบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนแนวใหม่ โดยยึดหลักการจ่าย 
ค่าตอบแทนผลงานโดยด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน 

7.6 เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
ท้องถิ่นมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงาน
และตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7.7 สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญและก าลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลก าแมดที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่น
และเป็นที่ยอมรับ 

7.8 สนับสนุนศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯและผู้บริหาร ให้ได้รับการฝึกอบรมได้
เพ่ิมพูนทักษะและมีประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งขึ้น 

7.9 บริหารงานคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง 



7.10 พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดย
การปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สะดวก รวดเร็วและ
เป็นธรรม 

 
7.11 ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด รวมทั้ง

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด 
7.12 ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลก าแมดให้มีมาตรฐาน พร้อมที่จะจัด

มาตรฐานในระดับต่างๆ 
7.13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้

พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนต าบลก าแมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


