สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐานขององค์การบริหารส่วนตาบล

2.1 ข้อมูลทั่วไป
ตำบลซับ สมบู รณ์ ได้รั บกำรจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยแยกจำกตำบลโพธิ์ไชย และได้รับกำรยก
ฐำนะเป็นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย ลงวันที่ 19 มกรำคม 2539
ประกำศใน รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับทั่วไปเล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกรำคม 2539 มีผลใช้ บังคับเมื่อ
วันที่ 30 มีนำคม 2539
2.1.1 ที่ตั้ง
ตำบลซับสมบูรณ์ เป็นตำบลหน่่งใน 5 ตำบลของอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น สำนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลซับสมบู รณ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 บ้ำนซับเจริญ ห่ำงจำกอำเภอโคกโพธิ์ไชยประมำณ 5 กิโลเมตร
ตำบลซับสมบูรณ์ตั้งอยู่ ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่ำงจำกจังหวัดขอนแก่ น ประมำณ 80 กิโลเมตร ตำมถนนสำย
ขอนแก่น – ชัยภูมิ (ทำงหลวงหมำยเลข229) และอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพ ฯ 380 กิโลเมตร
2.1.2 อาณาเขต (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
ตำบลซับสมบูรณ์มีพื้นที่ทั้งหมดประมำณ 40,520 ไร่ หรือประมำณ 64.83 ตำรำงกิโลเมตร
2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
ด้ำนบนเป็นที่รำบสูงเชิงภูเขำหินทรำยตำมแนวภูผำแดง ด้ำนล่ำงเป็นที่รำบลุ่มมีลำห้วยสำมหมอไหลลงมำ
จำกช่องสำมหมอ เขตรอยต่อระหว่ำงภูผำแดงกับภูโค้ง ผ่ำนด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ไหลลงสู่แม่น้ำชีทำงทิศใต้
ภูมิประเทศเหมำะแก่กำรทำไร่ทำนำ และเลี้ยงสัตว์
ทิศเหนือ
จดภูผำแดง และตำบลบ้ำนโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้
จดท้องที่อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก จดท้องที่ตำบลบ้ำนโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก จดท้องที่อำเภอคอนสวรรค์ , อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
2.1.4 เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้ำนในเขตตำบลซับสมบูรณ์ มีจำนวน 11 หมู่บ้ำน คือ
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จานวนครัวเรือน

1

บ้ำนนำจำน

17๖

2

บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง

18๗

3

23๖

4

บ้ำนหินตั้ง
บ้ำนนำตับเต่ำ

5

บ้ำนซับแดง

23๕

6

บ้ำนซำไผ่

98

7

บ้ำนซับบอน

12๒

8

บ้ำนโนนสว่ำง

7๔

9

บ้ำนซับสมบูรณ์

18๖

10

บ้ำนซับเจริญ

๑๐๐

11

บ้ำนหนองไผ่ทอง

16๖

18๘

รวม

1,7๖๘

ที่มำ : ข้อมูลจำกสำนักทะเบียนอำเภอโคกโพธิ์ไชย ณ วันที่ ๒๔ พฤษภำคม 255๙

- แยกจานวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน
ประชากร
จานวน
ชาย
หญิง
รวม ครัวเรือน
1 บ้ำนนำจำน
314
3๒๑
63๕
17๖
2 บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง
๓๙๙
37๖
77๕
18๗
3 บ้ำนหินตั้ง
44๕
43๔
87๙
23๖
4 บ้ำนนำตับเต่ำ
3๓๓
32๖
65๙
18๘
5 บ้ำนซับแดง
4๔๒
4๕๑
8๙๓
23๕
6 บ้ำนซำไผ่
189
18๓
37๒
98
7 บ้ำนซับบอน
2๗๓
27๓
๕๔๖
12๒
8 บ้ำนโนนสว่ำง
1๖๑
๑๖๗
32๘
7๔
9 บ้ำนซับสมบูรณ์
3๔๓
๓๑๕
65๘
18๖
10 บ้ำนซับเจริญ
154
๑๔๕
299
๑๐๐
11 บ้ำนหนองไผ่ทอง
3๐๕
31๗
62๒
16๖
รวม 3,3๕๘ 3,๓๐๘ 6,6๖๖ 1,7๖๘
ที่มำ : ข้อมูลจำกสำนักทะเบียนอำเภอโคกโพธิ์ไชย ณ วันที่ ๒๔ พฤษภำคม 255๙
- ข้อมูลประชากรในพื้นที่
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

รายการ

กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นำยวิจิตร
นำยอธิป
นำยไพรัตน์
นำยสันทัด
นำยสัมฤทธิ์
นำยอิทธิพล
นำยเกษม
นำยวิรัตน์
นำยณรงค์
นำยวิสูตร
นำยสุโข

วรรณแจ่ม
คำมตะสีลำ
แทนสำ
แก้วแดง
มูลเลิศ
บุญมำพัด
ขอหันกลำง
มณีพันธ์
สำยสุวรรณ
คำมตะสีลำ
ชินอำจ (กำนัน)

ปีปัจจุบัน (255๙)

ปีที่แล้ว (255๘)

2 ปีที่แล้ว (255๗)

ประชากรชาย (คน)

3,3๕๘

3,337

3,338

ประชากรหญิง (คน)

3,๓๐๘

3,287

3,290

รวมประชากร (คน)

6,6๖๖

6,624

6,628

บ้าน (หลังคำเรือน)

1,7๖๘

1,744

1,794

- แยกตามช่วงอายุ (ปี) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)
ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

10 ปี

4๓

๔๔

๘๗

น้อยกว่า 1 ปี

๓๖

๒๘

๖๔

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

1 ปี

๔๕

3๖

๘๑

11 ปี

4๖

๕๓

๙๙

2 ปี

๓๘

4๐

๗๘

12 ปี

43

๓๗

8๐

3 ปี

3๘

๕๐

8๘

13 ปี

4๒

๓๗

๗๙

4 ปี

4๐

4๘

8๘

14 ปี

4๕

4๗

๙๒

5 ปี

๔๗

4๑

๘๘

15 ปี

4๔

4๔

๘๘

6 ปี

๕๔

5๐

๑๐๔

16 ปี

๔๒

4๒

๘๔

7 ปี

3๙

๕๓

๙๒

17 ปี

๕๑

๕๑

๑๐๒

8 ปี

๓๘

๔๘

๘๖

18 ปี

๕๒

๕๐

1๐๒

9 ปี

4๓

๓๖

๗๙

19 ปี

๖8

๔๔

1๑๒

20 ปี

๔๖

๕๕

10๑

48 ปี

55

50

105

21 ปี

๕๖

๔๕

๑๐๑

49 ปี

56

56

112

22 ปี

5๓

3๕

8๘

50 ปี

48

52

100

23 ปี

๕๓

๓๙

9๒

51 ปี

45

48

93

24 ปี

4๓

๕๙

๑๐๒

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

25 ปี

๔๐

๔๖

๘๖

52 ปี

49

50

99

26 ปี

๕๙

๕๔

11๓

53 ปี

46

46

92

27 ปี

๖๒

๕๙

๑๒๑

54 ปี

49

43

92

28 ปี

๔๗

4๒

๘9

55 ปี

46

57

103

29 ปี

๕๓

4๔

9๗

56 ปี

29

33

62

30 ปี

๔๓

4๙

๙๒

57 ปี

50

34

84

31 ปี

๖๔

๔๘

1๑2

58 ปี

36

34

70

32 ปี

5๓

5๓

10๖

59 ปี

32

36

68

33 ปี

๔๙

5๐

๙๙

60 ปี

37

35

72

34 ปี

๗๐

๕๓

1๒๓

61 ปี

34

21

55

35 ปี

5๔

๔๓

๙๗

62 ปี

20

35

55

36 ปี

5๖

5๗

11๓

63 ปี

29

24

53

37 ปี

๖๐

5๕

1๑๕

64 ปี

28

24

52

38 ปี

๕๕

4๙

๑๐๔

65 ปี

20

23

43

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

39 ปี

๔๒

4๓

๘๕

66 ปี

18

27

45

40 ปี

๕๒

๔7

๙๙

67 ปี

19

16

35

41 ปี

๕๕

57

1๑๒

68 ปี

21

16

37

42 ปี

52

59

111

69 ปี

11

14

25

43 ปี

54

56

110

70 ปี

16

15

31

44 ปี

59

65

124

71 ปี

13

12

25

45 ปี

56

49

105

72 ปี

11

15

26

46 ปี

66

57

123

73 ปี

9

15

24

47 ปี

51

59

110

74 ปี

12

10

22

75 ปี

9

17

26

ที่มำ : ข้อมูลจำกสำนักทะเบียนอำเภอโคกโพธิ์ไชย

76 ปี

13

13

26

ณ วันที่ ๒๔ พฤษภำคม 255๙

77 ปี

6

12

18

78 ปี

2

9

11

79 ปี

6

5

11

80 ปี

6

12

18

81 ปี

10

5

15

82 ปี

5

15

20

83 ปี

2

8

10

84 ปี

3

3

6

85 ปี

5

4

9

86 ปี

3

6

9

87 ปี

2

2

4

88 ปี

3

2

5

89 ปี

0

0

0

90 ปี

4

1

5

91 ปี

0

0

0

92 ปี

0

0

0

93 ปี

0

0

0

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

94 ปี

0

2

2

95 ปี

1

0

1

96 ปี

0

0

0

97 ปี

1

0

1

98 ปี

0

0

0

99 ปี

0

0

0

100 ปี

0

0

0

มากกว่า
100 ปี

1

0

1

2. สภาพเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
ประชำกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์ประกอบอำชีพด้ำนเกษตรกรรม เช่น ทำนำ ทำไร่ และอื่นๆ
ดังนี้
- ด้ำนกำรเกษตร ทำนำไร่
ประมำณร้อยละ 95 ของประชำกรในเขต อบต.
- ด้ำนกำรค้ำขำย
ประมำณร้อยละ 2 ของประชำกรในเขต อบต.
- ด้ำนกำรรับจ้ำงทั่วไป
ประมำณร้อยละ 2 ของประชำกรในเขต อบต.
- ด้ำนอื่นๆ เช่น รับรำชกำร,บริกำร ประมำณร้อยละ 1 ของประชำกรในเขต อบต.
2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- โรงแรม ,รีสอร์ท
- ปั๊มน้ำมันและก๊ำซ
- โรงงำนอุตสำหกรรม
- โรงสี

1
2
4
25

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

2.1.5 การนับถือศาสนา
ประชำกรทั้งตำบลเป็นผู้ ที่นับถือศำสนำพุทธประมำณร้อยละ 96 และเป็นผู้ที่นับถือศำสนำคริสต์ ประมำณ
ร้อยละ 4
2.1.6 ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1.6.1 การโทรคมนาคม
จำนวนตู้โทรศัพท์สำธำรณะประจำหมู่บ้ำนจำนวน 2 แห่ง
2.1.6.2 การคมนาคมขนส่ง
กำรคมนำคมของตำบลซับ สมบู รณ์ มีถนนทำงหลวงหมำยเลข 229 เป็น ถนนสำยหลัก มีถนนเชื่ อมต่อ
ระหว่ำงหมู่บ้ ำนเป็ น ถนนลูกรังจำนวน 34 สำย ถนนคอนกรีตจำนวน 11 สำย ถนนลำดยำง จำนวน 8 สำย
เส้นทำงกำรคมนำคมระหว่ำงหมู่บ้ำน ตำบลและอำเภอ ไม่ค่อยสะดวก เนื่องจำกมีรถประจำทำงที่วิ่งผ่ำนน้อยและ
ต้ อ งใช้ เวลำในกำรเดิ น ทำงนำน มี ร ถประจ ำทำงสำยบ้ ำนไผ่ -แก้ ง คร้อ ,สำยขอนแก่ น -ชั ย ภู มิ ,สำยขอนแก่ น นครสวรรค์
2.1.6.3 การไฟฟ้า
ครัวเรือนส่วนใหญ่ในตำบลซับสมบูรณ์มีไฟฟำใช้ครบทุกหมู่บ้ำน จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟำใช้จำนวน
110 ครัวเรือน
2.1.7 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
2.1.7.๑ เกษตรกรรม
บริเวณพื้นที่กำรเกษตรกรรมของตำบลซับสมบูรณ์ โดยพื้นที่รวม 17,648 ไร่
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ถือครองที่ดินปัจจุบัน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จานวนแปลง
เนื้อที่ (ไร่)
ข้าว
971
11,579
อ้อย
246
3,888
มันสาปะหลัง
106
1,453
ยูคาลิปตัส
40
513
อื่นๆ
20
215
รวม
1,383
17,648
ที่มำ : ข้อมูลจำกกรมพัฒนำที่ดนิ

ร้อยละของแปลง
70.21
17.79
7.66
2.89
1.45
100

2.1.7.๒ การพาณิชย์
กำรพำณิชย์
1.ธนำคำร
2.บริษัท
3.ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
4.ร้ำนขำยของชำ
5.โรงแรม
6.สถำนพยำบำลเอกชน/คลินิก
7.สถำนีบริกำรน้ำมัน
8.ศูนย์กำรค้ำ/ห้ำงสรรพสินค้ำ
9.ตลำดสด
10.โรงฆ่ำสัตว์
11.ร้ำนอำหำร
12.รีสอร์ท,เกสเฮำส์
13.หอพัก
14.ร้ำนเสริมสวย
15.ร้ำนขำยยำ

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
- 1 5 5 8 4
8
- 1 1 1
2 2 3 2
3
- 1 1 1
-

ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ม.11
5 6 3 6
4
2
1
1
2 2 - 2
1
2
1
1
-

2.1.7.๓ รายได้
จานวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบ 30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
จานวนครัวเรือนทั้งหมดที่จัดเก็บ
รายได้เมื่อเปรียบเทียบ 23,000 รายได้เมื่อเปรียบเทียบ 23,000
ข้อมูล จปฐ.
บาท/ครัวเรือน/ปี
บาท/ครัวเรือน/ปี
ต่ากว่าเกณฑ์ (ครัวเรือน)
ต่ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ)
13๙๑
๒6
0.๖4
จานวนหมู่บ้าน และจานวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์รายได้เมื่อเปรียบเทียบ 30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จานวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่า
กว่าเกณฑ์ (ครัวเรือน)

รายได้เฉลี่ยที่ต่ากว่า
เกณฑ์ต่อครัวเรือนต่อปี

1

บ้ำนนำจำน

๑

๐.๐๗

2

บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง

-

-

3

บ้ำนหินตั้ง

-

-

4

บ้ำนนำตับเต่ำ

๕

๐.๓๖

5

บ้ำนซับแดง

2

0.๑๔

6

บ้ำนซำไผ่

๒

๐.๑๔

7

บ้ำนซับบอน

2

๐.1๔

8

บ้ำนโนนสว่ำง

๓

๐.๒๒

9

บ้ำนซับสมบูรณ์

๕

๐.๓๖

10

บ้ำนซับเจริญ

๓

๐.๒๒

11

บ้ำนหนองไผ่ทอง

๓

๐.๒๒

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.2) ปี 255๙ ระดับหมู่บ้าน
ตัวชี้วัดข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี)
1.เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่ำ 2,500 กรัม
2.เด็กแรกเกิดถ่ง 12 ปี ได้รับกำรฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตำมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันโรค
3.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
4.ทุกคนในครัวเรือนกินอำหำรถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
5.คนในครั ว เรื อ นมี ก ำรใช้ ย ำเพื่ อ บ ำบั ด บรรเทำอำกำรเจ็ บ ป่ ว ย
เบื้องต้นอย่ำงเหมำะสม
6.คนอำยุ 35ปี ข่้น ไปได้รั บ กำรตรวจสุ ขภำพประจำปีเพื่ อคั ดกรอง
ควำมเสี่ยง
7.คนอำยุ 6 ปีข่้นไป ออกกำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วันๆละ
30 นำที
หมวดที่ 2 มีบ้ำนอำศัย(คนไทยมีบ้ำนอำศัยและสุขภำพแวดล้อม
เหมำะสม)
8.ครัวเรือนมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย และบ้ำนมีสภำพคงทนถำวร
9.ครัวเรือนมีน้ำสะอำดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี
10.ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี
11.ครัวเรือนมีกำรจัดกำรบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำดถูก
สุขลักษณะ
12.ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจำกมลพิษ
13.ครัวเรือนมีกำรปองกันอุบัติภัยอย่ำงถูกวิธี
14.ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
15.ครอบครัวมีควำมอบอุ่น
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม)
16.เด็กอำยุ 3-5ปีเต็ม ได้รับบริกำรเลี้ยงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัย
เรียน
17.เด็กอำยุ 6-14 ปี ได้รับกำรศ่กษำภำคบังคับ 9 ปี
18.เด็กจบชั้น ม.3ได้เรียนต่อชั้นม.4หรือเทียบเท่ำ
19.เด็กจบกำรศ่กษำบังคับ 9 ปีที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงำนทำ
ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพ
20.คนอำยุ 15-60ปีเต็ม อ่ำน เขียนภำษำไทยและคิดเลขอย่ำงง่ำย
ได้
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานทาและมีรายได้)
21.คนอำยุ15-60 ปีเต็ม มีอำชีพและมีรำยได้
22.คนอำยุมำกกว่ำ 60 ปีเต็มข่้นไป มีอำชีพและรำยได้

จานวนที่
สารวจทั้งหมด

ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ

๒๐ คน
๖๑๕ คน

-

-

๑๖ คน
1,3๙๑ คร.
1,3๙๑ คร.

๒
๓

๐.๑๔
0.๒๒

๓,๐๕๖ คน

-

-

๕,๑๙๐ คน

-

-

1,3๙๑ คร.

๑

๐.๐๗

1,3๙๑ คร.
1,3๙๑ คร.
1,3๙๑ คร.
1,3๙๑ คร.

3
-

๐.๐๗
๐.๒๒

1,3๙๑ คร.
1,3๙๑ คร.
1,3๙๑ คร.
1,3๙๑ คร.

๓
๒
-

๐.๒๒
๐.๑๔
-

1๓๗ คน

๑

๐.๑๘

๕๔๙ คน
๑,๐๗๗ คน
๓๘๖ คน

๓๘๖
-

๓๕.๘๔
-

3,๖๘6 คน

๕๓

๑.๔๓

๓,๗๐๙ คน
6๙๕ คน
1,3๙๑ คร.

๕๖
๒๖
๓

๘.๐๖
๑.๘๗
๐.๒๒

ตัวชี้วัดข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.)
23.คนในครัวเรือนมีรำยได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำคนละ30,000 บำทต่อปี
24.ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่ำนิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม)
25.คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรำ (ยกเว้นกำรดื่มเป็นครั้งครำวฯ)
26.คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
27.คนอำยุ 6 ปีข่้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ1
ครั้ง
28.คนสูงอำยุ ได้รับกำรดูแลจำกคนในครัวเรือน หมู่บ้ำน/ชุมชนหรือ
ภำครัฐ
29.คนพิกำร ได้รับกำรดูแลจำกคนในครัวเรือน หมู่บ้ำน/ชุมชน หรือ
ภำครัฐ
30.คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชน

จำนวนที่
สำรวจ
ทั้งหมด
1,3๙๑ คร.
5,๓๖๖ คน

ไม่ผ่ำนเกณฑ์
จำนวน
ร้อยละ
๑
๑๓๑

๐.๒๒
-

5,๓๖๖ คน
5,๑๙๐ คน
๗๖๗ คน

๒๓๐
-

๒.๔๔
๔.๒๙
-

๓๕ คน

-

-

1,3๙๑ คร.

-

-

1,3๙๑ คร.

-

-

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรสำรวจข้อมูลจปฐ.ตำบลซับสมบูรณ์ประจำปี พ.ศ.255๙
2.1.8 ข้อมูลด้านสังคม
2.1.8.1 การศึกษา
- โรงเรียนกำรศ่กษำระดับประถมศ่กษำ
1-6
6
แห่ง
- โรงเรียนกำรศ่กษำระดับมัธยมศ่กษำ
1-3
1
แห่ง
- โรงเรียนกำรศ่กษำระดับมัธยมศ่กษำ
1-6
1
แห่ง (สังกัดอบจ.)
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลซับสมบูรณ์
1
แห่ง
- โรงเรียนอำชีวศ่กษำ
แห่ง
- โรงเรียน /สถำบันชั้นสูง
แห่ง
- ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้ำน / ห้องสมุดประชำชน 11 แห่ง (ที่ทำกำรผู้ใหญ่บ้ำน)
- ศูนย์กำรศ่กษำนอกระบบ
1
แห่ง
2.1.8.2 ข้อมูลด้านการศาสนา
- วัด
- สำนักสงฆ์
11
- ศำลเจ้ำ
- โบสถ์
1

๑๓ แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

2.1.8.3 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข
- โรงพยำบำลของรัฐ ขนำด - เตียง
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจำตำบล 1
- สถำนพยำบำลเอกชน
- ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน
- อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ำ ร้อยละ 100
2.1.8.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แห่ง
แห่ง
แห่ง

แห่ง

-

สถำนีตำรวจ
ที่ทำกำรตำรวจชุมชนตำบล
สถำนีดับเพลิง
ศูนย์กู้ชีพตำบลซับสมบูรณ์
- รถกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน
- รถน้ำอเนกประสงค์

1
1
1

แห่ง (สถำนีระดับอำเภอ)
แห่ง
แห่ง
แห่ง
1
คัน
1
คัน

2.1.8.4 มวลชนจัดตั้ง
1. ลูกเสือชำวบ้ำน
คน
2. ไทยอำสำปองกันชำติ
คน
3. อปพร.
คน
4. ตร.อส.
คน

3 รุ่น

จำนวน

1 1 รุ่ น

4 5 0

จ ำน วน

1 รุ่น

จ ำนวน

2 รุ่น

จำนวน

1 ,1 0 0
92
45

2.1.9 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับสมบูรณ์ มีทรัพยำกรป่ำไม้เป็นสำคัญเนื่องจำกติดเขตอุทยำนแห่งชำติ
น้ำพองภูเม็ง,บริเวณภูผำแดง,เทือกเขำภูเม็ง สภำพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะสัณฐำนเป็นเทือกเขำหินทรำย สภำพ
พื้น ที่ส่ วนใหญ่ เป็ น ป่ ำเต็งรัง ลั กษณะเป็ น หิ นและดินลูกรังส่ งผลให้ สภำพภูมิอำกำศค่อนข้ำงร้อนในช่วงเดือน
กุมภำพันธ์ - มิถุนำยน ในช่วงระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน - กุมภำพันธ์จะมีสภำพอำกำศที่เย็นสบำย ในจำนวนนี้มี
ป่ำวัฒนธรรมและป่ำชุมชนเช่น ป่ำช้ำ,สำนักสงฆ์ และที่ดินสำธำรณประโยชน์
2.1.9.1 ตารางแสดงแหล่งน้าตาบลซับสมบูรณ์
หมู่ที่
1

2
3

4

ชื่อบ้าน
นำจำน

หนองหญ้ำปล้อง
หินตั้ง

นำตับเต่ำ

ชื่อแหล่งน้า

พื้นที่
ไร่

งาน

วา

อ่ำงเก็บน้ำหมู่บ้ำน

20

-

-

หนองหลุบไฮ่

7

สระวัด

1

หนองหญ้ำปล้อง

38

-

-

หนองหญ้ำขำว

21

หนองอีงอง

75

-

-

หนองเฒ่ำเฮี้ยน

8

หนองกุดหล่ม

7

หนองตับเต่ำ

31

-

-

บุ่งบ้ำน

12

หนองกุดแห่

12

5

6

7
8

9
10

ซับแดง

ซำไผ่

ซับบอน
โนนสว่ำง

ซับสมบูรณ์
ซับเจริญ

หนองฝำยแฝก

20

ชลประทำนซับแดง

28

หนองโพงโพด

30

ฝำยค่กฤทธิ์

9

หนองห้วยเมย

112

ดอนปู่ตำ

2

หินฮำว

6

หนองหินเหิบ

33

สระซับบอน

13

หนองก้ำว

12

หนองปล้อง

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สระแดง

2

ห้วยยำง

10

สระสำธำรณะประโยชน์

13

หนองหินเหิบ

55

-

-

677

-

-

รวม

2.1.10 ศักยภาพในตาบล
2.1.10.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
จานวนบุคลากร 37 คน
- ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
16 คน
- ตำแหน่งในส่วนกำรคลัง
7
- ตำแหน่งในกองช่ำง
6
คน
- ตำแหน่งในส่วนกำรศ่กษำ
5
คน
ระดับการศึกษาของบุคลากร
- ประถมศ่กษำ
- มัธยมศ่กษำ/อำชีวศ่กษำ
- ปริญญำตรี
- สูงกว่ำปริญญำตรี (ปริญญำโท)

คน

2 คน
5

คน

22 คน
5 คน

2.1.10.2 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ประจำปีงบประมำณพ.ศ.255๘ จำนวน 24,218,501.98 บำท แยกเป็น
-รำยได้ที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลจัดเก็บเอง
763,248.78
บำท
-รำยได้ที่ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ จัดเก็บให้
14,866,963.05
บำท
-เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
8,588,290.15
บำท
2.1.11 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ องค์กรหรือนิติบุคคลอื่นๆ
- การรวมกลุ่มของประชาชน

- กลุม่ อำชีพ
5
กลุ่ม
(กลุ่มสตรีทอผ้ำบ้ำนซับสมบูรณ์,กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนโนนสว่ำง ไม้หอม,กลุ่มเกษตรกร
ทำนำบ้ำนนำตับเต่ำ,กลุ่มเกษตรกรบ้ำนซับแดง)
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
6
กลุ่ม
- กลุ่มกข.คจ
9
กลุ่ม
- องค์กรหรือนิติบุคคลอื่นๆ
- กองทุนหมู่บ้ำนจำนวน 11 หมู่บ้ำน (เงินทุนหมุนเวียน 26,000,000.-บำท)
- กองทุนเศรษฐกิจชุมชน
- กองทุนแม่ของแผ่นดิน
- จุดเด่นของพื้นที่
- มีพื้นที่กว้ำงใหญ่ ซ่่งสำมำรถที่จะนำที่ดินมำใช้ในกำรพัฒนำ อีกทั้งปลูกสร้ำงทีอ่ ยู่อำศัยและ
กำรประกอบอุตสำหกรรม และเกษตรกรรม และประกอบกับรำคำยังไม่สูงเกินไป
- มีทรัพยำกรป่ำไม้ และแหล่งน้ำห้วยสำมหมอ ซ่่งเหมำะในกำรที่จะพัฒนำเป็นสถำนทีท่ ่องเที่ยว
- มีพื้นที่บำงส่วนอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติน้ำพอง – ภูเม็ง เหมำะแก่กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้
- ประชำชนมีควำมรักในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตนเอง

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS)
การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อัน เป็ น สภาวะแวดล้ อมภายในท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การ
พิจารณาถึงปั จจัย ภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) และปัจจัยภายนอก
ได้แก่ โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค (Threat = T) เป็นเครื่องมือ โดยผ่านกระบวนการประชุม
ร่วมกันทุกภาคีทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยสรุป ได้ดังนี้
1.จุดแข็ง (STRENGTHS)
1. ระบบการบริหาร
1) มีกำรจัดโครงสร้ำงภำยในที่เหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจ
2) มีกำรแบ่งแยก / มอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
3) บริหำรจัดกำรโดยย่ดหลักธรรมำภิบำล
4) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในรูปแบบประชำคม
2. อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
1) บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในระดับดี
2) มีกำรจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง
3) มีแผนอัตรำกำลังที่เหมำะสมกับโครงสร้ำงอำนำจหน้ำที่
3. การเงิน / งบประมาณ
1) พัฒนำรำยได้โดยกำรปรับปรุงแหล่งรำยได้และระบบจัดเก็บภำษี
2) กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุเปำหมำย
4. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1) มีกลุ่มอำชีพ ๕ กลุ่ม
2) มีกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน
3) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพืน้ ที่เกษตรกรรม
4) มีเส้นทำงติดต่อกับตำบลช่องสำมหมอ จังหวัดชัยภูมิ
2.จุดอ่อน (WEAKNESSES)
1. ระบบการบริหาร
1) กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลำทำให้เจ้ำหน้ำที่ผปู้ ฏิบัติสับสน
/ ขำดควำมชัดเจน
2. การเงิน / งบประมาณ
1) งบประมำณมีจำนวนจำกัด มีรำยได้ทไี่ ด้รับกำรจัดสรรไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำ
3. ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) เยำวชนขำดควำมตระหนักในกำรเข้ำไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทำงศำสนำ
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ประชำชนขำดควำมตระหนักในกำรดูแล และบำรุงรักษำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
2) ขำดระบบกำจัดขยะที่ถูกต้อง
3.โอกาส (OPPORTUNITY)
1. กำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ปัญหำยำเสพติด ตำมนโยบำยของรัฐบำล
2. รัฐบำลสนับสนุนโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์อยู่ดีมีสุข

3. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนั สมัย
4. นโยบำยของรัฐบำล / จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้ำนกำรเกษตรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ตำบล
5. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งตำมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
4.ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (THREAT)
1. กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ขำดควำมยืดหยุ่นไม่เหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจ
2. ห้วงระยะเวลำในกำรจัดสรร / เบิกจ่ำยเงินอุดหนุนของรัฐบำลล่ำช้ำไม่แน่นอน
3. ผลกำรถ่ำยโอนภำรกิจทำให้มีงำน / หน้ำที่ เพิ่มข่้นแต่ไม่มบี ุคลำกรรองรับ
4. สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในระดับประเทศและค่ำครองชีพสูงทีส่ ูงข่้น
5. กำรจัดสรรงบประมำณและระยะกำรเบิกจ่ำยไม่เหมำะสมกับเวลำดำเนินกำร
6. ภำระหน้ำที่เพิ่มมำกข่้น ตำมภำรกิจที่ได้รับกำรถ่ำยโอน
7. ตลำดสินค้ำกำรเกษตรมีควำมต้องกำรไม่แน่นอน
8. สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองมีควำมไม่แน่นอน

2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหำรองค์กำรบริห ำรส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ได้ประกำศใช้ข้อบัญญั ติงบประมำณประจำปีพ.ศ.
2558 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2558 งบประมำณตำมข้อบัญญัติงบประมำณ จำนวนเงิน 24,905,000 บำท
โดยมีโครงกำรที่บ รรจุ อยู่ ในข้อบั ญ ญั ติงบประมำณ จำนวน 83 โครงกำร จำนวนเงิน 10,507,881 บำท
สำมำรถจำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

1. กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ
2. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจระดับฐำนรำกและกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
3. กำรพัฒนำตำบลและชุมชนน่ำอยู่
4. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดี

35
5
35
2
6

งบประมาณ
(บาท)
5,335,820.00
311,200.00
3,712,661.00
55,000.00
1,093,200.00

รวม

83

10,507,881.00

การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์กำรบริ ห ำรส่ว นตำบลซับสมบูรณ์ มีกำรใช้ จ่ำยงบประมำณในกำรดำเนิ นโครงกำรตำม
ข้อบั ญ ญั ติงบประมำณ โดยได้มีกำรก่อหนี้ ผู ก พั น / ลงนำมในสั ญ ญำโครงกำร รวม 65 โครงกำร จำนวนเงิน
88,328,820.28 บำท มีกำรเบิกจ่ำยเงิน จำนวน 65 โครงกำร จำนวนเงิน 88,328,820.28 บำท สำมำรถ
จำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

1. กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ
2. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจระดับฐำนรำกและ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
3. กำรพัฒนำตำบลและชุมชนให้น่ำอยู่
4. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
5. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดี

26
-

การก่อหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา
4,277,943.88 26
-

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
4,277,943.88
-

32
1

3,333,326.40
25,000.00

32
1

3,333,326.40
25,000.00

6

1,196,550.00

6

1,196,550.00

รวม

65

88,328,820.28

65

88,328,820.28

รายละเอียดโครงการที่มีการเบิกจ่ายประจาปี พ.ศ.2558
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

1.การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

โครงกำรประเพณีบุญบั้งไฟ
งำนประเพณีบุญบั้งไฟสองฝั่งบั้งไฟล้ำน
อุดหนุนอ.โคกโพธิ์ไชยงำนประเพณี สรงน้ำพระเจ้ำ
ใหญ่ไชยวำน
อุดหนุนงำนบุญเบิกบ้ำน
โครงกำรจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
อุดหนุนอ.โคกโพธิ์ไชยงำนพิธีวันปิยะมหำรำช
อุดหนุนอ.โคกโพธิ์ไชยงำนพิธี 5 ธันวำคม
อุดหนุนอ.โคกโพธิ์ไชย งำนพิธี 12 สิงหำ
ปี 2558
อุดหนุนอ.โคกโพธิ์ไชยในกำรดำเนินงำนและส่งเสริม
กิจกรรมเหล่ำกำชำดจังหวัดขอนแก่น
สนับสนุนงำนประเพณี วั ฒนธรรมและวันสำคัญทำง
ศำสนำเช่นวันเข้ำพรรษำ วันข่้นปีใหม่ วันสงกรำนต์
ฯลฯ
อุดหนุนโรงเรียนในเขตพืน้ ที่อบต.
จัดซื้อวัสดุอำหำรเสริมนม
อุดหนุนอำหำรกลำงวันเด็ก
โครงกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศ่กษำ
โครงกำรสนั บ สนุ น ค่ ำใช้ จ่ำยกำรบริห ำรกำรศ่ กษำ
อำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
โครงกำรงำนวันเด็ก
โครงกำรพั ฒ นำครูผู้ ดู แ ลเด็ ก และผู้ ช่ ว ยผู้ ดู แ ลเด็ ก
ประจำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งอำนวยควำมสะดวก ศูนย์พัฒ นำเด็ก
เล็ก
อุดหนุ นอ.โคกโพธิ์ไชยโครงกำรจัดกำรแข่งขัน กีฬ ำ
โคกโพธิ์ไชยเกมส์
งำนกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
อุดหนุนสำนักงำนปศุสัตว์อ.โคกโพธิ์ไชย
โครงกำรปองกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ

97,000.00
50,000.00
50,000.00
55,000.00
75,000.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
40,000.00
130,000.00
50,000.00
1,091,789.88
2,004,000.00
30,000.00
56,600.00
30,000.00
10,000.00
241,054.00
50,000.00
20,000.00
25,000.00

หมาย
เหตุ

22
23

อุดหนุนศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำน
อุดหนุนอ.โคกโพธิ์ไชยโครงกำรบริจำคโลหิตช่วยชีวิต
เพื่อนมนุษย์
ค่ำเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

24
ที่

ยุทธศาสตร์

25

โครงการ
อุดหนุนอ.โคกโพธิ์ไชยโครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพ
และขยำยผลกำรดำเนินงำนศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่ วยโรค
เอดส์
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลซับสมบูรณ์
รวม

26

82,500.00
10,000.00
36,000.00
การเบิกจ่าย
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
30,000.00
89,626.00
4,277,943.88

3.การพัฒนาตาบลและชุมชน
ให้น่าอยู่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลซับสมบูรณ์
โครงกำรก่ อ สร้ำ งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภำยใน
หมู่บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง หมู่ที่ 2
โครงกำรก่ อ สร้ำ งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภำยใน
หมู่บ้ำนหินตั้ง หมู่ที่ 3
โครงกำรก่ อ สร้ำ งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภำยใน
หมู่บ้ำนซับบอน หมู่ที่ 7
โครงกำรก่ อ สร้ำ งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภำยใน
หมู่บ้ำนโนนสว่ำง หมู่ที่ 8
โครงกำรก่ อ สร้ำ งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภำยใน
หมู่บ้ำนซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9
โครงกำรก่ อ สร้ำ งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภำยใน
หมู่บ้ำนซับเจริญ หมู่ที่ 10
โครงกำรก่ อ สร้ำ งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภำยใน
หมู่บ้ำนหนองไผ่ทอง หมู่ที่ 11
โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังรอบ
หนองตับเต่ำ หมู่ที่ 4
โครงกำรปรับปรุงเสริมลูกรังถนนเพื่อกำรเกษตรบ้ำน
ซำไผ่ หมู่ที่ 6
ค่ ำปรั บ ปรุงซ่ อ มแซมถนนคสล.ลำดยำง ถนนเพื่ อ
กำรเกษตร
อุด หนุ น กำรไฟฟ ำส่ ว นภู มิ ภ ำค โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟำแรงต่ำ หมู่ที่ 2
อุด หนุ น กำรไฟฟ ำส่ ว นภู มิ ภ ำค โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟำแรงต่ำ หมู่ที่ 3
อุด หนุ น กำรไฟฟ ำส่ ว นภู มิ ภ ำค โครงกำรขยำยเขต

428,500.00
37,000.00
99,000.00
99,000.00
99,000.00
177,000.00
135,000.00
99,000.00
38,000.00
57,000.00
70,000.00
72,000.00
48,000.00
24,000.00

ไฟฟำแรงต่ำ หมู่ที่ 4
อุด หนุ น กำรไฟฟ ำส่ ว นภู มิ ภ ำค โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟำแรงต่ำ หมู่ที่ 5
อุด หนุ น กำรไฟฟ ำส่ ว นภู มิ ภ ำค โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟำแรงต่ำ หมู่ที่ 7

15
16
ที่

ยุทธศาสตร์

17

โครงการ
อุด หนุ น กำรไฟฟ ำส่ ว นภู มิ ภ ำค โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟำแรงต่ำ หมู่ที่ 8
อุด หนุ น กำรไฟฟ ำส่ ว นภู มิ ภ ำค โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟำแรงต่ำ หมู่ที่ 9
อุด หนุ น กำรไฟฟ ำส่ ว นภู มิ ภ ำค โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟำแรงต่ำ หมู่ที่ 10
อุด หนุ น กำรไฟฟ ำส่ ว นภู มิ ภ ำค โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟำแรงต่ำ หมู่ที่ 11
ค่ำก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ำในหมู่บ้ำน
นำจำน หมู่ที่ 1
ค่ำปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำนบ้ำน
นำตับเต่ำ หมู่ที่ 4
เงินสำรองจ่ำย กรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
กิจกรรมจัดเวรยำมประจำจุดตรวจช่วงเทศกำลปีใหม่
และสงกรำนต์
อุดหนุนที่ทำกำรปกครองจังหวัดขอนแก่นโครงกำร
ปองกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
อุ ด หนุ น อ.โคกโพธิ์ ไ ชยศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรต่ อ สู้ เ พื่ อ
เอำชนะยำเสพติด
สนับสนุนกำรปองกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในเข
ตอบต.ซับสมบูรณ์
อุ ด หนุ น อ.โคกโพธิ์ ไ ชยโครงกำรป องกั น และลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่
อุ ด หนุ น อ.โคกโพธิ์ ไ ชยโครงกำรป องกั น และลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกำลสงกรำนต์

18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

เครื่องขยำยเสียงตำมสำยและหอกระขำยข่ำวบ้ำนซับ
สมบูรณ์ หมู่ที่ 9

32

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ระหว่ำงหมู่บ้ำน บ้ำน
โนนสว่ำง หมู่ที่ 8 – บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง หมู่ที่ 2
รวม
4.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

168,000.00
60,000.00
การเบิกจ่าย
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
36,000.00
60,000.00
90,000.00
48,000.00
84,000.00
99,000.00
545,549.40
120,000.00
20,000.00
30,000.00
50,000.00
5,000.00
5,000.00
26,651.00 รำยกำร
โอน
เพิ่ม
200,000.00 รำยกำร
โอน
เพิ่ม
2,333,326.40

สิ่งแวดล้อม
1

อุ ด ห นุ น อ .โค ก โ พ ธิ์ ไช ย โ ค ร ง ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
รวม

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

25,000.00
25,000.00
การเบิกจ่าย
หมาย
งบประมาณ
เหตุ

5.การพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี
1
2
3
4
5

โครงกำรประชำคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนำ
ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์
โครงกำรฝึกอบรมศ่กษำดูงำน
โครงกำรจั ด ซื้ อ หนั งสื อ พิ ม พ์ ว ำรสำรให้ แ ก่ ห มู่ บ้ ำ น
โรงเรียน ตชต.และอบต.
ค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้
โครงกำรจัดซื้อเครื่อ งปรับอำกำศชนิดแขวน ขนำด
30,000 บีทียู

12,500.00
199,000.00
174,850.00
42,000.00

ค่ำจั ดซื้ อ โต๊ ะอเนกประสงค์ ขำพั บ โครงขำเหล็ ก ชุ บ
โครเมี่ยมแบบเหลี่ยม

6,600.00

ค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร ขนำด 2 บำน
ค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำรบำนเลื่อนแบบท่บ
ค่ำจัดซื้อพัดลมติดผนัง
ค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร ขนำด 2 บำน(มอก.)
ค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยรูปดิจิตอล
ค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร ขนำด 2 บำน
ค่ำจัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์แบบพกพำ
ค่ำจัดซื้อเครื่องซักผ้ำ
ค่ำจัดซื้อตู้เย็น
ค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำรบำนแบบกระจก
ค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน
ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำรบำนเลื่อนกระจก
ค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็ก
ค่ำจัดซื้อพัดลมติดผนัง
เครื่องปรับอำกำศชนิดติดผนังขนำด18,000 บีทียู
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟำสแตนเลส
เก้ำอี้พนักสูงสำหรับผู้บริหำรล้อเลื่อน

13,000.00
9,000.00
4,500.00
6,500.00
5,500.00
13,000.00
8,000.00
5,000.00
6,500.00
9,000.00
4,500.00
4,500.00
8,600.00
6,000.00
23,000.00
9,000.00
5,800.00
2,500.00
13,000.00
8,600.00
23,000.00

เก้ำอี้ทำงำนพนักพิงต่ำล้อเลื่อนจำนวน 1 ตัว

ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดกระเป๋ำหิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
ค่ำจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงำน จำนวน 1 ตัว
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

74,000.00

โต๊ะทำงำนพร้อมเก้ำอี้ทำงำน จำนวน 2 ชุด
เครื่องรับส่งวิทยุ VHF / FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ
สำยส่งน้ำดับเพลิงชนิดสงเครำะห์
ค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็ก ขนำด 5 ฟุต
ค่ำจัดซื้อแท่นยืนบรรยำย (ไม้) ขนำดฐำน 45 ซม.
สูง 110 ซม. จำนวน 2 ตัว
เครื่องปริ๊นเตอร์สี จำนวน 1 เครื่อง
ค่ำจัดซื้อดิจิตอลเอฟเฟค จำนวน 1 ตัว
ค่ำจัดซื้อตู้แขวน EW-12X2+BM D-750 ลำโพง
PAUDIO จำนวน 2 ตัว
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟำ ขนำด 5 กิโลวัตต์ จำนวน
1 เครื่อง
ค่ำจัดซื้อชุดนั่งร้ำน (แบบหนำ)
- ขนำด1219 X 1700 มม. จำนวน 4 ชุด
- ขนำด1219 X 914 มม. จำนวน 8 ชุด
- ขนำด1219 X 700 มม. จำนวน 8 ชุด
ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
ค่ำจัดซื้อผ้ำใบเต็นท์ทรงโค้ง ขนำดกว้ำง 4 เมตร ควำมยำว
8 เมตร ผ้ำใบอย่ำงดี จำนวน 2 ชุด

เก้ำอี้สำนักงำน พนักพิงต่ำ จำนวน 5 ตัว
จัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง ขนำดกว้ำง 4 เมตร ควำมยำว 8 เมตร
เหล็ก 1 นิ้วคร่่ง ผ้ำใบอย่ำงดี คูนลิ ่อน จำนวน 5 ชุด

ค่ำจัดซือ้ ตู้เหล็กเก็บเอกสำรบำนเลื่อน ขนำด 2 บำน
จำนวน 4 ตู้
ค่ำจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขำพับโครงขำเหล็กชุบ
โครเมียมแบบเหลี่ยมขนำด 180X75X75
เซนติเมตร
ค่ำจัดซื้อพัดลมแขวนเพดำน ขนำดใบพัดไม่น้อยกว่ำ
56 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง
เครื่องทีวี แอลอีดี จำนวน 3 เครื่อง
ค่ำจัดซื้อคลูเลอร์สเตนเลสขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ
50 เซนติเมตร จำนวน 2 ใบ

ค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง
ค่ำจัดซื้อถังเคมีดับเพลิงแห้ง ขนำด 5 ปอนด์ จำนวน
5 ถัง
เก้ำอี้สำนักงำนพนักพิงต่ำ ล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว
เก้ำอี้สำนักงำนพนักพิงสูงผู้บริหำรล้อเลื่อน

5,800.00
24,000.00
การเบิกจ่าย
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
20,400.00
8,500.00
19,200.00
4,500.00
10,000.00
26,000.00
57,300.00
40,000.00

23,000.00
15,000.00
12,500.00
80,000.00
18,000.00
6,600.00
6,000.00
39,000.00
11,000.00
9,500.00
5,000.00
5,000.00
5,800.00

กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16
ล้ำนพิกเซล จำนวน 1 ตัว
จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์สี จำนวน 1 เครื่อง
6

อุดหนุนเทศบำลตำบลบ้ำนโคก(รับผิดชอบดำเนิน กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

รวม

10,000.00
12,000.00
25,000.00
1,196,550.00

ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔
๓.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๓.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๗)
ในอนำคต ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกประเทศจะมีกำรเปลี่ยนแปลง อย่ำงมี
นั ย ส ำคั ญ ในทุ ก มิ ติ ซ่่ ง จะส่ ง ผลต่ อ อนำคตกำรพั ฒ นำประเทศไทย อย่ ำ งมำก เงื่ อ นไขและสถำนกำรณ์
ภำยในประเทศในปัจจุบันและแนวโน้ม กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้ำง ทั้ง
ทำงเศรษฐกิจและสังคมทั้ งที่เป็นจุดแข็งและเป็ นจุดอ่อนนั้นเมื่อต้องเผชิญและผสมผสำนกับปัจจัยภำยนอก ก็จะ
ส่งผลให้เกิดเป็นโอกำสหรือควำมเสี่ยงของประเทศในหลำยด้ำน จ่งต้องมีกำรกำหนดยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมเพื่อแก้
จุดอ่อนและเสริมจุดแข็ งให้เอื้อต่อกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุซ่ งเปำหมำยกำรสร้ำงและรักษำไว้ซ่งผลประโยชน์
แห่งชำติ
๒.วิสัยทัศน์
วิ สั ย ทั ศ น์ “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” น ำไปสู่ ก ำรพั ฒ นำให้ ค นไทยมี ค วำมสุ ข ภำยใต้ “ปรั ช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่ กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพ แห่ง
เขตอ ำนำจรั ฐ กำรดำรงอยู่ อย่ ำงมั่น คงยั่ งยื น ของสถำบั น หลั กของชำติ กำรดำรงอยู่อย่ำงมั่ นคงของชำติ และ
ประชำชนจำกภั ยคุกคำมทุกรูป แบบ กำรอยู่ ร่วมกันในชำติอย่ ำงสั นติสุ ขเป็ นปึกแผ่ น มีควำมมั่นคงทำง สังคม
ท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ควำมเจริญเติบโตของชำติ ควำมเป็นธรรม
และควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืน ของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคง ทำงพลังงำน
อำหำร ควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภ ำยใต้กำรเปลี่ ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ ำง
ประเทศ และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกันด้ำนควำมมั่ นคงในประชำคม อำเซียนและประชำคม
โลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมำยถ่ง กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและ
ภำยนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมมั่นคง ในทุก
มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง เชน ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบัน
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ย่ดเหนี่ยวจิตใจของประชำชนมีร ะบบการเมืองที่
มั่น คงเป ็น กลไกที่ น ำไปสู่ก ารบร ิห ารประเทศที่ ต่อ เนื่ อ งและโปร ่ง ใสตามหล ัก ธรรมาภิบ าล สังคมม ี ค วาม
ปรองดองและความสามั ค คี สามารถผนึ ก กาลั ง เ พื่ อ พั ฒ นาประเทศ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมัน่ คงในชีวิต มีงานและรายได้ทมี่ ั่นคงพอเพีย งกับ การดำรงชีวิต ความมั่นคงของ
อาหารพลังงาน และน้า มีทอี่ ยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมสำหรับวัยเกษียณ
ความม่งค ่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อ มล้าของการพัฒ นาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จ ากการพัฒ นาอย่างเท่าเทีย ม
กัน มากขึ้น ไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้อ งมี
ความสามารถ ในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้ง จากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจ และสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้
สอดรับ กับ บริบ ทการพัฒ นาที่เ ปลี่ย นแปลงไปและประเทศไทยมีบ ทบาทที่ ส ำคัญ ในเวทีโ ลก และมีความ
สัมพัน ธทางเศรษฐกิจ และการค้ า อย่ า งแน ่น แฟ้น กับ ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชีย เป ็น จุ ด สำคัญ ของการ
เชื่ อ มโยงในภู มิ ภ าคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการทำธุรกิจเพื่อให้เป็น พลังใน

การพัฒ นา นอกจากนั้นยังมี ความสมบูร ณ์ในทุน ที่จ ะสามารถสร้างการพัฒ นาต่อเนื่องไป ได้แก่ ทุน มนุษ ย์
ทุน ทางปัญญา ทุน ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ความย งย น หมายถ ึงการพัฒ นาที่ ส ามารถสร ้า งความเจร ิญ รายได้ และค ุณ ภาพชีว ิต ของ
ประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญ เติบโตของเศรษฐกิจที่ อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
การฟื้น ฟู ฐ านทรัพยากรธรรมชาติอย ่างยั่งยืน ไม่ใช่ท รัพ ยากรธรรมชาติจ นเกิน พอดี ไม่ส ร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้ อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทรัพยากรธรรมชาติ มี
ความอุด มสมบ ูร ณ์ ม าขึ้ น และสิ่ ง แวดล้ อ มมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม มี ค วามเอื้ อ
อาทร เส ี ย สละเพื ่ อ ผลประโยชน์ ส ่ว นรวม รั ฐ บาลมี น โยบายที่ มุ่ งประโยชน์ ส ่ว นรวมอย่ างยั่ งยื น และให้
ความส าคั ญ กับ การมี ส่ ว นร ่ว มของประชาชนและท ุกภาคส ่ว นในส ัง คมย ึด ถือ และปฏิบ ัต ิต ามปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ การพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน

๒๐
ยุทธศาสตรชาติ
การพั ฒ นาประเทศจำเป็ น จะต้ อ งกำหนดยุ ท ธศาสตร ชาติ ใ นระยะยาว เพื่ อถ่ า ยทอดสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใน
แต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของ
ทุก ภาคส่ว นในสัง คมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสัง คม ในการขับ เคลื่อ นการพัฒ นา เพื่อการสร้า งและ
รั ก ษาไว้ ซ่ึง ผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ แ ละ บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ “ม่ น คง ม่ง คง ย งย น” ที่ต้ อ งการให้ ป ระเทศมี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม มี
ความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ชาติจึงประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ ด้าน
ความมั ่น คง (๒) ย ุท ธศาสตร ์ด ้า นการสร ้า งความสามารถในการแข ่ง ขัน (๓) ย ุท ธศาสตร ์ก ารพัฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทีย มกัน ทางสังคม (๕)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบ โตบนคุณ ภาพชีวิต ที่เป็น มิตรกับ สิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้า นการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๓.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
เค้ำโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 กรอบหลักกำรของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
ส่วนที่ 2 กำรประเมินสถำนะของประเทศ
ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเปำหมำยในภำพรวม
ส่วนที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
สำหรับแนวทำงกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
10 ยุทธศำสตร์หลัก ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตรด้านวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจย และนวตกรรม
9. ยุทธศาสตรการพฒนาภาค เมอง และพ้นที่เศรษฐกิจ

๒๑
10. ยุทธศาสตรด้านการตางประเทศ ประเทศเพ่อนบ้านและภูมิภาค
นโยบายเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
เป้าหมาย : เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ สร้ำงเอกภำพและควำมมั่นคงของอำเซียน
1. สร้ำงควำมพร้อมของไทยเข้ำสู่อำเซียนและเวทีโลก
- พัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำร ขยำยกำรจัดท้ำ MRA ด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน
- พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำลังคน โดยให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษและภำษำ
สำคัญอื่นๆ ในอำเซียน และกำรจัดทำมำตรฐำนฝีมือแรงงำนวิชำชีพ
- พัฒนำบุคลำกรภำครัฐ รวมทั้งจัดตั้ง ASEAN UNIT ในหน่วยงำนภำครัฐ
- สร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่องอำเซียน ฝึกอบรมและใช้สื่อประชำสัมพันธ์ตำมกลุ่มเปำหมำย
2. กฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคกำรค้ำและกำรลงทุน และสอดคล้องกับกฎหมำยระหว่ำงประเทศ
- ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณี อำทิ เร่งรัดกำรออกกฎหมำย CBTA 5 ฉบับ และปรับปรุงกฎหมำย
กำกับดูแลธุรกิจ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจของนักลงทุน ลดอุปสรรคในกำรค้ำกำรลงทุน (EASE OF DOING BUSINESS) เร่งรัด
กำรจัดทำข้อตกลงกำรค้ำเสรี (FTA) และปรับปรุงกฎหมำยแรงงำนและกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนข้ำมชำติ
3. ชำยแดน
- พัฒนำด่ำนและเมืองชำยแดน : พัฒนำประสิทธิภำพด่ำนที่เป็นประตูเชื่ อมโยงกำรค้ำ เช่น เร่งรัดกำรเปิดด่ำน
ถำวรที่บ้ำนพุน้ำร้อนเพื่อรองรับทวำย และเร่งรัดระบบ NATIONAL SINGLE WINDOW เชื่อมโยงหน่วยงำนภำยในประเทศ
และ ASEAN SINGLE WINDOW
4. กำรเชื่อมโยงเพื่อกำรค้ำกำรลงทุน (CONNECTIVITY)
- เชื่อมโยงโครงข่ำยถนน เช่น ทำงหลวงเชื่อมโยงกับทำงหลวงอำเซียนผ่ำน 10 ด่ำนสำคัญ พลังงำน รับซื้อ ไฟฟำ
จำกประเทศเพื่อนบ้ำน
- ICT เชื่อมโยงโครงข่ำยเคเบิลใต้น้ำระหว่ำงประเทศ พัฒนำระบบเพื่อกำรเตือนภัยพิบัติ
5. พัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรคุ้มครองทำงสังคม
- กำรศ่กษำ ปรับเวลำเปิดปิดภำคเรียนของสถำบันอุดมศ่กษำให้ตรงกันและสร้ำงมำตรฐำนหลักสูตรร่วม
แลกเปลี่ยนบุคลำกรกัน
- กำรกระจำยระบบสวัสดิกำรให้มีประสิทฺธิภำพและครอบคลุม สร้ำงโอกำสกำรเข้ำถ่งระบบสวัสดิกำรของ
ผู้ด้อยโอกำส คุ้มครองสิทธิแรงงำนโยกย้ำยถิ่น บริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อควำมยั่งยืน
6. เสริมสร้ำงควำมมัน่ คงในอำเซียน
- ระบบยุติธรรม กำหนดแนวทำงที่ชัดเจนในกำรเข้ำถ่งและสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถ่งระบบยุติธรรมที่เป็น
มำตรฐำนสำกล โดยย่ดควำมเสมอภำคและเป็นธรรม
- กำรลักลอบเข้ำเมือง ควบคุมกำรลักลอบเข้ำเมืองผิดกฎหมำย และร่วมกับภำคีสมำชิกในกำรต่อต้ำนกำรก่อกำร
ร้ำยข้ำมชำติ
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบำลมีนโยบำยที่จะพัฒนำกำรเมืองของประเทศไปสู่กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชำชน เพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมำกข่้น รวมทั้งจะมุ่ง
เพิ่มประสิทธิภำพ สร้ำงควำมโปร่งใส และขจัดกำรทุจริตในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรให้บริกำรประชำชน
ทั้งนี้ เพื่อสร้ำงควำมเป็ นธรรมในสั งคมและเอื้อต่อกำรพัฒ นำประเทศทั้งในปัจจุบัน และอนำคต ซ่่งนโยบำยกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
1. สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติและฟื้นฟูประชำธิปไตย
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2. กำหนดให้กำรแก้ไขและปองกันปัญหำยำเสพติดเป็น “วำระแห่งชำติ”
3. เทิดทูนและพิทักษ์รักษำไว้ซ่งสถำบันพระมหำกษัตริย์
4. เร่งดำเนินกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด องค์กรอำชญำกรรม กำรค้ำมนุษย์ผู้หลบหนีเข้ำเมือง แรงงำนต่ำงด้ำว
ผิดกฎหมำย และบุคคลที่ไม่มีสถำนะชัดเจน
2. นโยบายเศรษฐกิจ
1. ดำเนินกำรให้มีกำรกระจำยรำยได้ที่เป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศและให้เศรษฐกิจสำมำรถ
เจริญเติบโตในอัตรำสูงอย่ำงมีเสถียรภำพ
2. ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถ่งแหล่งเงินทุนที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่หลำกหลำยได้อย่ำงทั่วถ่ง
และเป็นธรรม
3. พัฒนำระบบสถำบันกำรเงินในประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่และผู้ด้อยโอกำส
4. ปรับโครงสร้ำงภำษี อำกรทั้งระบบเพื่อสนั บสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
สร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม
5. ปรับปรุงโครงสร้ำงของรัฐวิสำหกิจ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
3. นโยบายสร้างรายได้
1. ส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วจำกทั้งภำยนอกและภำยในประเทศ
2. ขยำยบทบำทให้ธุรกิจกำรเกษตรและอำหำรซ่่งเป็นแหล่งรำยได้และกำรจ้ำงงำนในประเทศมำเป็นเวลำนำนให้
ก้ำวหน้ำไปสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตและกำรค้ำอำหำรคุณภำพสูง
3. ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสำหกรรมพลังงำนปิโตรเลียมและพลังงำนทดแทนสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกควำม
ต้องกำรภำยในประเทศ
4. ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและขยำยช่องทำงกำรตลำดของธุรกิจอุตสำหกรรม ธุรกิจบริกำรใน
ประเทศ และธุรกิจวิสำหกิจชุมชนให้เข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
5. ด่งดูดกำรลงทุนเข้ำสู่ประเทศในสำขำที่เป็นกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่มีพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีมูลค่ำสูง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีกำรถ่ำยเทคโนโลยีให้แก่คนไทย
6. เสริมสร้ำงกระบวนกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงงำนที่มีคุณภำพและมีรำยได้สูงให้แก่ประชำชนอย่ำงทั่วถ่ง
7. ส่งเสริมกำรขยำยควำมเชื่อโยงทำงเศรษฐกิ จกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรเงินภำยใต้ประโยชน์ ร่วมกันของ
กรอบควำมร่วมมือและข้อตกลงทำงกำรค้ำหลำยฝ่ำย
3. นโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ภำคกำรเกษตร
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สภำเกษตรแห่งชำติเป็นกลไกของเกษตรกรในกำรสื่อสำรกับรัฐบำล
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตพืช โดยกำรวิจัยและพัฒนำสำยพันธุ์ พัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง
3. เพิ่มศักยภำพกระบวนกำรผลิตด้ำนปศุสัตว์ให้ได้มำตรฐำน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนำกำรประมง ทั้งในกำรเพำะเลี้ยงและในแหล่งน้ำธรรมชำติ
5.ปรับโครงสร้ำงภำษีอำกรทั้งระบบเพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
6. เสริมสร้ำงฐำนรำกของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเพำะปลูก ลดต้นทุน
กำรผลิต พัฒนำระบบกำรผลิตที่เป็นขั้นตอน โดยมีกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรจำหน่ำยล่วงหน้ำทีแ่ ม่นยำ
7.จัดทำระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีข้อมูลกำรเกษตรของครัวเรือนครบถ้วน
8. เร่งรัดพัฒนำธุรกิจกำรเกษตร โดยกำรพัฒนำสถำบันเกษตรกรในด้ำนธุร กิจ สร้ำงเกษตรกรรุ่น ใหม่จำก
โครงกำรกองทุน ตั้งตัว ได้ ร่วมมือสนั บสนุ นสถำบันกำรศ่กษำเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำกรเกษตรทุกสำขำ และ
ดำเนินกำรให้บุคลำกรของสถำบันกำรศ่กษำได้ทำหน้ำที่สนับสนุนกำรส่ งเสริมกำรเกษตร พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำร
ผลิ ต กำรบรรจุ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ และพั ฒ นำผลิ ตภั ณ ฑ์ และกำรตรวจสอบย้ อนกลั บ แหล่ งผลิ ต เร่งรัดกำรพั ฒ นำเกษตร
อุตสำหกรรม
9. พัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรมูลค่ำเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภำพแข่งขันในตลำดโลก
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10.ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ภำคอุตสำหกรรม
1. ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรมในประเทศด้วยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
2. ยกระดับภำคอุตสำหกรรมเข้ำสู่อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ที่ใช้ปัญญำ ใช้เทคโนโลยี และใช้ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
3. พัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐำนควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำและยกระดับสินค้ำให้มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล
4. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
5. กำหนดมำตรฐำนและคุณภำพขั้นพื้นฐำนของสินค้ำอุตสำหกรรมเมื่อมีกำรเปิดเสรีกำรค้ำมำกข่้น
6. เร่งพัฒนำภำคอุตสำหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้
7. ส่งเสริมและจัดให้มีมำตรกำรทำงภำษีและมำตรกำรอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ก่อให้เกิด
กำรประหยัดพลังงำน กำรใช้พลังงำนทดแทน และกำรใช้พลังงำนจำกกำรเกษตร
ภำคกำรท่องเที่ยว กำรบริกำร และกำรกีฬำ
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สนับสนุนกำรท่องเที่ยวและเร่งรัดกำรปรับปรุงมำตรฐำนในเรื่องสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกควำมปลอดภัย และสุขอนำมัย โดยคำน่งกำรเข้ำถ่งแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ
2. พัฒ นำ บู รณะ และฟื้ น ฟูแหล่ งท่องเที่ ยวทำงธรรมชำติ ประวัติศำสตร์ และวัฒ นธรรมเดิมที่ มีอยู่แล้ ว
ส่งเสริมกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภำพสำมำรถเชื่อมโยงธรรมชำติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตของชุมชน
3.ยกระดับและรักษำมำตรฐำนบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
4.ส่งเสริม สนับสนุนตลำดนักท่องเที่ยวคุณภำพทั้งจำกต่ำงประเทศและในประเทศ
5.ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบกำรท่องเที่ยวเพื่อสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพิ่มทำงกำรท่องเที่ยว
6. ผลักดันควำมร่วมมือของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรนักท่องเทีย่ วอย่ำงมีคุณภำพ
7.พัฒนำด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ส่งเสริมบทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนให้
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำย กลยุทธ์ ด้ำนกำรตลำด และกำรประชำสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยว
ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
8. เร่ งรั ดพั ฒ นำผู้ป ระกอบกำรด้ำนบริกำรให้ มีองค์ควำมรู้ เสริมสร้ำงนวัตกรรมและทักษะทั้งด้ำนภำษำ
มำตรฐำน กำรบริกำร และกำรจัดกำร เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
8. พัฒนำธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพเพื่อขยำยฐำนกำรผลิตและกำรตลำดสู่ระดับภูมิภำค
4. นโยบายโครงสร้างพื้ นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
และบริการ
1. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรขนส่ง ระบบประปำ และระบบไฟฟ ำให้กระจำยไปสู่ภูมิภำคอย่ำง
ทั่วถ่งเพียงพอ
2. ขยำยกำรให้บริกำรน้ำสะอำดเพื่อกำรอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชำชนในทุกพื้นที่
3. พัฒนำสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรข้นส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
5.นโยบายพลังงาน
1. ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสำหกรรมพลังงำนสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้ประเทศ
2. สร้ำงเสริมควำมมั่นคงทำงพลังงำน โดยแสวงหำและพัฒนำแหล่งพลังงำนและระบบทั้งไฟฟำจำกทั้งในและ
ต่ำงประเทศ
3. ส่งเสริมและผลักดันกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงเต็มรูปแบบ
6. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ส่งเสริมกำรเข้ำถ่งกำรใช้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
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3.ส่งเสริมกำรใช้คลื่นควำมถี่อันเป็นทรัพยำกรของชำติ
4.ส่งเสริมกำรใช้สื่อวิทยุกระจำยเสียง
7. นโยบายการศึกษา
1.เร่งพัฒนำคุณภำพกำรศ่กษำ
2. สร้ำงโอกำสทำงกำรศ่กษำ กระจำยโอกำสทำงกำรศ่กษำในสังคมไทย
3. ปฏิรูปครู ยกฐำนะครูให้เป็นวิชำชีพชั้นสูงอย่ำงแท้จริง
4.จัดกำรศ่กษำขั้นอุดมศ่กษำและอำชีวศ่กษำให้สอดคล้องกับตลำดแรงงำนทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ
5.เร่งพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศ่กษำให้ทัดเทียมกับนำนำชำติ
6. เพิ่มขีดควำมสำมำรถองทรัพยำกรมนุษย์เพื่อรองรับกำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียน
8. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
1. ลงทุนด้ำนบริกำรสุขภำพ โดยกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรสุขภำพทั้งระบบอย่ำงมีบูรณำกำรเชื่อมโยง
ในทุกระดับ
2. ผลิตบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขให้เพียงพอ
3. จัดให้มีมำตรกำรสร้ำงสุขภำพโดยมีเปำหมำยเพื่อลดอัตรำป่วย ตำย และผลกระทบจำกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4.พัฒนำขีดควำมสำมำรถของอำสำสมัครสำธำรณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดกำรสุขภำพชุมชน
5.พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิติภำวะ วัยชรำ และ
ผู้พิกำร
6.ส่งเสริมให้ประชำชนทุกระดับมีโอกำสออกกำลังกำยและเล่นกีฬำเพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพและพลำนำมัยที่ดี
9. นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1.เร่งดำเนินกำรให้ศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบำทนำในกำรร่วมเทิดทูนสถำบันหลัก ชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์
2.อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทำนุบำรุงศำสนำ ส่งเสริมกำรปรับปรุงองค์กรและกลไกลที่รับผิดชอบด้ำนศำสนำ
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร
3.อนุรักษ์ ทำนุบำรุง และบูรณะปฏิสังขรณ์แหล่งศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ที่เป็น
เอกลักษณ์และมีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์
4.สร้ำงสรรค์อำรยะธรรมที่ดีงำมสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภำพ
10.นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
1.ส่งเสริมกำรพัฒนำให้ครอบครัวและสังคมไทยมีควำมมั่นคงอบอุ่น
2.สร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งควำมเป็นมนุษย์
3.ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ
4.สนับสนุนบทบำทของสตรีไทยในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเสมอภำค
5.เสริมสร้ำงให้ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำสมีคุณภำพชีวิตที่ดีข่้น
6.ลดอุบัติภัยและควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุจรำจรให้เหลือน้อยที่สุด
11.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ
2.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
3.ดูแลรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดกำรควบคุมมลพิษ
4.สร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยำกรธรรมชำติ
5.ส่งเสริมและสร้ำงควำมตระหนักและจิตสำน่กทำงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6.ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำร
7.พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

๒๕
12. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.ประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
2.กฎหมำยและกำรยุติธรรม
๓.๑.๓ ยุทธศาสตรการพฒนาจงหวดขอนแกน
วิสัยทัศน์ : ขอนแก่นเมืองน่ำอยู่ ศูนย์กลำงเชื่อมโยงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรบริกำรของกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
พันธกิจ : 1. เสริมสร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยควำมผำสุก
2. พัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน
3. พัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงของกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
เป้าประสงค์หลักในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น กาหนดไว้ดังนี้
๑. เป็นศูนย์กลางด้านบริการและการลงทุนของภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการเติบโต
สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืนในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัด
๒. เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขระดับนานาชาติ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในเมืองและ
ท้องถิ่นชนบท ประชาชนมีโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสุขภาพกาย ใจ และอารมณ์ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น
มีชุมชนที่เข้มแข็ง และมีวถิ ีทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
๓. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการดูแลรักษาและบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อการสนับสนุ นการเติบโตทางเศรษฐกิ จและสอดคล้องกับความต้ องการของสังคม ทั้ งในระดับ
ชุมชน ระดับเมือง และระดับภูมภิ าค
๔. มีความมั่นคงและปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความสุข และ
ภาคธุรกิจมีความมั่นใจในการลงทุน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการป้องกัน การจัดการและการช่วยเหลือ
ฟื้นฟู
๕. เป็นจังหวัด ต้น แบบของการบริหารราชการที่มุ่งเน้นการบูรณาการและเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคราชการ ท้องถิ่ น เอกชน กลุ่มจังหวั ดและการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพื่อการบริห ารงานจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสร้างประโยชน์ให้กั บทุกภาคส่วนอย่าง
สมดุล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำเศรษฐกิจให้มีควำมมั่นคงและมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคมที่มีคุณภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเพิ่มศักยภำพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกำสจำกกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยเอ็ด – ขอนแก่น –
มหาสารคาม – กาฬสินธุ์)

๒๖
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดไว้ว่า “ศูนย์กลางการผลิต
การค้า และการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหารและพลังงานทดแทนสู่สากล”
เป้าหมายการพัฒนา
๑) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตร
๒) เพิ่ มการลงทุ นของภาคเอกชน และวิสาหกิจ SMES ในอุตสาหกรรมแปรรูป การเกษตร และ
การค้า การบริการ
กลุ่ ม จังหวั ด ภาคตะวั ย ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง ได้ ก าหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาไว้ ๓
ประเด็น ดังนี้
๑) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร
เป้าประสงค์
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร
- เพิ่มมูลค่าและรายได้ภาคการเกษตร
- สร้างความสมดุลของการผลิตระหว่างพืชอาหารและพลังงานทดแทน
กลยุ ท ธ์ และแนวทาง โดยการเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพระบบการผลิต สิ นค้ าภาคเกษตร โดยพั ฒ นาและ
ปรับปรุงแหล่งน้าทั้งในพื้นที่เขตชลประทานและพื้นที่นอกเขตชลประทาน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการกัก
เก็บน้าของแหล่งน้าต้นทุนตามธรรมชาติและที่ได้พัฒนาขึ้นมา พัฒนาองค์ความรู้ และขีดความสามารถของ
เกษตรกรให้สามารถผลิต สินค้าภาคเกษตรได้อย่ างมีประสิทธิภาพ พัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
ภาคการเกษตร โดยพัฒนาปรับปรุงปัจจัยการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นและลดต้นทุนการผลิตด้วย
การสนับ สนุนให้มีก ารใช้เมล็ด พั นธุ์ดี สร้างคุณ ภาพของสินค้าภาคเกษตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ของ
ตลาดด้ ว ยการส่ งเสริม การผลิ ตสิ น ค้ าเกษตรที่ ดี แ ละเหมาะสม(GAP) การผลิ ต สิ น ค้ าพื ชอาหารปลอดภั ย
ส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐาน สร้างความสมดุลของการใช้พ้ืนที่
ให้เหมาะสมกับการผลิต โดยสนับสนุนให้มกี ารกาหนดเขตพืน้ ที่การใช้ที่ดนิ ในการผลิตสินค้าภาคเกษตร
๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความพร้อมของพื้นที่ในการส่งเสริมการลงทุน
เป้าประสงค์ พัฒนาพื้นที่ให้เป็นที่ที่นา่ ลงทุน
กลยุทธ์และแนวทาง โดยการปรับปรุงและพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ในการรองรับการลงทุน โดย
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการลงทุน โดยเฉพาะระบบการขนส่งสินค้า เพื่อเชื่อมโยงกับ
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา/เอกชนวิจัยและพัฒนาการแปร
รูปของสินค้าเกษตรในเชิงผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนและวิสาหกิจ พั ฒนา
ความพร้อมของแรงงานเพื่ อรองรับการลงทุนโดยภาครัฐและเอกชน พัฒ นาเครือข่ายสารสนเทศเพื่ อการ
ลงทุนของกลุ่มจังหวัดฯ พัฒนาและส่งเสริมการลงทุนของผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจทั้งรายเดิมและรายใหม่
โดยการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาเครือข่ายผู้ลงทุน ส่งเสริมให้มีระบบการค้า
สินค้าภาคเกษตรและอุต สาหกรรมแปรรูป การเกษตร โดยการพัฒ นาระบบการค้าในรูป แบบต่างๆ เช่น
ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
๓) การพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มจังหวัด

๒๗
เป้าประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด
กลยุทธ์และแนวทาง ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มจังหวัดโดยพัฒนาปัจจัยความพร้อม
ในการปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัด ให้สามารถรองรับการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านจานวน
บุคลากร วัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติ พัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านการบริหารจัดการแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการบริหารแผน การพัฒนาสมรรถนะ
ความรูข้ องบุคลากรและเครือข่ายโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและการทากิจกรรมร่วมกัน
๓.๑.๔ ยุทธศาสตรการพฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจงหวดประจาปี 25๖๐-256๔
วิสัยทัศน์ (VISION)
“ ขอนแก่นเมืองน่ำอยู่ ชุมชนเข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ”
พันธกิจ
1.เสริมสร้ำงชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนำให้เป็นเมืองที่น่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน
2.พัฒนำคนให้มีคุณภำพ มีทักษะในวิชำชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
3.จัดกำรศ่กษำในและนอกระบบให้ได้มำตรฐำน และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
4.สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงกำรค้ำ กำรลงทุน กำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว
5.พัฒนำโครงข่ำยระบบกำรคมนำคมขนส่ง ระบบบริกำรสำธำรณะ และเครือข่ำยกำรปองกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ให้มีประสิทธิภำพ และได้มำตรฐำน
6.บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีควำมสมดุลและเกิดประสิทธิภำพอย่ำงยั่งยืน
7.สืบสำนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำมของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 8 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำเมืองและชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรศ่กษำและศักยภำพพลเมือง
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำกำรเกษตรยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะ
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรสร้ำงเสริมทุนทำงสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนเพื่อกำรแข่งขันภำยใต้หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐ ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
๓.๒.๑ วิสัยทัศน์
“ภำยในปี 256๔ ตำบลซับสมบูรณ์น่ำอยู่ พัฒนำคุณภำพชีวิต เพิ่มผลผลิตในตำบล ภำยใต้หลักกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี”
๓.๒.๒ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตรและแนวทางการพฒนาขององคการบริหารสวนตาบลซบสมบูรณ มีดงนี้
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
(1) กำรส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2) กำรส่งเสริมพัฒนำด้ำนกำรศ่กษำในทุกระดับ คลอบคลุมทุกช่วงวัย
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(3) กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและกำรแพทย์
(4) กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์และสวัสดิกำรสังคม
(5) กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรกีฬำและด้ำนนันทนำกำร
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา
(1) กำรส่งเสริมและเพิ่มรำยได้ให้แก่ประชำชน
(2) กำรส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนำด้ำนกำรเกษตร ประมงและปศุสัตว์
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลและชุมชนให้น่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
(1) กำรบริกำรสำธำรณะที่ประชำชนพ่งได้รับอย่ำงถ้วนหน้ำ
(2) กำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเส้นทำงคมนำคม
(3) กำรก่อสร้ำงระบบไฟฟำสำธำรณะและไฟส่องสว่ำง
(4) กำรก่อสร้ำงปรับปรุงระบบประปำและท่อระบำยน้ำ
(5) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและกำรปองกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ให้มีประสิทธิภำพ
4) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
(1) กำรส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(2) กำรจัดกำรระบบบำบัด และกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
แนวทางการพัฒนา
(1) กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรประชำชน
(2) กำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถำนที่ปฏิบัติงำน
(3) กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง และงบประมำณ
๓.๒.๓ เป้าประสงค์
หมำยถ่ง กำรระบุสภำพกำรณ์ให้สำเร็จ (ทำเพื่อให้เกิดอะไร ถ่งจะบรรลุวิสัยทัศน์) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับ
สมบูรณ์ ได้กำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำไว้ดังนี้
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปด้วยความมี ประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
2) ประชาชนในพื้นที่มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้
3) ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้สาธารณูปโภคและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4) องค์กรครอบครัว ชุมชนมีความรักสามัคคี เกิดการรวมกลุ่ม และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
5) ประชาชนได้รับการบริการด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๖) ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘) ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
๓.๒.๔ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนำสถำบันครอบครัวและองค์กรในชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน
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2. ส่งเสริมให้ประชำชนในพื้นที่มีกำรศ่กษำที่ดี
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนสำธำรณสุขให้สำมำรถดูแลสุขภำพประชำชนได้อย่ำงทั่วถ่ง
เป้าประสงค์
องค์กรครอบครัว ชุมชนมีควำมรักสำมัคคี เกิดกำรรวมกลุ่ม และพัฒนำชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง
ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนกำรศ่กษำอย่ำงทั่วถ่ง
ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุขที่มีคุณภำพ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนภำยในตำบลซับสมบูรณ์เพิ่มข่้นอย่ำงต่อเนื่อง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. กำรส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำ ประเพณีและ ร้อยละที่เพิ่มข่้นของจำนวนประชำชนที่เข้ำร่วม
วัฒนธรรมท้องถิ่น
กิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศำสนำและวัฒนธรรม
2. กำรส่งเสริมพัฒนำด้ำนกำรศ่กษำในทุกระดับ ร้อยละที่เพิ่มข่้นของจำนวนนักเรียนที่ได้รับกำรส่งเสริม
คลอบคลุมทุกช่วงวัย
จัดกำรคุณภำพกำรศ่กษำ
3. กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุข อัตรำกำรป่วยด้วยโรคประจำถิ่นลดลงตำมเกณฑ์และมี
และกำรแพทย์
กำรค้นหำผู้ป่วยอย่ำงรวดเร็วทั่วถ่ง
4. กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรสังคม
ร้อยละที่เพิ่มข่้นของจำนวนเด็ก สตรี คนชรำ
สงเครำะห์และสวัสดิกำรสังคม
ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำรและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับกำร
สงเครำะห์
5. กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรกีฬำและด้ำน ร้อยละที่เพิ่มข่้นของจำนวนประชำชนที่เข้ำร่วม
นันทนำกำร
กิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและด้ำนนันทนำกำร
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด กองกำรศ่กษำ
ความเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำเมืองและชุมชน
2 กำรพัฒนำศักยภำพพลเมือง
3 กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน
พันธกิจ
1.ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของประชำชนด้ำนเศรษฐกิจและสังคมให้สำมำรถพ่่งพำตนเองได้
เป้าประสงค์
ประชำชนมีกำรประกอบอำชีพที่หลำกหลำย มีรำยได้เพิ่มข่้น และสำมำรถพ่่งพำตนเองได้
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
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ระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนภำยในตำบลซับสมบูรณ์เพิ่มข่้นอย่ำงต่อเนื่อง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมอำชีพและเพิ่มรำยได้ให้แก่ประชำชน
จำนวนประชำชนที่มีรำยได้เพิ่มข่้นจำกกำรประกอบ
อำชีพเสริม
2. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนำด้ำนกำรเกษตร ประมง
จำนวนที่เพิ่มข่้นของประชำชนที่ได้รับกำรส่งเสริม
และปศุสัตว์
สนับสนุน พัฒนำอำชีพด้ำนเกษตร ประมงและปศุสัตว์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด
ความเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำเศรษฐกิจให้มีควำมมั่นคงและมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรสร้ำงเสริมทุนทำงสังคมให้เข้มแข็งและ
พัฒนำเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาตาบลและชุมชนให้น่าอยู่
พันธกิจ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
เป้าประสงค์
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้สาธารณูปโภคและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ร้อยละที่เพิ่มข่้นของกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนภำยในตำบล
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1 กำรบริกำรสำธำรณะที่ประชำชนพ่งได้รับอย่ำงถ้วน ร้อยละสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรที่เพิ่มข่้น
หน้ำ
2 กำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเส้นทำงคมนำคม
จำนวนถนนที่เพิ่มข่้น
3 กำรก่อสร้ำงระบบไฟฟำสำธำรณะและไฟส่องสว่ำง จำนวนระบบไฟฟำสำธำรณะและไฟส่องสว่ำงที่เพิ่มข่้น
4 กำรก่อสร้ำงปรับปรุงระบบประปำและท่อระบำยน้ำ จำนวนระบบประปำและท่อระบำยน้ำที่เพิ่มข่้น
5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิต ร้อยละที่เพิ่มข่้นของจำนวนประชำชนที่ได้รับควำม
และทรัพย์สิน
ปลอดภัยในกำรดำเนินกำรปองกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยและกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่ำง สำนักปลัด
ความเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
เป้าประสงค์
ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๓๑
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมภำยในตำบลซับสมบูรณ์ได้รับกำรจัดกำร ดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มข่้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
จำนวนที่เพิ่มข่้นของกิจกรรมกำรส่งเสริม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จัดกำรระบบบำบัด และกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ระดับควำมสำเร็จของประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ขยะ สิ่งปฏิกูล
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด กองช่ำง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
พันธกิจ
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้าประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้เป็นไปด้วยควำมมีประสิทธิภำพ
สำมำรถตรวจสอบได้ ประชำชนมีส่วนร่วมต่อกำรพัฒนำและมีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำร
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ชุมชนมีศักยภำพเข้มแข็งข่้น
2. ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรเพิ่มข่้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำร
จำนวนที่เพิ่มข่้นของประชำชนและผู้ที่มำติดต่อ
พัฒนำระบบกำรบริกำรประชำชนที่มีประสิทธิภำพ
รำชกำรที่พ่งพอใจต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร
2 กำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกรเครื่องมือเครื่องใช้ ร้อยละที่เพิ่มข่้นของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ
และสถำนที่ปฏิบัติงำน
3 กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินและกำรคลังและ
จำนวนที่เพิ่มข่้นของกำรจัดเก็บรำยได้
งบประมำณ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด กองคลัง กองกำรศ่กษำ กองช่ำง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรภำครัฐ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำและบริหำรภำครัฐ

32
๓.๒.๕ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
จำกประเด็นควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 ยุทธศำสตร์
ชำติ และยุทธศำสตร์จั งหวัด จะเห็นได้ว่ำมี ควำมเชื่อมโยงกันอย่ำ งชัดเจนในกำรนำมำเป็น แนวทำงกำหนดประเด็น
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่่งกำรกำหนดประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ชัดเจนจะเป็นกำร
เตรียมกำรพัฒ นำ เป็น กำรนำภูมิคุ้ มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้ งเร่งสร้ำงภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็ งข่้น เพื่อเตรียมควำม
พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สำมำรถปรับตัวรองรับผลกระทบจำกกำรสภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลงได้
อย่ำงเหมำะสม โดยให้ค วำมสำคัญกับกำรพัฒ นำคน สังคมเศรษฐกิจภำยในชุมชนให้มีคุณ ภำพ ใช้ทรัพ ยำกรที่มีอยู่
ภำยในชุมชนอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจด้วยฐำนควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และควำมคิดสร้ำงสรรค์ บนพื้น ฐำนกำรผลิ ตและกำรบริโภคที่เป็นมิ ตรต่ อสิ่งแวดล้อม ซ่่งจะน ำไปสู่กำรพัฒ นำเพื่ อ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับสมบูรณ์ จ่งได้
กำหนดจุดยืน ทำงยุท ธศำสตร์ (POSITIONING) คือ เป็น ตำบลน่ำอยู่ สำธำรณู ปโภคขั้นพื้ นฐำนครอบคลุมทุ กพื้ น ที่
ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
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แบบ ยท. ๐๑
๓.๒.๖ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ พ.ศ.25๖๐256๔
ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท.

ผลผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้าใน
สังคม

การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้

การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชน

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ

1. การจัดงานวันสาคัญ
ต่างๆ/อุดหนุนหน่วยงานอื่น
2.การจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
3.ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาภายในตาบล
4..การป้องกันโรคและ
ส่งเสริมสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข
5.การสงเคราะห์เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ
6.การส่งเสริมการออกกาลัง
กายและการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ
7.งานอื่นๆ
8.ขยายเขตโทรศัพท์
สาธารณะ

การเติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความพร้อมของพื้นที่ในการ
ส่งเสริมการลงทุน

การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต
ภาคการเกษตร

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้มีความมั่นคงและมี
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

การ
พัฒนา
ศักยภาพ
พลเมือง

การพัฒนาการเกษตร
และเศรษฐกิจชุมชน

1.ฝึกอบรมอาชีพเสริม
2.ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ
3..ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
ประเภทต่างๆ
เสพติด
4.งานอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม

ด้าน
ความ
มั่นคง

ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภา
พและ
ธรรมา
ภิบาลใน
ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ
โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ด้านการ
พัฒนาภาค
เมืองและ
พื้นที่
เศรษฐกิจ

ด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัยและ
นวัตกรรม

การพัฒนาระบบ
บริหารงานกลุ่มจังหวัด

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
การพัฒนาตาบล
และชุมชนให้น่า
อยู่

1.การก่อสร้างถนน/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
2.การขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ
3. การก่อสร้าง/ปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน
4.การก่อสร้างท่อระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน
5.การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
6.กิจกรรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
7.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
8.งานอื่นๆ

แ

การ
พัฒนาการ
เกษตร
อย่างยั่งยืน

ด้านการ
ต่างประเทศ
ประเทศเพื่อน
บ้านและภูมิภาค

การพัฒนาศักยภาพของ
เมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาส
จากกลุ่มประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง

การ
เสริมสร้าง
สุขภาวะ

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1.การส่งเสริม สนับสนุน
รณรงค์การอนุรักษ์ ดูแล
ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม
2.การบริหารการจัดการ
ขยะภายในตาบล
3.งานอื่นๆ

การ
พัฒนาการ
บริหาร
ภาครัฐ

การสร้างเสริม
ทุนทางสังคมให้
เข็มแข็งและ
พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

การพัฒนา
และบริหาร
ภาครัฐ

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

1.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการปกครอง
2..ส่งเสริมการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
3.จัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็น
4..เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
จัดเก็บภาษี
5.งานอื่นๆ
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แบบ ยท. ๐๒

วิสยทศน

พนธกิจ

เป้าประสงค

ยุทธศาสตร

แผนที่ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
STRATEGY MAP
ภายในปี ๒๕๖๔ ตาบลซับสมบูรณ์น่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิ ตในตาบล ภายใต้หลักการ
บริหารจัดการที่ดี
๑.กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำมหลักธรรมำภิบำล
๒.ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของประชำชนด้ำนเศรษฐกิจและสังคมให้สำมำรถพ่่งพำตนเองได้
๓.พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน
๔.ส่งเสริมและพัฒนำสถำบันครอบครัวและองค์กรในชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน
๕.ส่งเสริมให้ประชำชนในพื้นที่มีกำรศ่กษำที่ดี
๖.กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
๗.ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
๘.ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนสำธำรณสุขให้สำมำรถดูแลสุขภำพประชำชนได้อย่ำงทั่วถ่ง
๑.เพื่ อ เพิ่ มประสิท ธิภ าพการบริห ารจั ดการขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลให้ เป็ น ไปด้ว ยความมี ป ระสิ ทธิภ าพสามารถ
ตรวจสอบได้ ประชาชนมีสว่ นร่วมต่อการพัฒนาและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
๒.ประชาชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้
๓.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้สาธารณูปโภคและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔.องค์กรครอบครัว ชุมชนมีความรักสามัคคี เกิดการรวมกลุ่ม และพัฒนาชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง
๕.ประชาชนได้รับการบริการด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๖.ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗.ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘.ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ
1.กำรส่งเสริมกิจกรรม
ทำงศำสนำ ประเพณี

การพัฒนาการ
เกษตรและ
เศรษฐกิจชุมชน

การพัฒนา
ตาบลและ
ชุมชนให้น่าอยู่

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1.การบริการสาธารณะที่
ประชาชนพึงได้รับอย่าง
และวัฒนธรรม
ถ้วนหน้า
ท้องถิ่น
2.การก่อสร้างและ
2.กำรส่งเสริมพัฒนำ
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
ด้ำนกำรศ่กษำในทุก
แนวทางการ
3.การก่อสร้างระบบไฟฟ้า
สาธารณะและไฟส่องสว่าง
ระดับคลอบคลุมทุก
พัฒนา
4.การก่อสร้างปรับปรุง
ช่วงวัย
ระบบประปาและท่อ
3.กำรส่งเสริมและ
ระบายน้า
พัฒนำด้ำนกำร
5.การเสริมสร้างความ
สำธำรณสุขและ
มั่นคงและความปลอดภัย
กำรแพทย์
ในชีวิตและทรัพย์สินและ
4.กำรส่งเสริมและ
การป้องกันและบรรเทาสา
สนับสนุเพืนด้่อำพั
นกำร
3.๓ การวิเคราะห์
ฒนาท้องถิ่น
ธารณภัยให้มี
สังคมสงเครำะห์และ
ประสิทธิภาพองถิ่น
ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้

สวัสดิกำรสังคม

1.ส่งเสริมอาชีพ
และเพิม่ รายได้
ให้แก่ประชาชน
2.ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ด้านการเกษตร
ประมงและปศุ
สัตว์

1.การส่งเสริม
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2.การจัดการระบบ
บาบัด และกาจัดขยะ
มูลฝอยสิ่งปฏิกูล

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี
1.การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการ
พัฒนาระบบการ
บริการประชาชนที่
มีประสิทธิภาพ
2.การปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากร
เครื่องมือเครือ่ งใช้
และสถานที่
ปฏิบัติงาน
3.การบริหาร
จัดการการเงินการ
คลังและ
งบประมาณ

1. ด้ำ5.กำรส่
นโครงสร้
ำงพื้นฐำน
งเสริมและ
พัฒนำด้
ำ
นกำรกี
ฬำ ก ำรด้ ำ นกำรประปำไม่ เ พี ย งพอและทั่ ว ถ่ ง เกิ ด ปั ญ หำกำรขำดแคลนแหล่ ง น้ ำ
1.1 กำรบริ
และด้ำนนันทนำกำร
สำหรับอุปโภค บริโภคในฤดูร้อน กำรบริหำรจั ดกำรน้ำประปำจะต้องได้ รับกำรปรับปรุง ควำมต้ องกำรของ
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ประชำชน คือ ต้องกำรให้ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปำภำยในหมู่บ้ำน จัดระบบกำรจัดกำรน้ำสำหรับ
อุปโภค บริโภคให้มีควำมสะอำดมำกข่้น ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนให้ทั่วถ่ง ขุดบ่อน้ำตื้นเพิ่มเติม จัดซื้อถัง
เก็บน้ำให้แต่ละหมู่บ้ำน
1.2 กำรคมนำคม ขำดงบประมำณในกำรดำเนิ นงำน ปัญ หำถนน เส้ นทำงคมนำคมไม่
สะดวก เนื่องจำกเส้นทำงที่มีอยู่บำงส่วนยังไม่ได้มำตรฐำน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขำดกำรเชื่อมโยงให้เป็นระบบ
ควำมต้องกำรของประชำชน คือ ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมให้สะดวก ปลอดภัย ครอบคลุมและเป็นระบบ
1.3 ไฟฟำแสงสว่ำง ปัญหำไฟฟำส่องสว่ำงสำธำรณะไม่ทั่วถ่ง ควำมต้องกำรของประชำชน คือ
เพิ่มไฟฟำส่องสว่ำงสำธำรณะให้ครอบคลุมทั่วถ่งพื้นที่ภำยในตำบล
1.4 กำรระบำยน้ำ กำรระบำยน้ำเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ เกิดกำรพังทลำยของผิวดิ น น้ำกัดเซำะ
เนื่ อ งจำกควำมรุ น แรงของกระแสซ่่งระบำยน้ ำไม่ ทั น ท่ ว งที เกิ ดน้ ำท่ ว มขั งในบำงพื้ น ที่ ควำมต้ อ งกำรของ
ประชำชน คือ ก่อสร้ ำงรำงระบำยน้ำหรือท่อระบำยน้ำในจุดที่มีน้ำท่วมขังและน้ำกัดเซำะผิวดินบนขอบถนน
เป็นประจำ
1.5 กำรพัฒ นำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ยังไม่ ครอบคลุมและทั่วถ่งทุ กพื้นที่ภำยในตำบล
เช่น โทรศัพท์สำธำรณะและระบบกำรให้บริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต ไม่สำมำรถดำเนินกำรติดตั้งได้ครอบคลุม
พื้ น ที่ ที่ ต้ อ งกำร ต้ องกำรเนื่ อ งจำกข้อ จ ำกั ดด้ ำนระยะทำง กำรขยำยสั ญ ญำณ ฯลฯ ควำมต้ องกำรของ
ประชำชน คือ ต้องกำรใช้บริกำรสำธำรณะโทรศัพท์บ้ำนและกำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มข่้น
2.ด้ำนเศรษฐกิจ
2.1 ประชำชนไม่มีอำชีพเสริม เนื่องจำกขำดกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำอำชีพเสริมอย่ำง
เพียงพอ ควำมต้องกำรของประชำชน คือ ให้มีกำรส่งเสริมอำชีพเสริมให้แก่ประชำชนในหลำกหลำยอำชีพ
2.2 ประชำชนมี ร ำยได้ น้ อ ย ขำดเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในกำรประกอบอำชี พ ต้ น ทุ น ทำง
กำรเกษตรสูง แหล่งงบประมำณนอกระบบคิดอัตรำดอกเบี้ยสูง เกิดหนี้ สินจำกภำคกำรเกษตร ควำมต้องกำร
ของประชำชน คือ ให้มีกำรส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบชีพ
3.ด้ำนสำธำรณสุข
3.1 ปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคต่ำงๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ประชำชนขำดควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรรักษำสุขภำพ ขำดสถำนที่ออกกำลังกำยภำยในชุมชน ควำมต้องกำรของประชำชน คือ ให้มีกำรปองกันและ
ควบคุมโรคระบำดต่ำงๆ ส่งเสริมกำรรักษำสุขภำพของประชำชน
3.2 ส่งเสริมสวัสดิกำรให้กำรสงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำส เด็ก คนชรำ คนพิกำรอย่ำงทั่วถ่ง
4.ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร
4.1ขำดกำรทำควำมเข้ำใจกั บประชำชนเรื่องบทบำท และหน้ำที่ของกำรเป็น สมำชิก หรือ
ผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล กำรประสำนงำนและควำมร่วมมือระหว่ำงประชำชน ผู้นำท้องถิ่น และ
สมำชิกยังไม่ดีเท่ำที่ ควร ควำมต้องกำรของประชำชน คือ ให้ ผู้นำท้ องถิ่น สมำชิกทำควำมเข้ำใจและเข้ำถ่ง
ประชำชนในปัญหำต่ำงๆ ให้มำกข่้น
4.2ประชำชนยังไม่กล้ำแสดงออกทำงกำรเมือง กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรส่งเสริม
ประชำธิป ไตยในระดับ ท้ องถิ่น และระดั บชำติมี น้อย กำรประชำสั ม พัน ธ์ยังไม่ครอบคลุ ม และทั่ ว ถ่ง ควำม
ต้องกำรของประชำชน คื อ กำรประชำสัมพันธ์ให้ครอบคลุม ส่งเสริม ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในระดับต่ำงๆ
5.กำรศ่กษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
5.1 กำรศ่กษำขำดแคลนพื้นที่สำหรับสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กตำบล
5.2 สนับสนุนและพัฒนำสถำนศ่กษำที่มีอยู่ในชุมชน
5.3 อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
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6.ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6.1ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ถูกบุกรุก เพื่อทำกำรเกษตร เพรำะประชำชน
ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและขำดจิตสำน่กในกำรอนุรักษ์ปองกัน บำรุ งรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ขำดกำรเอำใจใส่ดูแล หวงแหนธรรมชำติภำยในตำบล ควำมต้องกำรของประชำชน คือ ปลูกฝัง
สร้ำงจิตสำน่กให้ประชำชนเกิดควำมหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในตำบล เพื่อประโยชน์
และควำมอุดมสมบูรณ์ต่อไปในภำยภำคหน้ำ
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตด้วย
เทคนิค SWOT
การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis
การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) และปัจจัยภายนอก
ได้แก่ โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค (Threat = T) เป็นเครื่องมือโดยผ่านกระบวนการประชุม
ร่วมกันทุกภาคีทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยสรุป ได้ดังนี้
1.จุดแข็ง (STRENGTHS)
1. ระบบการบริหาร
5) มีกำรจัดโครงสร้ำงภำยในที่เหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจ
6) มีกำรแบ่งแยก / มอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
7) บริหำรจัดกำรโดยย่ดหลักธรรมำภิบำล
8) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในรูปแบบประชำคม
5. อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
4) บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในระดับดี
5) มีกำรจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง
6) มีแผนอัตรำกำลังที่เหมำะสมกับโครงสร้ำงอำนำจหน้ำที่
6. การเงิน / งบประมาณ
3) พัฒนำรำยได้โดยกำรปรับปรุงแหล่งรำยได้และระบบจัดเก็บภำษี
4) กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุเปำหมำย
7. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
5) มีกลุ่มอำชีพ ๕ กลุ่ม
6) มีกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน
7) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพืน้ ที่เกษตรกรรม
8) มีเส้นทำงติดต่อกับตำบลช่องสำมหมอ จังหวัดชัยภูมิ
2.จุดอ่อน (WEAKNESSES)
5. ระบบการบริหาร
1) กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลำทำให้
เจ้ำหน้ำที่ผปู้ ฏิบัตสิ ับสน / ขำดควำมชัดเจน
6. การเงิน / งบประมาณ
2) งบประมำณมีจำนวนจำกัด มีรำยได้ทไี่ ด้รับกำรจัดสรรไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำ
7. ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) เยำวชนขำดควำมตระหนักในกำรเข้ำไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทำงศำสนำ
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) ประชำชนขำดควำมตระหนักในกำรดูแล และบำรุงรักษำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
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2) ขำดระบบกำจัดขยะที่ถูกต้อง
3.โอกาส (OPPORTUNITY)
6. กำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ปัญหำยำเสพติด ตำมนโยบำยของรัฐบำล
7. รัฐบำลสนับสนุนโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์อยู่ดีมีสุข
8. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนั สมัย
9. นโยบำยของรัฐบำล / จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้ำนกำรเกษตร สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ตำบล
10. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งตำมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
4.ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (THREAT)
9. กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ขำดควำมยืดหยุ่นไม่เหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจ
10. ห้วงระยะเวลำในกำรจัดสรร / เบิกจ่ำยเงินอุดหนุนของรัฐบำลล่ำช้ำไม่แน่นอน
11. ผลกำรถ่ำยโอนภำรกิจทำให้มีงำน / หน้ำที่ เพิม่ ข่้นแต่ไม่มบี ุคลำกรรองรับ
12. สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในระดับประเทศและค่ำครองชีพสูงทีส่ ูงข่้น
13. กำรจัดสรรงบประมำณและระยะกำรเบิกจ่ำยไม่เหมำะสมกับเวลำดำเนินกำร
14. ภำระหน้ำที่เพิ่มมำกข่้น ตำมภำรกิจที่ได้รับกำรถ่ำยโอน
15. ตลำดสินค้ำกำรเกษตรมีควำมต้องกำรไม่แน่นอน
16. สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองมีควำมไม่แน่นอน
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ส่วนที่ ๔ การนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์สี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
แนวทำงที่ 1
แนวทำงที่ 2
แนวทำงที่ 3
แนวทำงที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ สังคม

กำรส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กำรส่งเสริมพัฒนำด้ำนกำรศ่กษำในทุกระดับ คลอบคลุมทุกช่วงวัย
กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและกำรแพทย์
กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์และสวัสดิกำร

แนวทำงที่ ๕ กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรกีฬำและด้ำนนันทนำกำร
แนวทำงที่ 1 กำรส่งเสริมและเพิ่มรำยได้ให้แก่ประชำชน
แนวทำงที่ 2 กำรส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนำด้ำนกำรเกษตร ประมงและปศุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการเกษตร สัตว์
และเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาตาบล
และชุมชนให้น่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี

แนวทำงที่ 1 กำรบริกำรสำธำรณะที่ประชำชนพ่งได้รับอย่ำงถ้วนหน้ำ
แนวทำงที่ 2 กำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเส้นทำงคมนำคม
แนวทำงที่ 3 กำรก่อสร้ำงระบบไฟฟำสำธำรณะและไฟส่องสว่ำง
แนวทำงที่ ๔ กำรก่อสร้ำงปรับปรุงระบบประปำและท่อระบำยน้ำ
แนวทำงที่ ๕ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

และกำรปองกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพ
แนวทำงที่ 1 กำรส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงที่ 2 กำรจัดกำรระบบบำบัด และกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

แนวทำงที่ 1 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรพัฒนำระบบกำร
บริกำรประชำชน
แนวทำงที่ 2 กำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถำนที่
ปฏิบัติงำน
แนวทำงที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง และงบประมำณ

หมายเหตุ
กอง
กำรศ่กษำ
สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด,
กองช่ำง

สำนักปลัด,
กองช่ำง

สำนักปลัด,
กองช่ำง,กอง
คลัง,กอง
กำรศ่กษำฯ
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ
1.1 แนวทำงที่ 1 กำรส่งเสริมกิจกรรมทำง
ศำสนำ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.2 แนวทำงที่ 2 กำรส่งเสริมพัฒนำด้ำน
กำรศ่กษำในทุกระดับคลอบคลุมทุกช่วงวัย
1.3 แนวทำงที่ 3 กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำน
สำธำรณสุขและกำรแพทย์
1.4 แนวทำงที่ 4 กำรส่งเสริมและสนับสนุน
ด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์และสวัสดิกำรสังคม
1.๕ แนวทำงที่ ๕ กำรส่งเสริมและพัฒนำ
ด้ำนกำรกีฬำและด้ำนนันทนำกำร
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
และเศรษฐกิจชุมชน
2.1 แนวทำงที่ 1 กำรส่งเสริมและเพิ่มรำยได้
ให้แก่ประชำชน
2.2 แนวทำงที่ 2 กำรส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนำด้ำนกำรเกษตร ประมงและปศุสัตว์
รวม

ปี 25๖๑
ปี 256๒
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 256๓
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 256๔
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๔ ปี
จานวน งบประม
โครงการ
(บาท)

9

314,000

9

314,000

9

314,000

9

314,000

๓6

1,256,0

10

3,103,000

10

3,103,000

10

3,103,000

10

3,103,000

๔0

๑๒,412,0

7

407,500

7

407,500

7

407,500

7

407,500

2๘

1,๖๓๐,๐

7

3,570,000

7

3,570,000

7

3,570,000

7

3,570,000

2๘

1๔,๒๘0,0

3

300,000

3

300,000

3

300,000

3

300,000

๑๒

900,00

35

7,694,500

35

7,694,500

35

7,694,500

35

7,694,500

1๔0

30,47๘,๐

4

160,000

4

160,000

4

160,000

4

160,000

1๖

๖๔0,00

3

60,000

3

60,000

3

60,000

3

60,000

๑๒

๒๔0,00

7

280,000

7

280,000

7

280,000

7

280,000

21

๘๘0,00
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลและชุมชน
ให้น่าอยู่
๓.1 แนวทำงที่ 1 กำรบริกำรสำธำรณะที่
ประชำชนพ่งได้รับอย่ำงถ้วนหน้ำ
๓.2 แนวทำงที่ 2 กำรก่อสร้ำงและปรับปรุง
เส้นทำงคมนำคม
๓.3 แนวทำงที่ 3 กำรก่อสร้ำงระบบไฟฟำ
สำธำรณะและไฟฟำส่องสว่ำง
๓.4 แนวทำงที่ 4 กำรก่อสร้ำงระบบประปำ
และท่อระบำยน้ำ
๓.๕ แนวทำงที่ ๕ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
กำรปองกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้มี
ประสิทธิภำพ
รวม
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.1 แนวทำงที่ 1 กำรส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๔.2 แนวทำงที่ 2 กำรจัดกำรระบบบำบัด และ
กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกลู
รวม

ปี 25๖๑
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 256๒
จานวน งบประมาณ
(บาท)
โครงการ

ปี 256๓
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 256๔
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๔ ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๖

๒๘๐,000

๖

๒๘๐,000

๖

๒๘๐,000

๖

๒๘๐,000

๒๔

๑,๑๒๐,000

๒1

6,0๐๐,000

๒1

6,0๐๐,000

๒1

6,0๐๐,000

๒1

6,0๐๐,000

๘4

๒4,0๐๐,000

11

1,28๐,๐00

11

1,28๐,๐00

11

1,28๐,๐00

11

1,28๐,๐00
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5,120,๐00

๑๓

7,088,000

๑๓

7,088,000

๑๓

7,088,000

๑๓

7,088,000

๕๒

28,352,000

๙

3๖0,000

๙

3๖0,000

๙

3๖0,000

๙

3๖0,000

๓๖

๑,๔๔0,000

60

15,008,๐00

60

15,008,๐00

60

15,008,๐00

60

15,008,๐00

๒40

60,032,๐00

๑2

3,3๕๕,000

๑2

3,3๕๕,000

๑2

3,3๕๕,000

๑2

3,3๕๕,000

48

13,4๒๐,000

๕

๔,๕๕0,000

๕

๔,๕๕0,000

๕

๔,๕๕0,000

๕

๔,๕๕0,000

๒๐

๑๘,๒๐0,000

๑7

7,9๐๕,000

๑7

7,9๐๕,000

๑7

7,9๐๕,000

๑7

7,9๐๕,000

68

๒๓,๒๒๐,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี
๕.1 แนวทำงที่ 1 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนและกำรพัฒนำระบบกำรบริกำร
ประชำชน
๕.2 แนวทำงที่ 2 กำรปรับปรุงและพัฒนำ
บุคลำกร เครื่องมือเครื่องใช้และสถำนที่
ปฏิบัติงำน
๕.3 แนวทำงที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน
กำรคลัง และงบประมำณ
รวม

ปี 25๖๑
ปี 256๒
ปี 256๓
ปี 256๔
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม ๔ ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๓

๓๒๐,000

๓

๓๒๐,000

๓

๓๒๐,000

๓

๓๒๐,000

๑๒

๑,๒๘๐,000

๘

๑,28๐,000

๘

๑,28๐,000

๘

๑,28๐,000

๘

๑,28๐,000

๓๒

5,12๐,000

๒

๒30,๐00

๒

๒30,๐00

๒

๒30,๐00

๒

๒30,๐00

๘

๙2๐,๐00

๑๓

1,83๐,๐00

๑๓

1,83๐,๐00

๑๓

1,83๐,๐00

๑๓

1,83๐,๐00

๕๒

7,32๐,๐00
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.1 แนวทางที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

256๑
(บาท)

256๒
(บาท)

256๓
(บาท)

256๔
(บาท)

60,000

60,000

60,000

60,000

อุดหนุนอำเภอโคกโพธิ์ไชยปี ๕0,000
มงคลไชยวำน
ละ 1 ครั้ง
งำนประเพณีบุญบั้งไฟประจำตำบล
จัดงำนบุญบั้งไฟภำยใน
150,000
และบุญบั้งไฟสองฝั่งบั้งไฟล้ำน
ตำบล 1 ครั้งและร่วมกับ
อปท.อื่น 1 ครั้ง
อุดหนุนอำเภอโคกโพธิ์ไชย งำนรัฐพิธี เพื่อสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม งำนรัฐพิธี งำนพิธีต่ำง ๆ
4,000
วันปิยะมหำรำช
ในวันสำคัญต่ำง ๆ
อุดหนุนอำเภอโคกโพธิ์ไชย งำนรัฐพิธี เพื่อสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม งำนรัฐพิธี งำนพิธีต่ำง ๆ
5,000
5 ธันวำมหำรำช
ในวันสำคัญต่ำง ๆ
อุดหนุนอำเภอโคกโพธิ์ไชย งำนรัฐพิธี เพื่อสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม งำนรัฐพิธี งำนพิธีต่ำง ๆ
5,000
12 สิงหำ
ในวันสำคัญต่ำง ๆ
อุดหนุนร้ำนธำรำกำชำดงำนไหม
เพื่อสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม สนับสนุนร้ำนธำรำกำชำดปี
5,000
ประเพณีผูกเสี่ยว
เหล่ำกำชำดจังหวัดขอนแก่น ละ 1 ครั้ง
โครงกำรเทศกำลไหมร่วมใจผูกเสีย่ ว เพื่อสนับสนุนกำรจัดงำน
สนับสนุนกำรจัดงำน
๓5,000
จังหวัดขอนแก่น
เทศกำลไหมร่วมใจผูกเสี่ยว เทศกำลไหมร่วมใจผูกเสี่ยว

๕0,000

๕0,000

๕0,000

150,000

150,000 150,000

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 กิจกรรมวันผู้สูงอำยุและประเพณี

เพื่ออนุรักษ์และสืบสำน
จัดกิจกรรมวันผูส้ ูงอำยุและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประเพณีสงกรำนต์ 1 ครั้ง

2 งำนประเพณีสรงน้ำพระเจ้ำใหญ่

เพื่ออนุรักษ์และสืบสำน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
เพื่ออนุรักษ์และสืบสำน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

สงกรำนต์

3
4
5
6
7
8

งบประมาณ

4,000

4,000

4,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

๓5,000

๓5,000

๓5,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
1 ครั้ง อนุรักษ์และสืบสำน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง อนุรักษ์และสืบสำน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
2 ครั้ง อนุรักษ์และสืบสำน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

กอง
กำรศ่กษำ
กอง
กำรศ่กษำ

1 ครั้ง อนุรักษ์และสืบสำน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1 ครั้ง อนุรักษ์และสืบสำน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1 ครั้ง อนุรักษ์และสืบสำน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1 ครั้ง อนุรักษ์และสืบสำน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1 ครั้ง อนุรักษ์และสืบสำน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

สำนักปลัด

กอง
กำรศ่กษำ

สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.๒ แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับ คลอบคลุมทุกช่วงวัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

256๑
(บาท)

256๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
80,000 80,000 1 ครั้ง เด็กนักเรียนมีพัฒนำกำรทีด่ ี
และมีวสั ดุ/ครุภัณฑ์ ใช้ในกำร
เรียน
50,000 50,000 200 เด็กและนักเรียนได้มีกำร
คน แสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์
350,000 350,000 1 ครั้ง สถำนศ่กษำมีกำรบริหำรงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

70,000

70,000

กอง
กำรศ่กษำ

840,000

840,000 840,000

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

900,000

900,000

900,000 900,000

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

1 จัดซื้อวัสดุ/ครุภณั ฑ์ เพื่อสนับสนุน

เพื่อส่งเสริมและยกระดับ
กำรศ่กษำให้ได้มำตรฐำน

โต๊ะ,เก้ำอี้,อุปกรณ์กำรเรียน
ฯลฯ

80,000

80,000

2 สนับสนุนกิจกรรมงำนวันเด็ก

เพื่อให้เด็กได้มีเวทีกำร
แสดงออก
เพื่อสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรกำรศ่กษำ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และ
50,000
โรงเรียนในเขตพื้นที่
ค่ำอำหำรกลำงวัน ,ค่ำ
350,000
พัฒนำครูและบุคคลำกร
ทำงกำรศ่กษำในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก
วัสดุ/พัสดุของศูนย์พัฒนำ
70,000
เด็กเล็ก(วัสดุงำนบ้ำนงำน
ครัว,วัสดุไฟฟำและวิทยุ
,วัสดุศ่กษำ)
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
840,000
(เงินอุดหนุน)
และโรงเรียนในเขตพื้นที่

50,000

และส่งเสริมกำรศ่กษำ

3 สนับสนุนและส่งเสริมศักยภำพกำร
จัดกำรศ่กษำ

4 จัดซื้อสื่อกำรเรียนกำรสอนและ

เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำกำร
เด็กนักเรียน และมีวสั ดุ
อุปกรณ์ใช้ในกำรเรียน

5 อำหำรเสริม(นม)

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรงและสุขภำพ
อนำมัยที่ดี
เพื่อให้นักเรียนมีสุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรงและสุขภำพ
อนำมัยที่ดี

อุปกรณ์กำรเรียน

6 สนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวัน

โรงเรียนในเขตพื้นที่
อบต. และศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก

350,000

256๓
(บาท)

256๔
(บาท)

70,000

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

1 ครั้ง เด็กนักเรียนมีพัฒนำกำรที่
สมวัย และมีวสั ดุอุปกรณ์ใช้ใน
กำรเรียน

กอง
กำรศ่กษำ
กอง
กำรศ่กษำ
กอง
กำรศ่กษำ

100
คน

นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำย
กอง
แข็งแรงและสุขภำพอนำมัยที่ดี กำรศ่กษำ

100
คน

นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำย
กอง
แข็งแรงและสุขภำพอนำมัยที่ดี กำรศ่กษำ

44
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.๒ แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับ คลอบคลุมทุกช่วงวัย
ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
100,000 100,000 80 คน เด็กมีพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำยและสมองที่
สมวัย
153,000 153,000 90 คน เด็กมีพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำยและสมองที่
สมวัย
60,000 60,000 200 นักเรียนก่อนชั้นประถมศ่กษำ
วัน มีคุณภำพชีวิตดีข่้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

500,000

500,000 500,000

กอง
กำรศ่กษำ

20,000

20,000

256๑
(บาท)

256๒
(บาท)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กอำยุตั้งแต่ จัดหำอุปกรณ์เครื่องเล่นใน
2-4 ปีให้มีพัฒนำกำรที่สมวัย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

100,000

100,000

เพื่ อ พั ฒ นำกำรที่ ส มวั ย ของ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
พัฒนำเด็กเล็ก
เด็กเล็ก
ประกอบกำรเรียนกำรสอน
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เพื่อเป็นกำรสงเครำะห์ให้
รถรับส่งจำนวน 1 คัน
๙ สงเครำะห์ให้ควำมช่วยเหลือเด็ก
ด้อยโอกำสในกำรรับส่งเด็กเล็ก
ควำมช่วยเหลือและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและแบ่งเบำ
ภำระของผู้ปกครอง
จัดซื้อเครื่องเล่นสนำม
๑๐ จัดซื้อเครื่องเล่นสนำมกลำงแจ้งศูนย์ เพื่อพัฒนำกำรของเด็กที่
พัฒนำเด็กเล็ก
สมวัย
สำหรับเด็ก 2-4 ปี

153,000

153,000

60,000

60,000

500,000

11 โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน

20,000

โครงการ

๗ สนับสนุนงบประมำณเพื่อส่งเสริม

พัฒนำกำรเด็ก อำยุตั้งแต่ 2-4 ปี

วัตถุประสงค์

๘ ค่ำรำยหัว วัสดุกำรศ่กษำของศูนย์

ตำบลซับสมบูรณ์

เพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชน
ตำบลซับสมบูรณ์ ให้
ตระหนักถ่งหน้ำที่ กำรมีส่วน
ร่วม กำรพัฒนำท้องถิน่ ทุก
ด้ำน

เยำวชนในเขตตำบลซับ
สมบูรณ์

256๓
(บาท)

256๔
(บาท)

20,000

เครื่อง เด็กใน ศพด. มีพัฒนำกำรที่
เล่น สมวัย
สนำม
5 ชุด
50 คน เด็กและเยำวชนตระหนักถ่ง
บทบำทหน้ำที่ มีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำท้องถิน่

กอง
กำรศ่กษำ
กอง
กำรศ่กษำ
กอง
กำรศ่กษำ

สำนักปลัด

45
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.๓ แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมสุขภำพผูส้ ูงอำยุ
2 ควบคุมและปองกันโรคติดต่อ
3 ลดพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและ
เยำวชน

4 จัดหำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์
5 อุดหนุนงบประมำณให้แก่ อสม.
6 อุดหนุนงบประมำณกองทุน
หลักประกันสุขภำพ
อบต.ซับสมบูรณ์
7 อุดหนุนสำนักงำนปศุสัตว์อำเภอโคก
โพธิ์ไชยโครงกำรปองกันและกำจัด
โรคพิษสุนฃั บ้ำ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ

256๑
(บาท)

256๒
(บาท)

256๓
(บาท)

256๔
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
1 ครั้ง/ ผู้สูงอำยุมสี ุขภำพพลำนำมัยที่
ปี
แข็งแรง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ผู้สูงอำยุทุกคนใน
ชุมชนได้รับกำรดูแลสุขภำพ
อย่ำงทั่วถ่ง
เพื่อใช้ในกำรรณรงค์ควบคุม
และปองกันโรคติดต่อ

ผู้สูงอำยุในเขตพื้นที่ตำบล
ซับสมบูรณ์

20,000

20,000

20,000

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 11

140,000

140,000

140,000 140,000

เพื่อรณรงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงเยำวชน เช่น
ตั้งครรภ์ไม่พ่งประสงค์
เพื่อใช้ปองกันโรคไข้เลือดออก
และกำจัดยุงลำย
เพื่อสนับสนุนตำมโครงกำร
ดำเนินกำรพัฒนำงำน
สำธำรณสุขมูลฐำน

เยำวชนในเขตพื้นที่ อบต.
ซับสมบูรณ์

20,000

20,000

20,000

20,000

น้ำยำพ่นหมอกควัน
ทรำยอะเบธ
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 11

50,000

50,000

50,000

50,000

52,500

52,500

52,500

52,500

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 11
กำรบริกำรสำธำรณสุขใน
พื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์
เพื่อปองกันและกำจัดโรคพิษ หมูท่ ี่ 1 – หมู่ที่ 11
สุนัขบ้ำให้หมดไป

100,000

100,000

100,000 100,000 1 ครั้ง/ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขน่้ สำนักปลัด
ปี

25,000

25,000

25,000

25,000

สำนักปลัด

11 ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข่้น สำนักปลัด
หมู่บ้ำน
1 ครั้ง/ เยำวชนมีควำมเข้ำใจและลด สำนักปลัด
ปี
กำรตั้งครรภ์ในเยำวชนได้
1 ครั้ง/ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข่้น สำนักปลัด
ปี
1 ครั้ง/ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขน่้ สำนักปลัด
ปี

1 ครั้ง/ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข่้น สำนักปลัด
ปี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.๔ แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
ที่

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

256๑
(บาท)

256๒
(บาท)

256๓
(บาท)

256๔
(บาท)

1 สงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่
อบต.ซับสมบูรณ์

60,000

60,000

60,000

60,000

2

คนพิกำรในเขตพื้นที่
อบต.ซับสมบูรณ์

480,000

480,000

480,000

480,000

167
รำย

คนพิกำรมีคณ
ุ ภำพ สำนักปลัด
ชีวิตที่ดีข่้น

2,400,000

700
รำย

ผู้สูงอำยุมีคณ
ุ ภำพ
ชีวิตที่ดีข่้น

สำนักปลัด

1 ครั้ง/ ประชำชนมีขวัญ
ปี
และคุณภำพชีวิตที่
ดีข่้น
1 ครั้ง/ มีควำมอบอุ่นใน
ปี
ครอบครัว
1 ครั้ง/ ลดอัตรำกำรขำด
ปี
เลือดของคนป่วย
2 ครั้ง/ ประชำชนมี
ปี
คุณภำพชีวติ ดีข่้น

สำนักปลัด

3
4
5
6
7

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์สำมำรถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในกำร
ดำรงชีวิต
สงเครำะห์เบี้ยยังชีพคนพิกำร
เพื่อให้คนพิกำรสำมำรถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในกำร
ดำรงชีวิต
สงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
เพื่อให้ผู้สูงอำยุสำมำรถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในกำร
ดำรงชีวิต
อุดหนุนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบล เพื่อให้ประชำชนในตำบลมี
ซับสมบูรณ์
สวัสดิกำรที่เกิดจำกภำค
ประชำชน
อุดหนุนส่งเสริมศูนย์พัฒนำครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวเป็นสถำบัน
ตำบลซับสมบูรณ์
ที่ดีมีคุณภำพสูส่ ังคม
อุดหนุนอำเภอโคกโพธิ์ไชยโครงกำร เพื่อช่วยเหลือคนป่วยที่เสีย
บริจำคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
เลือดมำก
กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
เพื่อช่วยเหลือประชำชนด้ำน
ดำเนินงำนชองหน่วยกูช้ ีพกู้ภัย
สุขภำพ

ผู้สูงอำยุในเขตพื้นที่
อบต.ซับสมบูรณ์
สนับสนุนงบประมำณ
กองทุนสวัสดิกำรชุมชน
จำนวน 1 ครั้ง
อุดหนุนศพค.ตำบล
ซับสมบูรณ์ จำนวน 1 ครั้ง
อุดหนุนงบประมำณอำเภอ
โคกโพธิ์ไชย จำนวน 1 ครั้ง
ประชำชนได้รับบริกำรด้ำน
สุขภำพอย่ำงทั่วถ่ง

2,400,000 2,400,000 2,400,000
100,000

100,000

100,000

100,000

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

500,000

500,000

500,000

500,000

หน่วยงานที่

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า รับผิดชอบ
(KPI)
จะได้รับ
6 รำย ผู้ป่วยเอดส์มี
สำนักปลัด
คุณภำพชีวิตที่ดีข่้น

สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

47
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.๕ แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและด้านนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 แข่งขันกีฬำ อบต. ต้ำนยำเสพติด

2 โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำท้องถิ่น

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

256๑
(บาท)

256๒
(บาท)

256๓
(บาท)

256๔
(บาท)

เพื่อให้ประชำชนมีสุขภำพ
แข็งแรง มีควำมสำมัคคี และ
ห่ำงไกลยำเสพติด

ประชำชนในเขตพื้นที่
อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 –
หมู่ที่ 11 ดำเนินกำรปีละ
1 ครั้ง
ประชำชนในเขตพื้นที่
อำเภอโคกโพธิไ์ ชย
ดำเนินกำรปีละ 1 ครั้ง
ประชำชนในเขตพื้นที่
อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 –
หมู่ที่ 11 ดำเนินกำรปีละ
1 ครั้ง

200,000

200,000

200,000

50,000

50,000

50,000

50,000

เพื่อให้ประชำชนมีสุขภำพ
สัมพันธ์อำเภอโคกโพธิ์ไชย
แข็งแรง มีควำมสำมัคคี และ
ห่ำงไกลยำเสพติด
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรแข่งขันกีฬำ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
และกำรออกกำลังกำย
ประชำชนออกกำลังกำย

หน่วยงานที่

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 ครั้ง/ปี

ประชำชนมีสุขภำพ
แข็งแรง มีควำมสำมัคคี
และห่ำงไกลยำเสพติด

กอง
กำรศ่กษำ

50,000

50,000

1 ครั้ง/ปี

กอง
กำรศ่กษำ

50,000

50,000

1 ครั้ง/ปี

ประชำชนมีสุขภำพ
แข็งแรง มีควำมสำมัคคี
และห่ำงไกลยำเสพติด
ประชำชนมีสุขภำพ
แข็งแรง มีควำมสำมัคคี
และห่ำงไกลยำเสพติด

กอง
กำรศ่กษำ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖1 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน
2.๑ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ

256๑
(บาท)

256๒
(บาท)

256๓
(บาท)

256๔
(บาท)

๑ ส่งเสริมและสนับสนุน

เพื่อสนับสนุนกลุม่ อำชีพและ สนับสนุนปีละ 1 กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนทุกกลุ่มในเข
ตอบต.ซับสมบูรณ์

100,000

100,000

100,000

100,000

๒ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้สนับสนุน

เพื่อลดรำยจ่ำยภำคครัวเรือน จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชผักสวน
และเป็นกำรดำเนินกำรหลัก ครัว ,พันธุ์พืชให้ประชำชน
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ในเขตพื้นที่อบต.ซับ
สมบูรณ์
เพื่อเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย
จัดหำพันธุ์เห็ดชนิดต่ำงๆให้
ครัวเรือน
ประชำชนในเขตพื้นที่อบต.
ซับสมบูรณ์

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เพื่อสร้ำงควำมรู้กำรประกอบ
อำชีพและด้ำนสหกรณ์
เพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพสตรี ใ น
ก ำ ร พั ฒ น ำ ต ำ บ ล
กำรประกอบอำชีพ และด้ำน
ต่ำง ๆ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

กลุ่มอำชีพและวิสำหกิจชุมชน

เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว,พันธุ์พืช

๓ ส่งเสริมอำชีพปลูกเห็ด

๔ กำรเสริมสร้ำงให้ควำมรู้ด้ำนกำร
สหกรณ์ในระดับประชำชน
5 โครงกำรพัฒนำศักยภำพสตรี

อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับ
ประชำชนในตำบล
ส ต รี ใ น เ ข ต ต ำ บ ล
ซับสมบูรณ์

ตัวชี้วัด
(KPI)
กลุ่ม
อำชีพ
จำนวน
๑ กลุ่ม
รั้วผัก
สวนครัว
ใน ๑๑
หมู่บ้ำน
เห็ดชนิด
ต่ำงๆ
๑๑
หมู่บ้ำน
1 ครั้ง/
ปี
กลุ่ม
อำชีพ
สตรี 1
กลุ่ม

หน่วยงานที่

ผลลัพธ์ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
ประชำชนมีงำนทำ สำนักปลัด
และมีรำยได้เพิ่มข่้น
ประชำชนสำมำรถ
ลดรำยจ่ำยภำค
ครัวเรือนได้

สำนักปลัด

ประชำชนสำมำรถ
ลดรำยจ่ำยภำค
ครัวเรือนได้

สำนักปลัด

ประชำชนมีควำมรู้ สำนักปลัด
ด้ำนสหกรณ์
สตรีมีศักยภำพใน สำนักปลัด
กำรพัฒนำตนเอง
ด้ำนอำชีพ ด้ำนต่ำง
ๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖1 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน
2.๒ แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ

256๑
(บาท)

256๒
(บาท)

256๓
(บาท)

256๔
(บาท)

๑ จัดซื้อพันธุ์ปลำ ส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำ เพื่อเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย

100,000

100,000

100,000

100,000

ครัวเรือน

จัดหำพันธุ์ปลำชนิดต่ำงๆ
ให้ประชำชนในเขตพื้นที่
อบต.ซับสมบูรณ์

๒ ส่งเสริมกำรเลีย้ งโคเนื้อ

เพื่อเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย
ครัวเรือน

กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ
จำนวน 1 กลุ่ม

20,000

20,000

20,000

20,000

๓ อบรมให้ควำมรู้ในหลักปรัชญำ

เพื่อเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย
ครัวเรือน

ให้ควำมรู้ในหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
ประชำขนในพื้นที่

20,000

20,000

20,000

20,000

เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด
(KPI)
พันธุ์
ปลำ
ชนิด
ต่ำงๆ
๑๑
หมู่บ้ำน
กลุ่ม
เลี้ยงโค
๑๑
หมู่บ้ำน
1 ครั้ง/
ปี

หน่วยงานที่

ผลลัพธ์ที่คาดว่า รับผิดชอบ
จะได้รับ
ประชำชนสำมำรถ สำนักปลัด
ลดรำยจ่ำยภำค
ครัวเรือนได้

ประชำชนสำมำรถ สำนักปลัด
ลดรำยจ่ำยภำค
ครัวเรือนได้
ประชำชนสำมำรถ สำนักปลัด
ลดรำยจ่ำยภำค
ครัวเรือนได้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลและชุมชนให้น่าอยู่
3.1 แนวทางที่ 1 การบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

256๑
(บาท)

256๒
(บาท)

256๓
(บาท)

256๔
(บาท)

1 ก่อสร้ำงศำลำเอนกประสงค์ภำยใน

เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่ำงๆ
ร่วมกันในชุมชน

ศำลำเอนกประสงค์จำนวน
1 หลัง

100,000

100,000

100,000

100,000

2 ก่อสร้ำงอำคำรจอดรถกลำงบ้ำน

เพื่ออำนวยควำมสะดวกกับ
คนที่มำจัดกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร
ต่ำงๆให้ประชำชนทรำบอย่ำง
ทั่วถ่ง
เพื่อสนับสนุนกำร
สำธำรณูปโภคพื้นฐำนหมู่ที่ ๔

อำคำรจอดรถกลำงบ้ำน
จำนวน 1 หลัง
หอกระจำยเสียงตำมสำย

100,000

100,000

100,000

100,000

20,000

20,000

20,000

20,000

สำธำรณูปโภคพื้นฐำน
หมู่ที่ ๔

20,000

20,000

20,000

20,000

เพื่อรักษำควำมสะอำดภำยใน
หมู่บ้ำนให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
เพื่อประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร
ต่ำงๆให้ประชำชนทรำบอย่ำง
ทั่วถ่ง

ภูมิทัศน์ภำยในตำบล
สะอำดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
หอกระจำยเสียงตำมสำย
หมู่ที่ 1-11

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

หมู่บ้ำนบ้ำนนำจำน หมู่ที่ 1

หมู่บ้ำนบ้ำนโนนสว่ำง หมู่ที่ 8
3 หอกระจำยเสียงตำมสำยภำยใน
หมู่บ้ำนบ้ำนโนนสว่ำง หมู่ที่ 8

4 ค่ำบริกำรสำธำรณูปโภคต่ำงๆและ
สถำนีสูบน้ำหมู่ที่ 4

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภำยในหมู่บำ้ น
และถนนเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำน

6 ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตำมสำย
ภำยในหมู่บ้ำนหมู่ที่ 1-11

หน่วยงาน

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ที่
(KPI)
ได้รับ
รับผิดชอบ
1 หลัง/ ประชำชนมีสถำนที่
กองช่ำง
ปี
จัดกิจกรรมต่ำงๆ
ร่วมกัน
1 หลัง/ ประชำชนมีสถำนที่
กองช่ำง
ปี
จอดรถ
1 หลัง/ ประชำชนได้รับทรำบ กองช่ำง
ปี
ข้อมูลช่ำวสำรต่ำงๆ
อย่ำงทั่วถ่ง
1 ครั้ง/ปี ประชำชนได้รับ
กองช่ำง
บริกำรสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ
1 ครั้ง/ปี หมู่บ้ำนสะอำดเป็น
กองช่ำง
ระเบียบเรียบร้อย
1 ครั้ง/ปี ประชำชนได้รับทรำบ
ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ
อย่ำงทั่วถ่ง

กองช่ำง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลและชุมชนให้น่าอยู่
3.๒ แนวทางที่ ๒ การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ

256๑
(บาท)

256๒
(บาท)

1 ก่อสร้ำงถนนคสล.ภำยในหมู่บ้ำน

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
200,000 200,000 1 สำย

2

200,000

200,000

200,000 200,000 1 สำย

500,000

500,000

500,000 500,000 1 สำย

400,000

400,000

400,000 400,000 1 สำย

300,000

300,000

300,000 300,000 1 สำย

300,000

300,000

300,000 300,000 1 สำย

200,000

200,000

200,000 200,000 1 สำย

200,000

200,000

200,000 200,000 1 สำย

3
4
5
6
7
8

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชำชนมีควำม กว้ำง ...6.....ม.ยำว
นำจำน หมู่ที่ 1
สะดวกในกำรสัญจร
...100.. ม. หนำ
..0.15...... ม.
ก่อสร้ำงถนนเพื่อกำรเกษตรภำยในหมู่บ้ำน เพื่อให้ประชำชนมีควำม กว้ำง ....4....ม.ยำว .200...
นำจำน หมู่ที่ 1 เส้นออกไปทำงเลียบคลอง สะดวกในกำรสัญจร
ม. หนำ .0.15....... ม.
ถนนคสล.รอบหนองตับเต่ำ บ้ำนนำตับเต่ำ เพื่อให้ประชำชนมีควำม กว้ำง ..5......ม.ยำว 500.
หมู่ที่ 4
สะดวกในกำรสัญจร
ม. หนำ .0.15....... ม.
ถนนลำดยำงจำกหนองตับเต่ำถ่งห้วยสำม เพื่อให้ประชำชนมีควำม กว้ำง ...5.....ม.ยำว ..200..
หมอ
สะดวกในกำรสัญจร
ม. หนำ .0.15....... ม.
ก่อสร้ำงถนนคสล.เส้นนำงหนูมัดถ่งกลุ่ม
เพื่อให้ประชำชนมีควำม กว้ำง ...5.....ม.ยำว ..150..
ข้ำวไร่
สะดวกในกำรสัญจร
ม. หนำ .0.15....... ม.
ขยำยถนนคสล.ภำยในหมู่บ้ำน
เพื่อให้ประชำชนมีควำม กว้ำง ...5.....ม.ยำว ..150..
บ้ำนซำไผ่ หมู่ที่ 6
สะดวกในกำรสัญจร
ม. หนำ .0.15....... ม.
ก่อสร้ำงถนนคสล.รอบหมู่บ้ำนบ้ำนโนน
เพื่อให้ประชำชนมีควำม กว้ำง ...5.....ม.ยำว ..100..
สว่ำง หมู่ที่ 8(จำกบ้ำนนำงบุญสนองถ่ง
สะดวกในกำรสัญจร
ม. หนำ .0.15....... ม.
แยกกลำงหมู่บ้ำน)
ก่อสร้ำงถนนคสล.บ้ำนซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 เพื่อให้ประชำชนมีควำม กว้ำง ...5.....ม.ยำว ..100..
(จำทำงหลวง 229 ถ่งวัดซับยำง)
สะดวกในกำรสัญจร
ม. หนำ .0.15....... ม.

256๓
(บาท)

256๔
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีระบบคมนำคมทีส่ ะดวก
ปลอดภัย

กองช่ำง

มีระบบคมนำคมทีส่ ะดวก
ปลอดภัย
มีระบบคมนำคมทีส่ ะดวก
ปลอดภัย
มีระบบคมนำคมทีส่ ะดวก
ปลอดภัย
มีระบบคมนำคมทีส่ ะดวก
ปลอดภัย
มีระบบคมนำคมทีส่ ะดวก
ปลอดภัย
มีระบบคมนำคมทีส่ ะดวก
ปลอดภัย

กองช่ำง

มีระบบคมนำคมทีส่ ะดวก
ปลอดภัย

กองช่ำง

กองช่ำง
กองช่ำง
กองช่ำง
กองช่ำง
กองช่ำง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖1 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลและชุมชนให้น่าอยู่
3.๒ แนวทางที่ ๒ การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
ที่

256๑
(บาท)

256๒
(บาท)

256๓
(บาท)

256๔
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีระบบคมนำคมทีส่ ะดวก
ปลอดภัย

กองช่ำง

มีระบบคมนำคมทีส่ ะดวก
ปลอดภัย
มีระบบคมนำคมทีส่ ะดวก
ปลอดภัย

กองช่ำง

๙ ก่อสร้ำงถนนคสล.บ้ำนซับสมบูรณ์ หมู่ที่

เพื่อให้ประชำชนมีควำม กว้ำง ...5.....ม.ยำว ..200..
สะดวกในกำรสัญจร
ม. หนำ .0.15....... ม.

400,000

400,000

400,000

400,000

๑๐

เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำรสัญจร
เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำรสัญจร

กว้ำง ...5.....ม.ยำว ..150..
ม. หนำ .0.15....... ม.
กว้ำง ...5.....ม.ยำว ..150..
ม. หนำ .0.15....... ม.

300,000

300,000

300,000

300,000

1 สำย

300,000

300,000

300,000

300,000

1 สำย

เพื่อให้ประชำชนมีควำม กว้ำง ...5.....ม.ยำว ..200..
สะดวกในกำรสัญจร
ม. หนำ .0.15....... ม.

400,000

400,000

400,000

400,000

1 สำย

มีระบบคมนำคมทีส่ ะดวก
ปลอดภัย

กองช่ำง

เพื่อให้ประชำชนมีควำม กว้ำง ...5.....ม.ยำว ..150..
สะดวกในกำรสัญจร
ม. หนำ .0.15....... ม.

300,000

300,000

300,000

300,000

1 สำย

มีระบบคมนำคมทีส่ ะดวก
ปลอดภัย

กองช่ำง

เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำรสัญจร
เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำรสัญจร

300,000

300,000

300,000

300,000

1 สำย

กองช่ำง

200,000

200,000

200,000

200,000

1 สำย

มีระบบคมนำคมทีส่ ะดวก
ปลอดภัย
มีระบบคมนำคมทีส่ ะดวก
ปลอดภัย

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

9 (เริ่มจำกศำลำเอนกประสงค์ถ่งวัดซับ
ยำง)
ก่อสร้ำงถนนคสล.บ้ำนซับเจริญ หมู่ที่ 10
(สำยที่ 1) สำยต่อจำกบ้ำนนำงจันชอบ)
ก่อสร้ำงถนนคสล.บ้ำนซับเจริญ หมู่ที่ 10
(สำยที่ 2) จำกถนนสำย229 ถ่งบ้ำนนำง
ฮวยทองก้อน)
ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยกลำงบ้ำนบ้ำนหิน
ตั้ง หมู่ที่ 3 (เริ่มจำกบ้ำนนำยสมยศถ่ง
บ้ำนนำงยุพิน)
ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยบ้ำนหินตั้ง หมู่ที่
๑๑ (เริ่มจำกโรงเรียนบ้ำนหินตั้งไปหนอง
น้ำประปำ)
ก่อสร้ำงถนนลูกรังสำยวัดป่ำเทพำรักษ์ถ่ง
หลังบ่อนไก่
ซ่อมแซมถนนลูกรังจำกหนองน้ำประปำถ่ง
แยกนำนำยคำพง

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)
1 สำย

๑๑

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

กว้ำง ...5..ม.ยำว ..1,000.
ม. หนำ .0.15....... ม.
กว้ำง ...5..ม.ยำว ..1,000.
ม. หนำ .0.15....... ม.

กองช่ำง

กองช่ำง

53
มูลวำรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลและชุมชนให้น่าอยู่
3.๒ แนวทางที่ ๒ การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
ที่

โครงการ

๑๖ ก่อสร้ำงถนนคสล.บ้ำนซับบอน หมู่ที่ ๗
๑๗ ก่อสร้ำงถนนดินลูกรังบ้ำนซับบอน หมู่ที่
๑๘
๑๙
๒๐
21

๗
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภำยในพื้นที่ตำบล
ซับสมบูรณ์หมู่ที่ 1-11
ก่อสร้ำงถนนเพื่อกำรเกษตรบ้ำนซับแดง
หมู่ที่ 5 จำกนำนำยหนูภำย-นำนำยผล
กำงทำ
ซ่อมแซมถนนเพื่อกำรเกษตรจำกวัด
เทพำรักษ์บ้ำนหินตั้งไปถ่งลำห้วยสำมหมอ
ซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทำงกำรเกษตรเส้น
บ้ำนอุลัยถ่งถนนเชื่อมบ้ำนนำตับเต่ำ นำจำน

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

256๑
(บาท)

256๒
(บาท)

256๓
(บาท)

256๔
(บาท)

เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำรสัญจร
เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำรสัญจร
เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำรสัญจร
เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำรสัญจร

กว้ำง ...5.....ม.ยำว ..150..
ม. หนำ .0.15....... ม.
กว้ำง ...5.....ม.ยำว ..200..
ม. หนำ .0.50....... ม.
ถนนภำยในพื้นที่ตำบล
ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 1-11
กว้ำง ...6..ม.ยำว ..2,000..
ม. หนำ .0.50....... ม.

300,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 สำย

300,000

300,000

300,000

300,000

1 สำย

300,000

300,000

300,000

300,000

400,000

400,000

400,000

400,000

1๑
สำย
1 สำย

เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำรสัญจร
เพื่อให้ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำรสัญจร

กว้ำง ...4..ม.ยำว ..300..
100,000
ม. หนำ .0.50....... ม.
กว้ำง ...6..ม.ยำว ..2,000.. 100,000
ม. หนำ .0.50....... ม.

100,000

100,000

100,000

1 สำย

100,000

100,000

100,000

1 สำย

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
มีระบบคมนำคมที่
สะดวกปลอดภัย
มีระบบคมนำคมที่
สะดวกปลอดภัย
มีระบบคมนำคมที่
สะดวกปลอดภัย
มีระบบคมนำคมที่
สะดวกปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีระบบคมนำคมที่
สะดวกปลอดภัย
มีระบบคมนำคมที่
สะดวกปลอดภัย

กองช่ำง

กองช่ำง
กองช่ำง
กองช่ำง
กองช่ำง

กองช่ำง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖1 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลและชุมชนให้น่าอยู่
3.๓ แนวทางที่ 3 การก่อสร้างระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่าง
ที่

โครงการ

๑ จัดซื้อวัสดุไฟฟำและวิทยุ
๒ อุดหนุนกำรไฟฟำส่วนภูมภิ ำค

๓ อุดหนุนกำรไฟฟำส่วนภูมภิ ำค
๔
๕
๖

เพื่อขยำยเขตไฟฟำแรงต่ำ หมู่ที่ 1
บ้ำนนำจำน
อุดหนุนกำรไฟฟำส่วนภูมภิ ำค
เพื่อขยำยเขตไฟฟำแรงต่ำ หมู่ที่ ๒
บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง
อุดหนุนกำรไฟฟำส่วนภูมภิ ำค
เพื่อขยำยเขตไฟฟำแรงต่ำ หมู่ที่ ๓
บ้ำนหินตั้ง
อุดหนุนกำรไฟฟำส่วนภูมภิ ำค
เพื่อขยำยเขตไฟฟำแรงต่ำ หมู่ที่ ๔

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

256๑
(บาท)

256๒
(บาท)

256๓
(บาท)

256๔
(บาท)

เพื่อใช้ในซ่อมแซมให้
ไฟฟำใช้งำนได้ตำมปกติ
เพื่อขยำยเขตไฟฟำ ,
ติดตั้งชุดโคมไฟ
สำธำรณะและไฟฟำเพื่อ
กำรเกษตร
เพื่อขยำยเขตไฟฟำแรง
ต่ำภำยในหมู่บ้ำน

ไฟฟำสำธำรณะภำยในเขต
พื้นที่ อบต.ซับสมบูรณ์
ขยำยเขตไฟฟำในเขตพื้นที่
อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่
1-11

100,000

100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ขยำยเขตไฟฟำหมู่ที่ ๑ บ้ำน 100,000
นำจำน จำนวน 6 ต้น

100,000

100,000

100,000

เพื่อขยำยเขตไฟฟำแรง
ต่ำภำยในหมู่บ้ำน

100,000

100,000

เพื่อขยำยเขตไฟฟำแรง
ต่ำภำยในหมู่บ้ำน

ขยำยเขตไฟฟำหมู่ที่ ๒ บ้ำน 100,000
หนองหญ้ำปล้อง จำนวน ๒
ต้น
ขยำยเขตไฟฟำหมู่ที่ ๓ บ้ำน 100,000
หินตั้ง จำนวน 10 ต้น

100,000

เพื่อขยำยเขตไฟฟำแรง
ต่ำภำยในหมู่บ้ำน

ขยำยเขตไฟฟำหมู่ที่ ๔ บ้ำน 100,000
นำตับเต่ำ จำนวน 20 ต้น

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
11
หมู่บ้ำน
11
หมู่บ้ำน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไฟฟำสว่ำงได้ตำมปกติ

กองช่ำง

ประชำชนมีไฟฟำใช้อย่ำง
ทั่วถ่ง ทั้ง 11 หมู่บ้ำน

กองช่ำง

6 ต้น

ประชำชนมีไฟฟำใช้อย่ำง
ทั่วถ่ง

กองช่ำง

100,000

๒ ต้น

ประชำชนมีไฟฟำใช้อย่ำง
ทั่วถ่ง

กองช่ำง

100,000

100,000

10 ต้น ประชำชนมีไฟฟำใช้อย่ำง
ทั่วถ่ง

กองช่ำง

100,000

100,000

20 ต้น ประชำชนมีไฟฟำใช้อย่ำง
ทั่วถ่ง

กองช่ำง

55
บ้ำนนำตับเต่ำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖1 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลและชุมชนให้น่าอยู่
3.๓ แนวทางที่ 3 การก่อสร้างระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่าง
ที่

โครงการ

7 อุดหนุนกำรไฟฟำส่วนภูมภิ ำค

เพื่อขยำยเขตไฟฟำแรงต่ำ หมู่ที่ ๕
บ้ำนซับแดง
8 อุดหนุนกำรไฟฟำส่วนภูมภิ ำค
เพื่อขยำยเขตไฟฟำแรงต่ำ หมู่ที่ ๖
บ้ำนซำไผ่
9 อุดหนุนกำรไฟฟำส่วนภูมภิ ำค
เพื่อขยำยเขตไฟฟำแรงต่ำ หมู่ที่ ๗
บ้ำนซับบอน
10 อุดหนุนกำรไฟฟำส่วนภูมภิ ำค
เพื่อขยำยเขตไฟฟำแรงต่ำ หมู่ที่ ๙
บ้ำนซับสมบูรณ์
11 อุดหนุนกำรไฟฟำส่วนภูมภิ ำค
เพื่อขยำยเขตไฟฟำแรงต่ำ หมู่ที่ 10
บ้ำนซับเจริญ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ

256๑
(บาท)

256๒
(บาท)

256๓
(บาท)

256๔
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
10 ต้น ประชำชนมีไฟฟำใช้อย่ำง
ทั่วถ่ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อขยำยเขตไฟฟำแรง
ต่ำภำยในหมู่บ้ำน

ขยำยเขตไฟฟำหมู่ที่ 5 บ้ำน 100,000
ซับแดง จำนวน ๑๐ ต้น

100,000

100,000

100,000

กองช่ำง

เพื่อขยำยเขตไฟฟำแรง
ต่ำภำยในหมู่บ้ำน

ขยำยเขตไฟฟำหมู่ที่ 6 บ้ำน 100,000
ซำไผ่ จำนวน 10 ต้น

100,000

100,000

100,000

10 ต้น ประชำชนมีไฟฟำใช้อย่ำง
ทัว่ ถ่ง

กองช่ำง

เพื่อขยำยเขตไฟฟำแรง
ต่ำภำยในหมู่บ้ำน

ขยำยเขตไฟฟำหมู่ที่ 7 บ้ำน 100,000
ซับบอน จำนวน 4 ต้น

100,000

100,000

100,000

4 ต้น

ประชำชนมีไฟฟำใช้อย่ำง
ทั่วถ่ง

กองช่ำง

เพื่อขยำยเขตไฟฟำแรง
ต่ำภำยในหมู่บ้ำน

ขยำยเขตไฟฟำหมู่ที่ ๙ บ้ำน 100,000
ซับสมบูรณ์ จำนวน 6 ต้น

100,000

100,000

100,000

6 ต้น

ประชำชนมีไฟฟำใช้อย่ำง
ทั่วถ่ง

กองช่ำง

เพื่อขยำยเขตไฟฟำแรง
ต่ำภำยในหมู่บ้ำน

ขยำยเขตไฟฟำหมู่ที่ 10
100,000
บ้ำนซับเจริญ จำนวน 2 ต้น

100,000

100,000

100,000

2 ต้น

ประชำชนมีไฟฟำใช้อย่ำง
ทั่วถ่ง

กองช่ำง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลและชุมชนให้น่าอยู่
3.4 แนวทางที่ 4 การก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและท่อระบายน้า
ที่

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

256๑
(บาท)

256๒
(บาท)

256๓
(บาท)

256๔
(บาท)

๑ ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำภำยในหมู่บำ้ น

แก้ไขปัญหำน้ำท่วมขังและ
ช่วยในกำรระบำยน้ำ

200,000

200,000

200,000

200,000

๒ ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำภำยในหมูบ่ ำ้ น

แก้ไขปัญหำน้ำท่วมขังและ
ช่วยในกำรระบำยน้ำ

200,000

200,000

200,000

๓ ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำภำยในหมู่บำ้ น

แก้ไขปัญหำน้ำท่วมขังและ
ช่วยในกำรระบำยน้ำ

200,000

200,000

๔ ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำภำยในหมู่บำ้ น

แก้ไขปัญหำน้ำท่วมขังและ
ช่วยในกำรระบำยน้ำ

200,000

๕ ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำภำยในหมู่บำ้ น

แก้ไขปัญหำน้ำท่วมขังและ
ช่วยในกำรระบำยน้ำ

๖ ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำภำยในหมู่บำ้ น

แก้ไขปัญหำน้ำท่วมขังและ
ช่วยในกำรระบำยน้ำ

กว้ำง 0.40 ม. ล่ก 0.400.80ม. หนำ 0.10 ม. ยำว
370 ม.
กว้ำง 0.40 ม. ล่ก 0.400.80ม. หนำ 0.10 ม. ยำว
370 ม.
กว้ำง 0.40 ม. ล่ก 0.400.80ม. หนำ 0.10 ม. ยำว
370 ม.
กว้ำง 0.40 ม. ล่ก 0.400.80ม. หนำ 0.10 ม. ยำว
370 ม.
กว้ำง 0.40 ม. ล่ก 0.400.80ม. หนำ 0.10 ม. ยำว
370 ม.
กว้ำง 0.40 ม. ล่ก 0.400.80ม. หนำ 0.10 ม. ยำว

โครงการ
บ้ำนนำจำน หมู่ที่ 1

บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง หมู่ที่ ๒
บ้ำนนำตับเต่ำ หมู่ที่ 4
บ้ำนซับแดง หมู่ที่ 5
บ้ำนซำไผ่ หมู่ที่ 6

บ้ำนซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
(KPI)
ได้รับ
1 สำย สำมำรถระบำยน้ำได้
ดีไม่ท่วมขัง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

200,000

1 สำย สำมำรถระบำยน้ำได้
ดีไม่ท่วมขัง

กองช่ำง

200,000

200,000

1 สำย สำมำรถระบำยน้ำได้
ดีไม่ท่วมขัง

กองช่ำง

200,000

200,000

200,000

1 สำย สำมำรถระบำยน้ำได้
ดีไม่ท่วมขัง

กองช่ำง

200,000

200,000

200,000

200,000

1 สำย สำมำรถระบำยน้ำได้
ดีไม่ท่วมขัง

กองช่ำง

200,000

200,000

200,000

200,000

1 สำย สำมำรถระบำยน้ำได้
ดีไม่ท่วมขัง

กองช่ำง

กองช่ำง
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370 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลและชุมชนให้น่าอยู่ 3.4 แนวทางที่ 4 การก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและท่อระบายน้า
ที่

โครงการ

๗

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำภำยในหมู่บำ้ นบ้ำน
ซับเจริญ หมู่ที่ 10

๘

สร้ำงประตูเปิดปิดน้ำแบบถำวรบริเวณ
หนองน้ำประปำบ้ำนหินตั้ง หมู่ที่ 3

๙

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

แก้ไขปัญหำน้ำท่วมขังและ กว้ำง 0.40 ม. ล่ก 0.40ช่วยในกำรระบำยน้ำ
0.80ม. หนำ 0.12 ม. ยำว
370 ม.
แก้ไขปัญหำน้ำท่วมขังและ ประตูเปิดปิดน้ำ จำนวน ๑
ช่วยในกำรระบำยน้ำ
แห่ง

ก่อสร้ำงระบบประปำแบบผิวดินขนำด
ใหญ่บ้ำนนำตับเต่ำ หมู่ที่ 4 และบ้ำนซับ
แดง หมู่ที่ 5 (ตำมแบบกรมทรัพยำกรน้ำ)
๑๐ ขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน บ้ำน
นำตับเต่ำ หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำใช้
อย่ำงทั่วถ่ง

กว้ำง 0.40 ม. หนำ 0.10
ม. ยำว 370 ม.

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำใช้
อย่ำงทั่วถ่ง

๑๑ ขยำยแนวเขตท่อส่งน้ำประปำในชุมชน
บ้ำนซำไผ่ หมู่ที่ 6
๑๒ ท่อส่งน้ำจำกโคกสูงถ่งสระหนองหญ้ำ
ปล้อง
๑๓ ขุดเจำะน้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรหมู่ที่ 111

เพื่อให้ประชำชนมีน้ำใช้
อย่ำงทั่วถ่ง
เพื่อให้ประชำชนมีน้ำใช้
อย่ำงทั่วถ่ง
เพื่อให้ประชำชนมีน้ำใช้
อย่ำงทั่วถ่ง

กว้ำง 0.40 ม. ล่ก 0.400.80ม. หนำ 0.12 ม. ยำว
370 ม.
ยำว 1 กิโลเมตร
ยำว 1 กิโลเมตร
ขุดเจำะน้ำบำดำล
เส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่ต่ำกว่ำ
4 นิ้ว หมู่ที่ 1-11

256๑
(บาท)
200,000

งบประมาณ
256๒
256๓
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000

256๔
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด
(KPI)
ว่าจะได้รับ
1 สำย สำมำรถระบำย
น้ำได้ดไี ม่ท่วมขัง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

200,000

200,000

200,000

1 แห่ง สำมำรถระบำย
น้ำได้ดไี ม่ท่วมขัง

กองช่ำง

200,000

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 แห่ง ประชำชนมีน้ำ
ใช้อย่ำงทั่วถ่ง
200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

กองช่ำง

กองช่ำง

1 สำย ประชำชนมีน้ำ
ใช้อย่ำงทั่วถ่ง

กองช่ำง

1 สำย ประชำชนมีน้ำ
ใช้อย่ำงทั่วถ่ง
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สำย ประชำชนมีน้ำ
ใช้อย่ำงทั่วถ่ง
88,000
88,000
88,000
88,000
1๑ ประชำชนมีน้ำ
แห่ง ใช้อย่ำงทั่วถ่ง

กองช่ำง
กองช่ำง
กองช่ำง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลและชุมชนให้น่าอยู่
3.๕ แนวทางที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่

โครงการ

๑

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชำติทุก
หมู่บ้ำน

๒

อุดหนุนงบประมำณโครงกำรปฏิบตั ิกำร
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดอำเภอโคกโพธิ์
ไชย
อุดหนุนงบประมำณโครงกำรปฏิบตั ิกำร
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อปองกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด

๓
๔
๕

ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชำติได้ทันที

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

ประชำชนในเขตพื้นที่
อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 –
หมู่ที่ 11
เพื่อจ่ำยในโครงกำร
อุดหนุนให้แก่ที่ทำกำร
ปฏิบัติกำรและแก้ไขปัญหำ อำเภอโคกโพธิไ์ ชย ปีละ 1
ยำเสพติดระดับอำเภอ
ครั้ง
เพื่อจ่ำยในกำรปฏิบตั ิงำน อุดหนุนให้แก่
โครงกำรปฏิบัติกำรและ
(ศอ.ปส.จ.ขก. ) ปีละ 1
แก้ไขปัญหำยำเสพติด
ครั้ง
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประชำชนในเขตพื้นที่
ปองกันและแก้ไขปัญหำยำ อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 –
เสพติดในพื้นที่
หมู่ที่ 11
เพื่อปองกันและแก้ไข
ติดตั้งในจุดอันตรำยหรือจุด
ปัญหำยำเสพติด
เสี่ยง ทั้ง ๑๑ หมูบ่ ้ำน

256๑
(บาท)
100,000

งบประมาณ
256๒
256๓
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

256๔
(บาท)
100,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(KPI)
ได้รับ
1 ครั้ง/ ประชำชนได้รับกำร
สำนักปลัด
ปี
ช่วยเหลือและช่วยเหลือ
ตัวเองได้ต่อไป
1 ครั้ง/ กำรแก้ไขปัญหำยำเสพ สำนักปลัด
ปี
ติดประสิทธิภำพมำกข่้น
1 ครั้ง/ กำรแก้ไขปัญหำยำเสพ
ปี
ติดในพพืน้ ที่มี
ประสิทธิภำพมำกข่้น
1 ครั้ง/ มีก ำรป องกั น และแก้ไข
ปี
ปัญหำยำเสพติดในพื้นที่

สำนักปลัด

3 จุด/ ประชำชนมีควำม
ปี
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สำนักปลัด

สำนักปลัด
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๖

ติดตั้งไฟสัญญำณจรำจรและปำยจรำจร
ตำมแยกต่ำงๆในชุมขน

เพื่อปองกันอุบัติเหตุบน
ท้องถนน

ติดตั้งไฟสัญญำณจรำจร
และปำยจรำจรทั้ง ๑๑
หมู่บ้ำน

100,000

100,000

100,000

100,000

1 สำย ประชำชนปลอดภัยใน
กำรใช้รถใช้ถนน

กองช่ำง

งบประมาณ
256๒
256๓
(บาท)
(บาท)
110,000 110,000

256๔
(บาท)
110,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(KPI)
ได้รับ
2 ครั้ง/ กำรปฏิบัติกำรและแก้ไข สำนักปลัด
ปี
ปัญหำยำเสพติดระดับ
อำเภอมีประสิทธิภำพ
มำกข่้น
2 ครั้ง/ ประชำชนมีควำม
สำนักปลัด
ปี
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

100,000

100,000

100,000

20,000

20,000

20,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖1 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลและชุมชนให้น่าอยู่
3.๕ แนวทางที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่

โครงการ

๗

สนับสนุนงบประมำณในกำรตั้งจุดตรวจ
ประจำหมู่บ้ำน

๘

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมอปพร.หน่วยกู้
ชีพกู้ภัยและอำสำสมัครต่ำงๆ

๙

จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์ด้ำนกำรปองกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

10 โครงกำรจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมำนฉันท์
ระดับ อ.ป.ท.

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินในช่วง
เทศกำลปีใหม่และ
สงกรำนต์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพแก่
ผู้ทำงำนอำสำสมัครด้ำน
ต่ำงๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
อุดหนุนให้แก่หมู่บ้ำนทั้ง
11 หมู่บ้ำน ปีละ 2 ครั้ง

256๑
(บาท)
110,000

อปพร.,หน่วยกู้ชีพกู้ภัยและ 100,000
อำสำสมัครต่ำงๆในเขตพื้นที่
อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 –
หมู่ที่ 11
วัสดุครุภัณฑ์เข่นถังดับเพลิง 100,000
,ถังน้ำ,สำยดับเพลิงฯลฯ

เพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพเพิ่มข่้น
เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี ประชำชนในเขตตำบลซับ
ปรองดองของประชำชนใน สมบูรณ์
พื้นที่

20,000

3 ครั้ง/ ประชำชนมีควำม
ปี
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
1 ครั้ง/ ประชำชนมีควำม
ปี
สำมัคคีปรองดอง

สำนักปลัด
สำนักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ยุทธการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
256๑
(บาท)
100,000

งบประมาณ
256๒
256๓
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

256๔
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
(KPI)
ได้รับ
1 ครั้ง วัชพืชในหนองน้ำลด
น้อยลง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อุดหนุนอำเภอโคกโพธิ์
ไชยจำนวน 1 ครั้ง

25,000

25,000

25,000

25,000

1 ครั้ง ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมดีข่้น

สำนักปลัด

ปลูกต้นไม้จำนวน 1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง ตำบลซับสมบูรณ์มี
ต้นไม้และป่ำเพิ่มข่้น

สำนักปลัด

ขุดลอกลำห้วยยำงจำนวน
1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง หนองน้ำคูคลองมี
ควำมอุดมสมบูรณ์

กองช่ำง

คลองส่งน้ำจำนวน 1
สำย
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูหนอง ขุดลอกหนองจำนวน 30

100,000

100,000

100,000

100,000

ที่

โครงการ

๑

กำรกำจัดวัชพืชในหนองน้ำในพื้นที่ตำบล
ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 1-11

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูหนอง กำจัดวัชพืชในหนองน้ำ
น้ำให้ใสสะอำด
หมูท่ ี่ 1-11

๒
๓

อุดหนุนอำเภอโคกโพธิ์ไชยโครงกำร
ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
ปลูกป่ำปลูกต้นไม้

๔

ขุดลอกลำห้วยยำง

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ตำบลซับสมบูรณ์ให้มีควำม
อุดมสมบูรณ์
เพื่อรักษำหนองน้ำคูคลอง
ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์

๕

ก่อสร้ำงคลองส่งน้ำจำกนำพ่ออ้มถ่งฝำย
บ้ำนนำตับเต่ำ
ขุดลอกหนองสำธำรณะหนองโพงโพด

๖

วัตถุประสงค์

เพื่อขยำยพื้นที่คลองส่งน้ำ

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1,000,000

1 สำย มีน้ำใช้ในกำรเกษตร
กรรม
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 ครั้ง หนองน้ำคูคลองมี

กองช่ำง

กองช่ำง
กองช่ำง
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๗

หมู่ที่ 5 บ้ำนซับแดง

น้ำให้ใสสะอำด

ไร่

ควำมอุดมสมบูรณ์

ขุดลอกสระน้ำ บ้ำนซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูหนอง ขุดลอกหนองจำนวน 1
น้ำให้ใสสะอำด
ครัง้

100,000

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง หนองน้ำคูคลองมี
ควำมอุดมสมบูรณ์

กองช่ำง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖1 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ยุทธการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

๘

ขุดลอกฝำยห้วยเมย หมู่ที่ 6

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
กำรเกษตร

ฝำยห้วยเมย จำนวน 112
ไร่

๙

ก่อสร้ำงถนนสำหรับน้ำล้นผ่ำน

เพื่อสร้ำงเป็นพื้นที่กักเก็บ
น้ำและใช้ในกำรเกษตร

๑0 ขุดลอกหนองหินเหิบ บ้ำน
ซับเจริญ หมู่ที่ 10

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
กำรเกษตร

ผิวทำงกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 4
เมตรขุดลอกหนอง จำนวน
1 ครั้ง
ขุดลอกหนองหินเหิบ ปีละ
3 ไร่ พื้นที่ทั้งหมด 55 ไร่

11 ขุดลอกหนองกุดหล่ม บ้ำน
หินตั้ง หมู่ที่ 3

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
กำรเกษตร

ขุดลอกหนองกุดหล่ม พื้นที่
จำนวน 7 ไร่

256๑
(บาท)
100,000

งบประมาณ
256๒
256๓
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000

256๔
(บาท)
100,000

600,000

600,000

600,000

600,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด
(KPI)
ว่าจะได้รับ
1 ครั้ง หนองน้ำคู
คลองมีควำม
อุดมสมบูรณ์
1 ครั้ง หนองน้ำคู
คลองมีควำม
อุดมสมบูรณ์
1 ครั้ง หนองน้ำคู
คลองมีควำม
อุดมสมบูรณ์
1 ครั้ง หนองน้ำคู
คลองมีควำม
อุดมสมบูรณ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่ำง
กองช่ำง
กองช่ำง
กองช่ำง
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12 ขุดลอกหนองโดก บ้ำนหินตั้ง หมูท่ ี่ 3

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
กำรเกษตร

ขุดลอกหนองโดก พื้นที่ 7
ไร่

100,000

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง หนองน้ำคู
คลองมีควำม
อุดมสมบูรณ์

กองช่ำง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖1 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ยุทธการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แนวทางที่ 2 จัดการระบบบาบัด และกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

๑

จัดซื้อถังขยะ

เพื่อให้ประชำชนมีทที่ ิ้งขยะ

ถังขยะชนิด PVC
จำนวน 70 ถัง

๒

จัดซื้อรถเก็บขยะ

เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู

รถเก็บขยะแบบอัดท้ำย
จำนวน 1 คัน

256๑
(บาท)
200,000

2,300,000

งบประมาณ
256๒
256๓
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000

-

-

256๔
(บาท)
200,000

-

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(KPI)
ได้รับ
70 ถัง บริเวณชุมชนในเขต
สำนักปลัด
อบต.
ซับสมบูรณ์ มีควำม
สะอำดเรียบร้อย และ
ปองกันกำรแพร่
ระบำดของพำหะนำ
โรคต่ำงๆ
1 คัน เกิดควำมสะอำดและ สำนักปลัด
ปรำศจำกเชื้อโรค
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๓

สร้ำงที่เก็บขยะภำยในพื้นที่ตำบลซับ
สมบูรณ์

เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู

สถำนที่เก็บขยะ
จำนวน 1 แห่ง

๔

ฝึกอบรมกำรกำจัดชยะมูลฝอยที่ถกู วิธี

๕

ตรวจสอบเขตที่ดินสำธำรณประโยชน์

เพื่อลดปริมำณขยะในพื้นที่ จัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง
ตำบลซับสมบูรณ์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ทีด่ ินสำธำรณะในเขต
รังวัดสอบเขตทีด่ ิน
อบต.ซับสมบูรณ์
สำธำรณประโยชน์

2,000,000

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1 แห่ง เกิดควำมสะอำดและ
ปรำศจำกเชื้อโรค

กองช่ำง

1 ครั้ง/
ปี
11
หมู่บ้ำน

เกิดควำมสะอำดและ
ปรำศจำกเชื้อโรค
มีที่ดินสำธำรณะไว้ใช้
ประโยชน์ และไม่ถูก
บุกรุกทำลำย

สำนักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)
11
หมู่บ้ำน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ได้ทรำบปัญหำควำม
ต้องกำรของ
ประชำชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่ำง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖1 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ
- ยุทธการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 8 การพัฒนาและบริหารภาครัฐ
5. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
5.1 แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาระบบการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1

ประชำคมหมู่บ้ำนและตำบล

เพื่อรับทรำบปัญหำควำม
ต้องกำรของประชำชน

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 11

2

เลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมสมำชิกสภำและ
ผู้บริหำรท้องถิ่น

เพื่อสรรหำสมำชิกสภำ
และผูบ้ ริหำรองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลซับ
สมบูรณ์

ดำเนินกำรเลือกตั้งเพื่อสรร
หำผู้บริหำรท้องถิ่นและ
สมำชิกสภำท้องถิ่น

256๑
(บาท)
20,000

งบประมาณ
256๒
256๓
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

200,000

200,000

256๔
(บาท)
20,000

200,000 200,000

สมำชิก มีบุคลำกรที่มี
,ผู้บริหำร ประสิทธิภำพมำ
บริหำรจัดกำรและ
เป็นตัวแทนของ
ประชำชนเข้ำมำ

สำนักปลัด

สำนักปลัด
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3

สนับสนุนกำรดำเนินงำนของชมรม
ผู้สูงอำยุตำบลซับสมบูรณ์

เพื่อให้ผู้สูงอำยุมสี ่วนร่วม
ในกิจกรรมต่ำงๆ

สนับสนุนชมรมผูส้ ูงอำยุ
ตำบลซับสมบูรณ์จำนวน 1
ครั้ง

100,000

100,000

ทำงำนให้มี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
100,000 100,000 1 ครั้ง/ปี ผู้สูงอำยุมสี ่วนร่วมใน
กิจกรรมต่ำงๆเพิ่ม
มำกข่้น

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖1 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ
- ยุทธการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 8 การพัฒนาและบริหารภาครัฐ
5. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
5.2 แนวทางที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ที่
1

โครงการ
จัดหำวัสดุ/พัสดุ

วัตถุประสงค์
เพื่อควำมสะดวกในกำร
ทำงำนของพนักงำนและ
กำรให้บริกำรประชำชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
จัดซื้อให้ทั้งองค์กรมีลักษณะ
เป็นวัสดุโดยสภำพไม่คงทน
ถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนยำวฯ เช่น
-วัสดุสำนักงำน,วัสดุงำนบ้ำน
งำนครัว,วัสดุพำหนะและ
ขนส่ง,วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุอื่น
ๆฯลฯ

256๑
(บาท)
400,000

งบประมาณ
256๒
256๓
256๔
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
ได้รับ
400,000 400,000 400,000 จัดซื้อทั้ง มีควำมพร้อมในกำร
องค์กร ทำงำนและกำร
ให้บริกำรประชำชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่ำง
กอง
กำรศ่กษำ
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2

3

จัดหำครุภณ
ั ฑ์

อบรมและทัศนะศ่กษำดูงำนนอกสถำนที่

เพื่อควำมสะดวกในกำร
ทำงำนของพนักงำนและ
กำรให้บริกำรประชำชน

จัดซื้อครุภัณฑ์ทมี่ ีสภำพ
คงทนถำวร หรือปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนยืนยำว ไม่
สิ้นเปลืองฯ

200,000

เพื่อเสริมสร้ำงวิสัยทัศน์
และเพิ่มพูนควำมรู้
ประสบกำรณ์ใหม่ๆ

ผู้บริหำร สมำชิก อบต.
พนักงำนส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้ำง ดำเนินกำรปีละ 1
ครั้ง

150,000

200,000

200,000 200,000 จัดซื้อทั้ง มีควำมพร้อมในกำร
องค์กร ทำงำนและกำร
ให้บริกำรประชำชน

150,000

150,000 150,000 1 ครั้ง/ปี เพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรทำงำนและกำร
ให้บริกำรประชำชน

สำนักปลัด
กองคลัง

กองช่ำง
กองกำรศ่กษำ
สำนักปลัด
กองคลัง

กองช่ำง
กองกำรศ่กษำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ
- ยุทธการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 8 การพัฒนาและบริหารภาครัฐ
5. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
5.2 แนวทางที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ที่
4

5

โครงการ
ปรับปรุงและบำรุงรักษำครุภณ
ั ฑ์

ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงำนส่วนตำบล
ลูกจ้ำง คณะผู้บริหำรและสมำชิก อบต.
เข้ำรับกำรฝึกอบรมสัมมนำตำมหน่วยงำน
ต่ำงๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงบำรุงรักษำ
ครุภณ
ั ฑ์ให้ใช้งำนได้ดี

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
เครื่องปรับอำกำศ,
คอมพิวเตอร์ฯลฯ

เพื่อให้บุคลำกรของ อบต.มี ผู้บริหำร สมำชิก
กำรพัฒนำควำมรู้
อบต. พนักงำนส่วน
ควำมสำมำรถด้ำนทักษะ ท้องถิ่น ลูกจ้ำง
ต่ำงๆในกำรให้บริกำรและ
แก้ปัญหำให้กับประชำชน

256๑
(บาท)
100,000

200,000

งบประมาณ
256๒
256๓
256๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครุภณ
ั ฑ์
ภำยใน
องค์กร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
มีครุภณ
ั ฑ์ไว้ใช้งำนได้
ตำมปกติ

55 คน

บุคลำกรของ อบต.
ซับสมบูรณ์มีกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
ทักษะต่ำงๆในกำรให้บริกำร
และแก้ปัญหำให้กับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด
กองคลัง

กองช่ำง
กองกำรศ่กษำ

สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่ำง
กองกำรศ่กษำ
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ประชำชน

6

ซ่อมแซมหลังคำอำคำรที่ทำกำร
อบต.ซับสมบูรณ์

7

ปองกันกำรทุจริตในองค์กร

8

อบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยแก่
ประชำชนในพื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์

เพื่อซ่อมแซมหลังคำที่ทำ
กำรบริหำรส่วนตำบลซับ
สมบูรณ์ให้มสี ำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ
เพื่อให้บุคลำกรของ อบต.
ซับสมบูรณ์ทำงำนด้วย
ควำมสุจริต
เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
แก่ประชำชนในพื้นที่

หลังคำอำคำร
สำนักงำนที่ทำกำร
อบต.ซับสมบูรณ์

๒๐0,000

-

-

-

อำคำร
จำนวน 6
หลัง

มีอำคำรสำนักงำนที่สมบูรณ์
รองรับกำรบริกำรประชำชน
และเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ทำงำนในทุกๆด้ำน

กองช่ำง

ผู้บริหำร สมำชิก
อบต. พนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้ำง
ฝึกอบรม 1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

1 ครั้ง/ปี

ลดปัญหำกำรทุจริตใน
องค์กร

สำนักปลัด

10,000

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง/ปี

ประชำชนในพื้นที่มี
ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ
- ยุทธการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ 8 การพัฒนาและบริหารภาครัฐ
5. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
5.๓ แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการการเงินและการคลังและงบประมาณ
ที่
1

โครงการ
จัดทำแผนที่ภำษี

วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจโฉนดที่ดินใน
กำรจัดทำแผนที่ภำษี
ภำยในเขตตำบล
ซับสมบูรณ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
หมู่บ้ำนในเขตตำบล
ซับสมบูรณ์ ม.1- ม.
11

256๑
(บาท)
200,000

งบประมาณ
256๒
256๓
256๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
(KPI)
ได้รับ
11 หมู่บ้ำน อบต.มีประสิทธิภำพใน
กำรจัดเก็บภำษีได้
ครอบคลุมเต็มพื้นที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง
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2

อุดหนุนงบประมำณศูนย์รวมข่ำวสำรกำร
ซื้อหรือกำรจ้ำงของหน่วยกำรบริหำร
รำชกำรส่วนท้องถิ่นอำเภอโคกโพธิ์ไชย

เพื่อเป็นศูนย์รวมข่ำวสำร
กำรซื้อหรือกำรจ้ำงของ
อปท.ระดับอำเภอ

ตำมโครงกำรของศูนย์
รวมข่ำวสำรกำรซื้อ
หรือกำรจ้ำงของอปท.
ระดับอำเภอ

๓๐,000

๓๐,000

๓๐,000

๓๐,000

1 ครั้ง/ปี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

กำรปฏิบัติงำนของศูนย์
รวมข่ำวสำรกำรซื้อหรือ
กำรจ้ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักปลัด

แบบ ผ ๐๓

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลและชุมชนให้น่าอยู่
3.๒ แนวทางที่ ๒ การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 ก่อสร้ำงถนนคสล.เชื่อมระหว่ำงบ้ำนโนนสว่ำง เพื่อให้ประชำชนมีควำม ถนนคสล.หมู่ที่ ๒

งบประมาณ

256๑
(บาท)

256๒
(บาท)

256๓
(บาท)

256๔
(บาท)

๒,๙๔๗,000

๒,๙๔๗,000

๒,๙๔๗,000

๒,๙๔๗,000

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
1 สำย มีระบบคมนำคมที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อบจ.
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หมู่ที่ ๘ - บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง หมู่ที่ ๒
2 ก่อสร้ำงถนนคสล.เชื่อมระหว่ำงบ้ำนซำไผ่ หมู่
ที่ ๖ – บ้ำนนำตับเต่ำ หมู่ที่ ๔

สะดวกในกำรสัญจร
ถนนคสล.หมู่ที่ ๘
เพื่อให้ประชำชนมีควำม ถนนคสล.หมูท่ ี่ ๖
สะดวกในกำรสัญจร
ถนนคสล.หมูท่ ี่ ๔

๗,๘๑๒,000

๗,๘๑๒,000

๗,๘๑๒,000

๗,๘๑๒,000

1 สำย

สะดวกปลอดภัย
มีระบบคมนำคมที่
สะดวกปลอดภัย

ขอนแก่น
อบจ.
ขอนแก่น
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ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล
4.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
เพื่ อ ให้ ก ำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำขององค์ ก ำรบริห ำรส่ ว นต ำบลซั บ สมบู ร ณ์
เป็นไปด้วยควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภำพกำรณ์เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25๔๘ ข้อ 28 และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ จ่งขอ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ซ่่งประกอบด้วย
(1) นำยสำคร
(2) นำยลำชวน
(3) นำงผดุง
(4) นำยใจ
(5) นำยณรงค์
(6) นำงระเบียบ
(7) นำงวิไลพร
(8) นำยประวิทย์
(9) นำงอรทัย
(10) นำยสุเทพ
(11) นำยสมน่ก
กรรมกำร

มำรศรี
อ่วมชัยภูมิ
แกมขุนทด
แทนสำ
สำยสุวรรณ
วิเชียรเลิศ
อ่วมชัยภูมิ
สุริโย
ชนะพำล
คำมตะสีลำ
ชื่นใจ

สมำชิกสภำ อบต.
สมำชิกสภำ อบต.
สมำชิกสภำ อบต.
ผู้แทนชุมชน
ผู้แทนชุมชน
ผู้แทนหน่วยงำนรำชกำร
ผู้แทนหน่วยงำนรำชกำร
หัวหน้ำกองช่ำง
หน.ส่วนกำรคลัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับสมบูรณ์ มี
อำนำจหน้ำที่ ดังนี้
(1) กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำม และประเมินผลแผนพัฒนำ
(2) ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
(3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็ นซ่่ งได้ จำกกำรติดตำมและประเมิน ผลแผนพั ฒ นำต่ อ
ผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำให้ ประชำชนใน
ท้อ งถิ่น ทรำบในที่เปิด เผยภำยในสิ บ ห้ ำวัน นั บแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็ น
ดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละ
สองครั้ง ภำยในเดือนเมษำยนและตุลำคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร
โดยให้คณะทำงำนติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับสมบูรณ์ มีอำนำจ
หน้ำที่ ดังนี้
(1) ดำเนิ น กำรส ำรวจตำมแบบส ำรวจที่คณะกรรมกำรติ ดตำมและประเมิน ผลแผนพั ฒ นำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับสมบูรณ์กำหนด
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(2) รำยงำนผลซ่่ ง ได้ จ ำกกำรส ำรวจตำมแบบติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำต่ อ
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับสมบูรณ์
4.2

การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลมีขั้นตอนในการจัดทา ดังนี้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
กำหนดแนวทำง วิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น
ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็ น ซ่่ งได้ จ ำกกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำต่ อ
ผู้บริหำรท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลแผน ต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้
ประชำขนในท้องถิ่ นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีล ะ ๒ ครั้ง ภำยในเดือนเมษำยนและ
ตุลำคม
และปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน

